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în prezența tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU»
a celorlalți tovarăși din conducerea 

partidului și statului, 
sîmbătă a avut loc în Capitală

De Ziua muncii MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
și Ziua tineretului

DACIAOEI“A
In întreaga tară tineretul 

și oamenii muncii iubitori 
de soort au participat in 
ziua de 1 Mai. sărbătoarea 
muncii, și 2 Mai, Ziua ti
neretului. la ample compe
tiții de masă si serbări 
cîmpenești. in care cîntecul 
si jocul s-au Împletit cu 
sportul, sub genericul mari
lor acțiuni naționale 
ciada* 
niei*.

pDa-
„Cîntarea Romă-si

1N
CONCURSURI

CAPITALA
Bucureștenii care iubesc 

sportul, mișcarea în aer li
ber. au fost prezenți de 1 
Mai si de „Ziua tineretu
lui" pe stadioanele îmbră
cate sărbătorește spre a 
se întrece în diferite fru
moase concursuri, organiza
te sub egida marii „Daeia- 
de“.

Am fost — spre a con
semna atrăgătoarele între
ceri — și la „Cireșarii". la 
..Temerarii**, ea și la Strău- 
lești la noile și modernele 
baze sportive și de agre
ment ale Sectorului 1 pli
ne cu tineri .șantieriști" 
care ridică blocurile acelea 
elegante de pe Moșilor Ni
colae Titulescu, Băneasa 
etc. Veniseră aici la Între
ceri de fotbal basenet. 
handbal si tenis echipe am
bițioase cu renumitele ga
lerii ale liceenilor. S-a im
pus ..Industrial 22“, prin- 
tr-o mai mare outere de 
luptă, printr-o mai bună 
pregătire realizată sub în
drumarea unui neobosit și 
competent colectiv de pro-

(Continuare in pag 2-J)

IN T3RA - NUMER01SI

COMPEIIUI POLISPORTIVE

zi 
zi a primăverii și a 
solidarității interna- 

celor ce muncesc, a 
pentru toți cetățenii 

români, maghiari,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, au parti
cipat, simbâtă după-amiază, Ia 
marea adunare populară, orga
nizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. in cinstea 
zilei de 1 Mai.

Sărbătorirea tradiționalei 
de 1 Mai, - - -
muncii, a 
ționale a 
constituit 
patriei — 
germani ți de alte naționalități 
— un nou moment deosebit, 
prilej de a aduce un fierbinte 
omagiu Partidului Comunist 
Român, continuatorul celor mai 
înalte tradiții revoluționare din 
țara noastră, care a făcut din 
împlinirea aspirațiilor funda
mentale ale poporului român 
suprema rațiune a existenței 
sale, călăuzind destinele națiu
nii pe drumul glorios și lumi
nos al libertății, demnității și 
progresului, al edificării noii 
orindulri, socialiste. In același 
timp, ea a prilejuit reafirmarea 
vibrantă a dragostei, stimei și 

recunoștinței nutrite de toți fiii 
pămintului românesc față de 
revoluționarul și conducătorul 
tnbit, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, care și-a dedicat în
treaga viață, incă din fragedă 
tinerețe, cauzei nobile a parti
dului, patriei și poporului, 
luptind cu abnegație și neîn
fricare împotriva exploatării țl 
asupririi, pentru dreptate so
cială și națională, pentru Inde
pendența, suveranitatea și În
florirea țării, pentru bunăsta
rea și fericirea națiunii, pentru 
triumful socialismului și co
munismului în România, pen
tru făurirea unei lumi mai 
drepte -și mai bune — o lume 
fără arme și fără războaie, o 
lume a păcii, Înțelegerii și co
laborării intre popoare.

Desfășurîndu-se sub semnul 
acestor sentimente profunde, 
intr-o atmosferă de intensă sa
tisfacție și mîndrie pentru mă
rețele Împliniri din viața ță
rii, cinstirea zilei de 1 Mal a 
pus pregnant in lumină hotă- 
rirea tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate, de a urma, strins u- 
niți, cu devotament șl Încrede
re, eroicul nostru partid co
munist, pe secretarul său gc- 

neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele și acti
vitatea căruia se leagă cea mai 
strălucită și rodnică perioadă 
din istoria României, acționind 
fără preget pentru Înfăptuirea 
grandioaselor obiective stabili
te de Congresul al XII-Iea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

Toate aceste ginduri și sim
țăminte, cu care oamenii mun
cii, întreaga națiune intimplnă 
ziua de 1 Mai și-au găsit o 
semnificativă expresie in pri
mirea entuziastă făcută condu
cătorului partidului și statului 
nostru ineă din primele mo
mente ale sosirii Ia Palatul 
Sporturilor ți Culturii din Ca
pitală. nnde a avui loc aduna
rea populară.

Pe platoul din fața palatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
Intimpinați cu deosebită căldură 
de numeroși bucnreșteni.

Tineri și tinere, pionieri, 
șoimi ai patriei le oferă eu 
multă dragoste buchete de flori. 
Se scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. !** Coruri 
reunite intonează cintecul atit 
de scump tuturor „Partidul — 
Ceaușescu — România**.

la intrarea in 
unde tovarășul Nieolae 

tovarășa Elena

Aceeași ambianță însuflețită 
o regăsim 
sală, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului ți statu
lui sint salutați eu puternice 
aplauze și urale. Participanțil 
la adunare aclamă Îndelung 
pentru partid și secretarnl săn 
general.

In ovațiile asistenței. In pre
zidiul adunării iau loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Cioba- 
nn, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, 
șe, Petre 
eu, Paul 
Olteanu, 
Gheorghe 
mitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu. Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, — * ------
Birlea, 
Enache, 
Gâdea, 
Nae, Ioan Toiu. Ion Ursii. Ri- 
ebard Winter, Gheorghe Stoica.

Ion Dincă, 
Alexandrina Găinu- 

Lupu, Manca Măncs- 
Niculescu, Constantin 

Gheorghe Oprea, 
> Pană, Ion Pățan, Du-

Ștefan Andrei, Ștefan 
Miu Dobrescu, Petru 
Nicolae Giosan, Suzana 
Ana Mnreșan, Elena

(Continuare in pag. 2-3)

TIMIȘOARA. Zile fru
moase. zile cu soare. in 
orașul de pe Bega prile
juind tineretului, oamenilor 
muncii participarea 
ziastă la întrecerile 
nizate in cinstea

Divizia „A" de fotbal, etapa a 27-a AZI, START
entu- 
orga- 

zilelor 
de 1 si 2 Mal. Salba de
amenajări sportive ale ora
șului a fost luată cu asalt 
de iubitorii fotbalului, 
handbalului voleiului, atle
tismului și altor numeroase 
ramuri de sport. Pe luciul 
canalului Bega s-au desfă
șurat Întreceri si demon
strații de caiac-canoe. ur
mărite de lin mare număr 
de spectatori. Iubitorii 
rismului și drumeției
luat drumul cabanelor din 
jurul orașului al locurilor 
de agrement pregătite pen
tru a găzdui atractive 
țiuni culturale si i 
La Pădurea Verde 
ștrandul Tineretului 
desfășurat ample 
cîmpenești In cadrul

Lu
au

ac-
sportive 

Si la 
s-au 

serbări 
cărora

'Continuare in nag 2-3)

URMĂRITOARELE LIDERULUI ClȘTIGĂ TEREN / IN ..CUPA DINAMO"

Văetuș înscrie 
gol prețios • 

Cra-

•
un
Universitatea 
iova obține victoria 
la Ploiești, • Spor
tul studențesc plea
că de la 
cu un punct 
învingătoare 
Dealul
A.S.A. Tg. Mureș 
H pasează emo
țiile Politehnicii 
lași • Remize pre
țioase, in depla
sare, pentru Cor- 
vinul ți, îndeosebi, 
pentru Chimia Rm. 
Vîlcea • F.C. Con
stanța a mai pier

dut un ... colac de 
salvare

Brașov

in 
Copoului,

F.C. Argeș
F.C. OH 
Politehnica 
Dinamo
S.C. Bacău
F.C.M. Brașov 
F.C Bihor
F.C. Constanța 
Petrolul

REZULTATE TEHNICE 
2-0 
2-1 
0-1 
1-0 
0-0

- C.S. Tîrgoviște
- Steaua

lași- A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani 
Continui
Sportul studențesc 1-1 
„Poli** Timișoara 1—1 
Chimia Rm. VilceaO—0
Univ. Craiova 0—1

ETAPA VIITOARE
(miercuri, 4 mai)

- Univ. Craiova
— Politehnica lași
- F.C Bihor
— Petrolul Ploiești 
— Dinamo
— Jiul Petroșani

F.C.M. Brașov 
C.S. Tîrgoviște
Steaua
Chimia Rm. Vîlcea 
„Poli" Timișoara 
A SA. Tg. Mureș 
Corvlnul Hunedoara - F.C. Constanța
Sportul studențesc - S.C. Bacău 
F.C. Olt - F.C. Argeș

LA CICLISM
(0-0)
(1-0)
(0-1) 
(0-0)

(0-0)
(O-1)

(0-1)

(0-3) 
(2—2) 
(1-4) 
(1-2) 
(2-7) 
(0-2) 
(2—1) 
(0-2) 
(1-2)

CLASAMENTUL
1. DINAMO 27 13 12 2 49-22 38
X Sportul stud. 27 14 • 5 38-19 36
X Univ. Craiova 24 15 3 4 47-15 33
4. F.C Argeș 27 14 5 1 42-28 33
X Steaua 27 ti 1 3 40-34 30
X Corvinul 27 10 3 9 35-26 28
7. F.C Oft 27 11 5 11 37-26 27
x CS. Tîrgoviște 27 9 S 10 30-33 26
9. S.C Bacău 27 10 6 11 32-36 26

10. Jral 27 • • 10 24-33 26
IV F.C Bihor 26 9 7 M 45-49 25
12. A.SJL Tg. Mureș 27 9 7 11 27-31 25
IX Chimia fan. V. 27 9 4 12 26-32 24
14. F.CM. Brașov 27 9 5 13 30-42 23
IX Politehnica lași M 7 ■ 11 26-32 22
IX Petrolul Ploiești 27 10 2 15 27-50 22
17. F.C Constanța 26 4 6 14 27-49 18
IX „Poli- Timișoara 27 7 4 16 26-51 18

Ia pag. 3—3, cronicile jocurilor

Tradiționala între
cere Internațională 
de ciclism dotată 
cu .Cupa Dinamo**, 
organizată anul a- 
cesta în cinstea a- 
nlversăril a K de 
ani de la înființa
rea clubului spor
tiv din soseaua 
Ștefan oel Mare, 
programează astăzi 
etapa inaugurală, 
pe traseul București 
— Giurgiu — Bucu
rești 030 km | ple
carea. la ora ÎS. de 
la km 0,5). La star
tul acestei atractive 
competițiicompetiții rutiere 
se află oel mal buni 
alergători din tară, 
in frunte eu oom- 
ponentll lotului na
tional. reprezentanți 
al .noului val". 
Drecu.n si cicliști 

de la Gwardla Cra
covia.



MAREA ADUNARE POPULARA
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^(Urmare din pag l)

In deschiderea adunării, s-a 
intonai Imnul de stat ai Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Gheorgue Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
a adresat, în numele partici- 
panților la adunarea populară 
consacrată sărbătoririi zilei de 
1 Mai, al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Ca
pitală, un călduros salut to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Emil 
Bobi’, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Marea adunare populară s-a 
încheiat intr-o atmosferă înăl
țătoare, participanții au scan
dat eu însuflețire, minute în 
șir, „Ceaușescu — P.C.R.”,
„Ceaușescu șl poporul", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria“, „Ceaușescu 
— Pace". In aceste momente 
sărbătorești erau reafirmate 
vibrant nețărmurita încredere a 
națiunii in partid și in secre
tarul său general, in politica 
internă ți externă a partidului 
și statului, sentimentele de a- 
leasă dragoste și stimă față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit, care acțio
nează eu inaltă răspundere, 
pentru binele și fericirea celor 
ce muncesc, pentru propășirea 
patriei noastre socialiste, pen
tru creșterea prestigiului ei in 
lume.

In continuare, a avut loc un 
spectacol festiv dedicat zilei 
de 1 Mai.

In aclamațiile puternice ale 
asistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui părăsesc sala, parcurgînd 
apoi pe jos frumoasa esplana
dă a Parcului Tineretului.

Pe-niregul traseu sint întim- 
pinați de mii de locuitori ai 
orașului — bărbați și femei, 
virstnici și tineri — care le 
oferă cu afecțiune flori și îl 
ovaționează îndelung.

Băieți ți fete, in costume 
populare, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu să se 
prindă in horă, care incheie. 
potrivit tradiției, această ma
nifestare sărbătorească.

DE ZIUA MUNCII Șl ZIUA
AMPLE CONCURSURI 

Bl CAPITALA 
(Urmare din pag. 1)

fesori : Geta Bădilâ. Au
rora Alexandrcscu. Mihai 
Răducanu.

La F.R.B. am zăbovit 
ceva mai mult, baza spor
tivă a filatoarelor este un 
..colț de rai", o grădnă cu 
terenuri umbrite chiar in 
incinta întreprinderii. Se 
juca handbal, era gimnasti
că, fotbal (meci mare : co
piii cartierului — reprezen
tativa de pitici a F.R.B.). 
era volei, șah. cros era 
prof. Elena Toma. secretara 
asociației sportive. erau 
Mariana Voicu, Maria Po
darii, Ioana Bejean — un 
buchet mare de fete care
— în cinstea Zilei de 1 Mai
— ișl onorase angajamente
le de muncă, de producție.

Plăcut a fost și în parcul 
Herăstrău, pe terenurile de 
tenis proaspăt pudrate cu 
fond corai, In Poiana Soa
relui. la locurile de joacă 
pentru copii. Ca in fiecare 
an, oamenii lacului au pus 
in joc „Cupa 1 Mai" 1» ca
notaj. yachting și caiac- 
canoe. încăpătoarele han
gare fiind deschise de dimi
neață și pină seara. De 1 
Mai și de „Ziua tineretului" 
s-au mai organizat ample 
și entuziaste întreceri de
monstrații de lupte box

etc. la bazele sportive Me
talul. Progresul, pe terenu
rile de la Electromagnetica. 
Oltenița, la Tei-Toboc. la 
„Tineretului* etc. Garnituri 
pline cu iubitori ai drume
ției au plecat către Sinaia. 
Bușteni. Predeal către Li
toral, înspre Snagov.

Au fost două frumoase Ș> 
tradiționale zile de între
ceri sportive, cu toate sta
dioanele pline cu partide 
oficiale de handbal, volei, 
rugby, fotbal — la nivel de 
sectoare si municipiu — cu 
alergări de cros Cin Parcul 
tineretului «i pe alte trasee 
cunoscute de bucureșteni) ; 
două zile de sărbătoare, de 
recreare activă in mijlocul 
naturii, cu tovarășii de 
muncă, cu prietenii cole
gii. cu cei dragi—

Vosile TOFAN

IN TARA - NLMEDSASE 

COMPETIȚII POLISPOPTITE
(Urmare din pag I)

s-au organizat frumoase În
treceri și demonstrații axx- 
tive. Pe stadionul U.M.T. a 
avut lac o interesantă oom- 
oetiție de fotbal eu parti
ciparea a 13 formații ra
dicale din localitate. (C. 
CRETE, eoresp.).

PREDEAL Desfășurat 
sub genericul „Dac-ades", 
ia cinstea zilefor de 1 ți 3 
Mai. Festivalul speriatei 
predeleaa a reunit la start 
peste 13W de tineri ai ti-

TINERETULUI
nere din scoli, intrepr.nderi 
și instituții. Iată ciștigă- 
torii : fotbal — Dinamo 
Predeal ; volei și baschet — 
Liceul din Predeal ; tenis 
de masă — V. Aurelian 
(Stația meteorologică) ; te
nis — N. Voieu (Oficiul ju
dețean de tur.sm Brașov) ; 
șah — S. Dinu (Liceul din 
Predeal) ; cros — 12 — 15 
ani. Mihaela Cirțoiu și Ma
ria Luca. 16—19 ani, Ga
briela Stanei» și Floria 
Bonaparte, toți elevi la 
Liceul dm Predeal, peste 19 
ani. Ion Șuban (Șoimii 
Predeal). (L CODLE.ANC, 
coresp '

BACAU. Bazele sporti
ve băcăuane au cunoscut, in 
vilele de 1 Si 2 Mai. o ani
mație deosebită. Mu ți mii 
de timers țț oameni ai “un
cii au participat cu entu
ziasm la Întreceri de atle
tism tema de cimp fotbal, 
handbal țt alte discipline. 
Peste IM» de tineri, lace- 
pind de la purtători ai cra
vatelor rogii cu tricolor. au 
luat parte la alergări de 
crua datate cu „Cupa 1 
Mai". Printre ciftigători 
»-au aflat Gabriela Mm- 
teaaa (Școala generală 20). 
Urau BarMlaU (Mîrceșt > 
M. Laps (Școala generală 
2V). Eleata Mit eseu (Liceul 
pedagogici. Anișeara Mi
rean (BAT Momești- 
Reușite întreceri au bvtX 
loc si pe baza sportivă a »- 
socabet Proletarul !n ca
drul unei frumoase serbări 
câmpenești. (K. TEIRAU, 
coresp.)

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

Divizia „A“, etapa a 27-a

C.S. „N. TITULESCU" CRAIOVA (f) Șl DINAMO BUCUREȘTI (■). CAMPIOAXE ALE ȚÂRII LA VOLEI (j)
în ultimele două zile ale tur

neelor finale ale campionatelor 
republicane de volei — juniori 
s-aiu înregistrat rezultatele : Fete: 
C.S. N. Titulescu Craiova —

C-S-S. Chimia Tlrr ăverrf 3—3 
O, 3, 30 ; C-SA ,M- BaeCTb- 
București — C.S-S. Focșani 3—t 
(—14. 14, 8, in I C-S-S- Cor-st»- 
ța — C^S-S. Viitorul Ou*-Napoca

la etapa a 20-a la hanShal STEMH (■) - PRIMĂ ÎIFIÎUfBf
îh FAȚA UVIVERSITÂin CL0J-WDCĂ

In etapa a 20-a a divizilior 
^A“ de handbal! s-au înregistrat 
următoarele rezultate. 
MASCULIN

• H.C. MIN AUR BAIA MARE
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
30—17 (13—7)
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— INDEPENDENTA CAR PAJI 
MÎRȘA 28—37 (15—12)
• RELONUL SAVINEȘTI — 

CONSTRUCTORUL CLS.U. ORA
DEA 22—18 (12—13)
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA-

POCA — STEAUA 23—22 13) !
• C.S.M. BORZEȘTI — DINA

MO BRAȘOV 25—29 (11—13)
• DINAMO BUCUREȘTI —

(15—L3J — med djrxxai ta de- 
vana, săptâmtaa trecută. 
FEMININ

> MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ȘTUNTA BACAU M—3R 05—Li)
• A.TLM. TIMIȘOARA — TEX

TILA BUHUȘI X—19 (14—ÎL)
• C-S.M. SF. GHDORGHZ — 

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
17—1« a»—R

• C.SJM. SIBIU — CONFDC-
ȚTA BUCUREȘTI 15—33 3—13)
• PROGRESUL BUCUREȘTI —

TEBOM IAȘI 15—14 (U—13)
• Partida RULMENTUL BRA

ȘOV — CHIMISTUL RM. VÎL-

3—î (9. —3. 13. If) : C.S.S. Foc-
— C-S-S. Chimta Tlmâveai 

3—9 (5. 7. 4) : C-S. .-N. T.tujescu- 
O» tom — C-S-S. Viitorul Ctaj- 
Napoce 3—1 (U. —13, X 3) ;
C-S-S» . M. Basarab- București — 
C-S-S» Consocta 3—2 (13, —13. 
—41» X »). OaMmmt Lnal : L 
C-S. N. Tkulescu Craiova — 
FTTrjfrrrrf republicani — 13 p, 
X C-S-S. „M. Basarab- București 
3 p. X C-S-S. Constanta 8 p. X 
C-S-S. Fresatu 7 p. X C.S.S. VM- 
torai Gaj-Napoca 3 p, 3. C-S-S. 
Chinia 'Hmăreni S p. BĂIEȚI : 
C-S.S. Tricolorul Lie -M Vitea
zul- Ftoccsti — C-S.S. B-2a Mare 
3—1 *X 7. —X O : C-S_S. Steaua
— C-S-S. Tuicea 3—1 (13. —13, X 
• ; D»amo — C-S-S. Lie. 13 
CJJL 3—1 (IX —LX LX ») ; 
C-S-S. TuLea — C.S-3. Baia Mare 
3—< (7. —IX X • ; C-S.S. Lta. 12 
CJX — C-S-S. Steaua 3—1 (U. 
—3. IX 1B ; C-S S. Tricolorul Lta
X Vtaeazul* — Dnan» 3—3 (X 

X »• Clasament final : 1- Dinamo
— eamptoarA republicani — 9 p 
02^1. X C-S.S. Tricolorul Lto 
M. V*ea^-d- 9 p (M^). X

Lftc. 12 C-FJU 9 p (12:3), X 
C-S-S. SUM» 9 p X
C-S. Tutaea 3 P. X C-S-S. Bate 
Mare 3 p.

PE PRIMELE LOCURI ÎN „TROFEUL CARPAȚI" LA SABIE, 
ECHIPA ROMÂNIEI Șl GEMESI (Ungaria)

Cea de a U-a ediție a tur- 
nadul imtemațianal de sabie 
dotat ou „Trofeul Carpați*. des
fășurată, corafoinm tradiției, la 
Brașov, a reunit vineri, slmbâtă 
și duminică, In Sala sporturi
lor, sabreri dta R.D.G., Polonia, 
Ungaria și România. Concursul 
a stat de această dată sub sem
nul tineretului, în echipele Polo
niei șl Ungariei evoluînd cel 
mal buni sabrerl din „no<ul val" 
prezenti, dealtfel, la recenta e- 
dlțle a „mondialelor" de tineret, 
de la Budapesta. Pe planșele 
brașovene au evoluat, astfel, po
lonezul Olech („argint" la C.M.), 
ungurul Szetey („bronz" la Bu
rta pestaj, Noseda (Ungaria), Za- 
hlockl (PolonJa), Szabo șl Sultu 
(Romania), de asemenea printre 
protagoalștH cornpetiitlet eadetl- 
lar. Ia masdivut oootlneen* ăa

tdrteret abniat de aabreril ro- 
mâni s-aai nrtîlnjjit. firește^ si 
compocieiițli lotului reprezentativ 
de sabie al României, aflat ta 
pregătire pentru C-M. din juLLe, 
de la Viena, un alt obiectiv ime
diat de performanță $1 de veri
ficare a stadiului de pregătire 
urmSnd a fi. chiar la sfirșitui a- 
cestd săptămlni marea competiție 
internațională, „Trofeul Luxar- 
do-, rffin italia.

Ia proba jktdhddual&, cfisțxitată 
vineri si sâmbătă, s-au aliniat ia 
start 59 de ©oncuren<L O singu
ră surpriză de proporții Înregis
trată în fazeOe preliminare : ett- 
mtaairea ungurului. Varga, recent 
flnaJâm al mat multor turnee de 
cat. ▲. la urma disputării pri
melor asalturi dta teza eltoti- 
nfiritor directe fi recalMfcărilnr 
te » cM0ta dreptul de a evotraa

în finală Marin -Mustață gl Ion 
Panteiimonesca (Ramftnto), Lass
ie Csongrady, Gyorgy Gemeai 
(Ungaria). iar ta urma recaliffr- 
căriior au completat tabloul ce
lor opt finaliști sabrerii loan 
Pop, Alexandru CMculițâ. MH>al 
Frunză (Românie) si Krisztcf 
Konius (Polonia).

In sferturile de finală s-au în
registrat rezultatele : Mustață — 
Chiculiță 10—X Csongrady — Pap 
10—4, Gemesl — Konius 10—4 ri 
Frunză — Pan telimon eseu 10—X 
De notat revenirea dmamovistu- 
ItM M. Frunză, recent reintro
dus ta totul reprezentativ 51 
care pare dispus să-și susțină 
mal serios decât ta ultimii ani 
eancfiidatura pentru titularizare, 
îh semifinale : Mustață — Cson
grady Tt—9 sl Gemesl — Frunză 
lfî—LO, deci foarte disputate am-

LUPTĂ OARBĂ
Știam că la Brașov va fi un 

meci greu pentru ambele echipe. 
A fost însă așa de greu, că fot
balul (jocul adevărat) ne-a fost 
oferit cu lingurița, ca la farma
cie. Sărăcia de suturi LA și PE 
POARTA este o dovadă de ne
contestat. Șl meciul începuse 
promițător. În secunda 50, Clipa 

plonja la picioarele lui Pană, în 
careul de 6 m. Apoi gazdele au 
echilibrat jocul, care se muta din- 
tr-un teren în altul. Pînă în min. 
19 cînd Bența l-a faultat dur, 
fără balon, pe O. Ionescu. Spiri
tele s-au încins (brașovenii, ner
voși peste măsură — ca și unii 
spectatori) și 35 de minute indis
ciplina. nervii, duritățile au fost 
in prim-plan. într-o repriză (si 
cu două minute de prelungiri), 
au fost doar cîteva ocazii de gol: 
Bucurescu (min. 23), tot el si O. 
Ionescu (min. 29) și Batacliu 
(min. 45, de fapt In prelungiri). 
Arbitrul, depășiX a uitat de car
te nașe—

După pauză, la sugestia obser
vatorului federal V. Călinoiu, 
căpitanii de echipă au fost a- 
vertizați. s-au acoidat si carto
nașe galbene (ceea ce ar fi me
ritat și Panache, M. Sandu, Văi- 
dean. ultimul chiar roșu, pentru 
că l-a lovit cu pumnul în ochi 
pe O. Ionescu D, dar s-a Jucat 
si ceva fotbaL In secunda 43 a 
minutului 43 Iorgulescu a greșit, 
Lăcătuș a interceptat balonul, a 
pasat lut BENTA, care, de la 19 
m, a șutat imparabil la vincltî. 
fn diagonală. Gazdele au făcut 
greșeala de a se retrage în apă
rare (aceasta a si fost explicația 

înlocuirii Iul Paraschivescu) și 
oaspeții au Început să domine.

I DOAR AMBIȚIA
IDacă la început oră denii cre

deau că singura necunoscută ar 
fi pentru ei doar diferența de 
Iscor. în cele din urmă ei s-au 

aflat ta fata unei mari probleme, 
aceea a înscrierii golului pentru 
o victorie la limită. Partida de- 

Ibutează. ta min. X cu un sut 
periculos al lui D. Nicolae, res- 
rins de Suda, care avea să ră- 
-nînă unicatul întregii reprize.

ITreptaX •Poll- se string• din ce 
în ce mai efldenu Anghel tem
porizează eu spor la mijloc, iar 
rarele raiduri ale lui GiucMd 

Iscoc la iveală naivitatea fundași
lor oră dent Superioritatea terito
rială a blhorenllor este dt »e 
poate de evidentă /mărturie ca- 

Iseta tehnică), dar st lipsită de 
consistență, cu o ploaie de cer
nere si unele suturi care nime
reau doar... tribunele. La unul 

Idln puținele momente de respiro, 
populata defensivă a studenților 
a privit, si nu numai ea. în min. 
43. cum GIUCHICI a făcut un 
slalom de la centru, cu doi ad
versari in spate, a intrat In ca- 

Ireu, l-a „pasat- pc Nlțu si Zare 
și a șutat puternic, jos la colț, 
deschizlnd scorul. F. c. Bihor 
obține repede egalarea. In min. 

151, cînd NEDELCU a înscris din 
apropiere la o centrare a Iui 
R.iss și pornește o susținută cursă 
pentru a realiza desprinderea, 

Ilar replica timișorenilor este la 
fel de ambițioasă. In min. 59, 
mingea centrată de Kiss șterge 
mal lntii fruntea lui Nedelcu si

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

PENTRU PUNCTE
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Stadion Tineretului ; teren exce
lent ; timp frumos in prima reprizâ, 
după pauza a plouat ; spectatori - 
circa 10 000. Șuturi: 7—7 (pe poarta: 
2-2). Comere ; 6-4. Au marcat :
BENȚA (min. 46) și M. SANDU (min. 
74).

F.C.M. : Clipa — Ștefan, Panache, 
NAGHI, Bâlan — Șutea (min. 80 
Gherghe), VAIDEAN, Batacliu - Lă
cătuș, Paraschivescu (min. 53 Spirea), 
BENȚA.

SPORTUL STUD : Speriatu - M. 
Mihai, Cazan, lorgulescu, MUNTEANU 
II — Șerbânicâ, PANĂ, O. Ionescu 
(min. 70 Munteanu 9 — Terheș, M. 
SANDU, Bucurescu (min. 88 Chihaia).

A arbitrat satisfăcător M. Axente; 
la linie : D. Vătran (ambii din Arad) 
și V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ, CA
ZAN, BENȚA, MUNTEANU II, O. IO- 
NESCU.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 4-1 (1-1).

obținlnd egalarea în min. 74, 
Munteanu I a executat o lovitură 
liberă de la 40 m, înalt, in ca
reu. iar M. SANDU, acest jucă
tor cu un excelent simț al golului, 
a reluat fulgerător, cu capul, și 
a marcat. Un 1—1 echitabil, deși 
putea fi șl 2—2, dar arbitrul, 
„să nu se complice*, n-a acordat 
11 m. în min. 62 și 81, cînd M. 
Sandu si Bența au fost faultați 
în careu.

Constantin ALEXE
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F.C. BIHOR 1 (0)
„POLI" TIMIȘOARA 1 (1)

Stadion F. C. Bihor ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori - circa 6 000.
Șuturi : 21-2 (pe poartă : 6-1). Cor
ners : 24—1. Au marcat : NEDELCU
(min. 51), respectiv GIUCHICI (min.
40).

F. C. BIHOR : Balaș — Nițu, Zare, 
Biszok, Kiss - Pușcaș (min. 62 Kun), 
Grosu (min. 87 Szucs), Mureșan - 
D-anu, Nedelcu, D. NICOLAE.

POLITEHNICA : Suciu — Șunda, 
Pol tini șan, MIHAI, Lehman — Ma
nea, ANGHEL, Bozeșan, Rotaru — 
Petrescu (min. 74 Vlâtânescu), GIU- 
CHia.

A arbitrat bine Cr. Teodore seu ; la 
Knie : N. Gogoașa și I. Neagu (toți 
din Buzău).

Cartonașe galbene : DIANU, MA
NEA

Trofeul Petschovschi : 1X La spe
ranțe : 1—2 (1—2).

apoi bara laterală. Tribunele În
gheață în min. 69, cînd Șunda, 
ajuns la 14 m doar cu Balaș In 
față, se fistic este si irosește o 
imensă ocazie. Peste două mi
nute, D. Nicolae, In poziție bună, 
calcă pe minge, iar în min. 80 
antrenorul Kun îsl face pentru 
prima dată simțită prezența pe 
teren, sutînd în bară, la vinclu, 
la o lovitură liberă

Adrion VASILESCU
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CÎND lONIfĂ ZBOARĂ ÎNTRE B
Neîmpăcată cu gîndul unei a 

treia Infrîngeri consecutive. Cor- 
vlnul a abordat partida eu mare 
prudență, stringîndu-si rin d urile 
In apărare, acordlnd atenție cu 
oredilecție fazei defensive. Invi
tată la joc. Sport dub a atacat 
continuu, si-a creat numeroase 
faze de goL iar atunci cînd fun
dașii hunedoreai erau depășiți 
sl toată lumea .vedea- mingea în 
piasă. portarul Ioniță zbura In
tre buturi, salvînd sltuatll limită. 

Ia prima paria, atacurile băcăua
ne au fost purtate mai mult pe 
aripa dreaptă, unde Șoiman i-a 
creat destule probleme . olimpi
cului- Bogdan. Sarabanda rată
rilor echipei lut Cărpucl începe 
la mia. IX cînd .bomba- ltd

An to bl este respinsă eu dificul
tate de Ioniță, iar fundașii hune- 
doreni Înlătură pericolul. în plină 
ofensivă a gazdelor. Gabor (min. 
17) scapă pe contraatac, pătrunde 
in careu si numai blocajul cu
rajos al lui Mangeao evită des
chiderea scorului. Jocul place, 
este alert. Atacurile băcăuane se 
succed mereu la poarta bravului 
Ioniță. In min. 19 si 25. Antohi 
si Chitaru, de la numai 6 m, ex
pediază balonul cu capul, la vin
clu. dar portarul hunedorean sal
vează miraculos în corner. I. So
lomon (min. 26) sutează imprecis 
din interiorul careului, iar în mn. 
53 Dubinduc salvează aproape de 

pe Unia porții balonul expediat de
Antohi. Repriza secundă debn-
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bde toaitori. ta eel ds el do9- 
lea Frunză restebtttod egatttatea 
de la 5—T și 7—X plerztad ta- 
tr-un fina* tensionat. Si, parcă, 
lansat după această victorie ta 
„pcelungirt-. Gemeai l-a întrecut 
în finală șl pe Mustață (câștigă
torul ediției precedente) cu 10—8 
după următoarea evoduție a sco
rului : 3—1, 4—X 5—7, 9—7. Ast
fel, Gyorgy — Gemesl (Ungaria) 
Ișl înscrie numele pe lista învin
gătorilor „Trofeului Challange 
U.T.B. Tractorul Brașov-, alături 
de Tadeusz Pigula (Polonia) — 
1381 și Marin Mustață (România) 
— 1982, aceștia, împreună cu în
vingătorul ediției 1984, urmînd 
să-și dispute in anul 1985 un ba
raj special pentru atribuirea de
finitivă a primului „Challange 
U.TA-.

Disputată duminică, după sis
temul elimimărffler directe (8 for- 
mațift proba pe echipe a înre
gistrat ta primele asalturi rezul
tatele : România I — A.S.K. Ber
lin 9—X România n — Tracto
rul Brașov 9—X Ungaria — Ro

mânia tineret 9—3 șl Polonia — 
Vasas Budapesta 9—1. la semifi- 
nate : România I — România H 
9—1, Ungaria — Polonia 8-8 
(64—52 t.d.). Pentru locurile 3—4: 
Polonia — România II 9—4 Cazi 
punctat : Makuwka șl Zablocid 
3, Konius X Oierii L și, res
pectiv, FiUpoiu x Szabo 1, Sul
tan 1, Frunză ty. In finală, după 
un meci deosebit de disputat, In 
care au condus cu 7—5, au fost 
apoi conduși cu 8—7, dar au clș- 
tigat (prin victoria, ta ultimul 
asalt, a Iul Marin, asupra lui 
Csongrady : 5—a) la tușaveraj ;
8—8 (61—58 t-d.), sabrerii primei
reprezentative a României și-au 
Înscris din nou numele pe lista 
cîștigătorilor probei pe echipe, 
așa cum au fă cut-o și la ultime
le două ediții. Au punctat în 
finală : Marin 3, Pop și Panteli- 
monescu 2, Mustață 1, respectiv, 
Varga $1 Szetey 3, Gemesl și 
Csongrady L

Paul SLĂVESCU
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OVENII ȘI-AU APARAT
SPERANȚELE LA TITLU

DOMINARE TOTALA, DAR
DINAMO 
JIUL PETROȘANI

• • •

tevestitori de... 
zărcat în rafale 
^tean, cu puțin 
ceperea jocului, 
de , nimeni dorit 
n^renta pe nl- 
al derbyului. 

•e a pornit for- 
primul șut re- 

(Irimescu, în 
ca 25 m) l-am 
1 Jipa. Petrolul 
atace stînienită 
)sta matură a 

(în care Ti- 
t pe dispecerul 
eanu a -închis" 

Tilihoi și Ște- 
rinsă să-l „cau
ți mingi înalte, 
lvtu Lung. 
Strășnicie, une- 
de zel motivat, 

unul valoros 
nose — Cărnă- 
pete a punctat 
aatac la o fază 
ke ei : balonul 
top pe traseul 
Lnu — CÎRTU, 
B In plasă, în 
h 16 m, peste 
pi condusă pe 
ptrolul a găsit 
I necesare pen
is! va șl în min. 
Ide la 7—3 m) 
pr de la circa 
li salvat barele, 
ului se va 
H la Reluare 
lăril^lbBectuate 
|a gazra, Libia, 
pegrilă. îșl va 
penipa în infe- 
I Prilej pentru 
r/a să păstreze 
I jumătate de 
Imare ușurință 
mă atunci. Au 
pnoste, de sla- 
pit cu desăvîr- 
fcpațiul porții ; 
feensatie nedo- 
p și iregularl- 
|e partidă, în

PETROLUL PLOIEȘTI 
UNIV. CRAIOVA

0
1 (1)

închis, pro
spectata ri 

10-3 (pe 
4-1. A

Stadion Petrolul ; 
ios ; teren umed, j 
— circa 20 000. $
poartâ : 4—1).
marcat : dRpJ (1

PLl ROLUL ; Jipa _______________
ciu. But uf ei (min. 46 Borz), TOMA - 
N. Lazâr, Cozoroc (min. 46 Călin), 
Grigore — Marica, Simaciu. UBIU.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilâ, 
Tilihoi, ȘTEFANESCU (min. 81 Ou- 
pltu). UNGUREANU - pCLEANU. 
BELDEANU, GEOLGAU, IRIMESCU - 
Cri șan (min. 76 A. Popescu), Grțu.

A arbitrat bine N. Rai nea (Bk- 
lad) ; la linie : A. Porumboie (Vw- 
lui) ți R. Nicoară (Tuicea).

Cartonașe galbene : UBRJ. UNGU
REANU.

Trofeul PetschovscW 1 
ranțe : 1—2 (0—0).

ta.

min. 71, la un dud aerian Ște
tă nes cu — Slmaciu craloveanul 
s-a accidentat în cădere, suferind 
o ușoară comoție. Stefăneacu avea 
să se îndrepte spre vestiare în 
aplauzele unul public sportiv, ge
neros, care suferise alături de 
bravul căpitan al Universității 
Craiova sl al ech:’'** naționale.

Gheorgh* NICOLAESCU

Partida începe sub semnul-, 
respectului reciproc, fiecare din
tre cele două echipe judni des
tul de Închis, cu vizibilă pru
dență. Ceea ce va declanșa star
tul real al întrecerii, un fel de 
-clopoțel de alarmă" care a re- 

mi n ti t tuturor (In primul rtnd. 
gazdelor) că soarta unui med 
poate fl decisă uneori de un sln-

.GHIULELE“ HIESfflE• • •
ă. F.C. Argeș 
ri... percutant! 
kn — a atacat 
.S. Tîrgoviște, 

apărat însă 
[ntraatacat tă- 
a șutat impre- 
gol. Șase mi
ază aplaudată 
lor : „un-doi“ 
hmfir, centra
re uluitor Mia. 
ts, în min. 26, 
I Scăpată din 
Igovișteană a 
repriză nebă- 
tncl putea să 
L în min. 41, 
perpendicular 
I oprit, in ex- 
I (Tulpan). iar 
letat aidoma 
Lc cu O. Po- 
Lv, Radu si

(0)

irnen~ 
kmrr Cristian 
e lui O. Po- 
Irulat fazele 

de un mo- 
se bit. în min. 
ptat scnzațio- 
alonul, greu. 
Indu-se bolid 
al porții lui 

I mai tîrzlu, 
I singur cu 
I șutat si el 
leperul arge- 
lulos în cor- 
L... Va fi, In

— circa 8 XC 
»artă : 10—5).
marcat : IOVA- 

NESCU (min. 64) ti NICA (min. 72).
F.C ARGEȘ ; CRISTIAN - Voioi. 

STAN CU, Moicwnu, TULPAN - M. 
ZAMFIR, BADEA, lovânetcu — NICA. 
Ralea (min. 55 Ignat), Jurcâ (min. 
46 D. Zamfir).

C S. TÎRGOVIȘTE 
DUMITRESCU,----
CONSTANTIN, 
- Greaca (min. 
Radu.

A arbitrat 
șoara) ; ia 
ghin) și Fr.

Cartonașe 
STANTIN, I.

Cartonașe
Trofeul “ 

ranțe : 2-1 (1—0).

MIA
ENE, OstafT 
Aelenei,

73 I.

Agiu,
Kallo.

O. POPESCU 
Marin), V.

birte 
lini* :

Keresteș . _ 
galbene : AGIU, 
MARJN.

roții i AGIU.
Petschcrschi

L 
I.
(T«. Mureș).

------ CON-

Dum (Sighi- 
Târcon (Re-

9. La

schimb, in min. 72, 2— t, NICA
primind și el un șut de excep
ție, din afara careului, la firul 
ierbii Îmbibate de apă. Au fost 
două „ghiulele- Impara bile, care 
au tranșat o dispută aprigă. Aglu 
fiind eliminat, în min. 85, pentru 

Plnluril aduce arcitzuIuL
Lourențiu DUMITRESCU

rl puternice 
irtă de Șoî- 
li (min. W). 
1 C. Solomon 
a -intră din 
u-se magii
le din apro- 
k. 65) și CM- 
L Faze dra- 

poarta hu- 
partidei. dnd 
ză de șase 

h-ămase însă 
[min. 85 era 
riza. atunci 

R scăpat pe 
puternic, pe 
mite în cor- 
L NERTEA

S.G BACĂU 0
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadica „23 August- ; teren bun ; 
timp noros (ploaie in repriza a ll-a) ,* 
spectatori — circa 7 000. Șuturi : 
21—6 (pe poartâ s 7—1). Co mere : 
13-1.

SPORT CLUB : Mangeac — Andrieț, 
CARPUa. a SOLOMON, Elisei - 
I. Solomon, Penoff (min. 79 Artenl), 
ȘOSU - ȘOIMAN, Arrtohi (mie. K 
Botez), Chitara.

CORVINUL x IONIȚA - REDNIG 
ANDONE, DUBINOUG Bogdan 
Oncu, I. Petcu, Klein — Gabor, Co- 
jocara (min. 61 Ghiță), Mateuț.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu; 
la linie : L Mâerean (ambii din 
Brașov) șl L Frunză (Sibiu).

Cartonașe galbene : I. PETCU.
Trofeul PetsehovseM : 10. La spe

ranțe : 0-1 (0-1).

-FI o rea Vaetuș e înaintașul te
nace, gen Gerd Muller, care se 
află mereu acolo unde trebuie, 
care ratează, ratează. însă șl 
marchează. Și marchează cînd 
trebuie-, îl caracteriza, sîmbătâ, 
-Sportul-, pe Înaintașul dinamo- 
cist. Caracterizare ce a părut pe 
deplin îndreptățită 
ore mai tîrziu, în ___________
aceleiași zile, la meciul echipei 
sale cu Jiul. Clnd dominarea (a- 
proape totală) lui Dinamo nu a 
fost încununată cu eol decît în 
min. 72. Atunci. VAETUȘ a găsit 
un culoar de șut si nu a mai 
greșit, înscriind în stingă lud 
Caval, fructificind o subtilă pa- 
»ă a lui Țâlnar, La o acțiune ini
țiată de Mulțescu. Dar ce a 
fost pînă în min. 72 ? A fost o 
dominare aproape totală a lide
rului. o dominare ce a început 

odată cu secunda 1 a meciului. Cu 
toate astea. Jiui se află prima în 
postura de a descrl.de scorul în 
min. 5. prin Vizitiu. !a un cor
ner executat de Sumuianschi. în 
rest. Dinamo s-a aflat la cîrma 
jocului, a dominat tot timpul, dar 
a acționat ca o echipă mult prea 
sigură pe forțele ei. socotlr.du-sl 
adversarul învins din momentul 
ta care a pus piciorul pe gazonul 
din Sos. Ștefan cel Mare. Echipe 
Jiul s-a apărat insă calm, orga
nizat. fiind .ajutată* $1 de pre
cipitarea dinam ovistălor.

După bara ltd Iordache (mia 
f). Dinamo ar fi putut inzerte te 
min. 36. la lovitura de n-edeapa* 
dictată de arbitrul A- Gb.eorghe. 
la un presupus fault al ltd VV

doar dteva 
după-amiaza

gur... foc, a fost șutul formidabil 
al lui Iovan dm min. I. care 
trimite de la 36 m, din lovitură 
liberă. mingea exact la păianjen. 
Arieiu salvind in corner cu pre
țul unul splendid reflex. Din 
acest moment. Oltul construiește 
din ce In ce cui sigur jocuL 
pentru ca In min. 15 PițurcV, un 
drib le ur de mare finețe, să răsu
cească apărarea adversă, eea- 
trind -ca la carte" la 3—4 metri 
de poarta adversă, la inulnirea 
cu mingea aplrfnd -in trombă* 
MARIAN POPESCU, care ▼* În
scrie imparabil • i—<, Urmează 
20—25 de minute in care gazdele 
iau meciul pe cont propriu, virTa
rile Plțurcă. Popescu $1 Iamandl 
creind faze foarte periculoase 
Pentru apărarea adversă, care re- 
^tă greu, cu prețul unor mari 
eforturi. Marcată de marele său 
consum din meciul (bun) făcut 
In compania dinamotiștilor. 
Steaua nu prea este ...Steaua.’ 
resimțind vizibil *1 absența Iul 
Majaru (Jucător c oor dona tor-Cna- 
lizator-bun la toate». accidentat 
in derbyul cu campionii. Un in
cident nefericit va înăspri jocul 
— Clmpeanu rănindu-1 involuntar 
De Arieiu. care va părăsi terenul 
purtat pe brațe — dar arbitrul 
Salomir va ști să tempereze ela
nurile necontrolate. în min, 51 
gazdele înscriu un al doilea col 
(de mare spectacol !), IAMANDI 
șutind — neașteptat — senzațio
nal de la 14 metri, mingea dueîn- 
du-se .ca pasărea la cuib1 
bară, acțiunea lut 
surprinztad Întreg________ _ _
clusiv pe portarul lordarhe : 2—6! 
Partida pare jucată, oltenii atacă 
debordant, Popescu (excelent, 
slmbătă) are o pătrundere de 
...3—i. rezolvată in extremis de 
FL Marin, dar pe acest fond • 
acțiune .tip-Balint" (pătrundere

_ sub
fulgerătoare 

s tacho nul, ta-

1 (0) 
0

Stadion Dinamo 
noros, vint ; 
Șuturi : 21—2 
nere s țg-ț, 
(min. 72).

DINAMO : 
Dinu, AL NICOLAE, 
57 Dragnaa) - 1?____.. . __ ,
Custov - lordache (min. 21 ȚALNAR), 
VAETUȘ, O rac.

JIUI x CAVAI - V. POPA, Neagu, 
Vizitiu, P. Grigore - Muia, VARGA 
(min. 69 Dina), M. Marian, DOSAN 
— Șumulanschi, Bâluțâ (min. 75 Stoie- 
nescu).

A arbitrat satisfăcător A. Gheor- 
gha ; la linie : P. Pienescu (ambii 
din Piatra Neamț) ți Gh. Pîrvu (Con
stanța).

Trofeul Petsehoochi : 10. La spe
ranța : 3-0 (1-0).

teren 
spectatori - < 
(pe poartâ : 

A marcat :

bun ; timp 
circa 8 000.
8-1). Cor- 

: VAETUȘ
Eftlmescu — I. Marin, 

Stănescu (min. 
MOVILA, Mulțescu,

zi tiu asupra Iul Mulțescu. (.N-a 
fost fault ne spunea după 
med M observatorul federal D. 
Pepelea), dar autul lui Custov a 
fost parat de Caval (excelent tot 
medul). N-are rost si enumerăm 
toate ocaziile de gol ale lui Di
namo, una mai clari dedt alta 
fin mln. 89 Mulțescu s-a aflat 
cu poarta liberi in față...). Mal 
important e să spunem că, sîm- 
bată. liderul n-a convins.

Mircea TUDORAN

LUI IAMANDI...
F. C. OLT 
STEAUA

2
1

(1)
(0)

=o- 
SD.

CA-

•UMBESOJ.

M. La to*

irezistibilă, urmată de centrare) 
este finalizată de CÎMPZANU, al 
cărui volea plasat U invtnțs pe 
Aug bel. 3—1. Stimulați de gol, 
BtelUtil (care la 0—2 păreau re
semnați) Isl arunci toate resur
sele în focul luptei pentru egala- 
re. Clmpeanu r a tin d-o în min. 63. 
ctad gutui său se scurgă pe lingă 
bară.» Este rindul gazdelor să- 
string! rîndurUe în apărare, dar 
presiunea Stelei se stinge la min. 
7S. dnd ocntS său nr. 1, Ballnt, 
face • Întindere si părăsește te
renul. Victorie absolut meritată 
a Oltului !

Marius POPESCU

EUFORIA DUPĂ...
Un med pe care W9 din l 004 

de ieșeni îl vedeau cîștigat- Acei 
1 e fostul internațional Mircea 
David, prezent in tribună, si care 
ne spunea Înainte de fluierul de 
începere : .Mă tem de euforia 
victoriei asupra lui Dinamo. Știu 
de vreo 50 de ani că e greu să 
o elimini*. In tabăra cealaltă, 
mureșenii s-au organizat din start 
pentru un joc egal care să le 
.scoată- punctul pierdut în toam
nă. pe teren propriu. Dar soarta 
meciului avea să fie jucată în 

min. 15, cînd Q Iile l-a „găsit* 
lung. In diagonală, pe Ciorcerl 
(mereu nesupravegheat), acesta 
l-a regăsit (cu o excelentă pasă) 
pe C. ILIE sprinlînd spre zona 
pustie a stoperilor ți fostul „can
gur* a lobat cu mare măiestrie 
peste un Bucu indecis, nld ta 
poartă, nici la Intercepție, si : 
0—L Astfel s-a jucat medul, 
pentru că mureșenii au Închis 
toate culoarele, nu temporizat

POLITEHNICA LAȘI 0
A3A. TG. MUREȘ 1 (1)

StodiM J23 August* ; lw bu. : 
tanp frumos ; sp^tatod — circa 7 000. 
Șuturi : 12-0 (p« poartâ : 7—3). Co.- 
nora 1 A marcat : G UE (mia.
15).

POLITEHNICA : Buc - MUNTEANU. 
Ghoo.-gWu, Anton. Oodrioa — Flo
rean (mbu 53 Powiiuc). Rom ilâ. 
BURDU1AM - Goaeâ. Ne-teonu, M. 
Rod, (mia. 4* Simioacj).

A.SJL 1 Vom - S»be. Tomi. S- 
P1R. OaH - Fonid (mia. M Varga). 
Both It. G UE. BOLON1 - OOR- 
CERI, Biro I (mia. M MoaoW).

A orbitrot foarte bln, O. ;
la linia : L Pantaa si T. Oala (toți
din București).

Cartonașe galbene : GALL
Trofeul Petschorschi : 

ranțe : 3-0 (0—0).
9. La spe-

II PI HAGI, L-AM VĂZUT PI GÎNGU
susținea ta 
cut cel mat 
retur. Fun- 
nesincronl- 

Lțl. cu ser- 
n-au con- 
mat activ

au rămas 
ilui. însuși 
v și efica- 
fost acum 

rînd putere 
1 aspru a 
i apărători 
individuale 
reajma ca- 
tot ce a 

btusi, clasa 
promoție.

leafărul — 
insă tribu- 
Nu numai 

Iro" a lui 
L „fuga de

Partenera 
bine, ca o

echipă mobilă, cu articulațiile 
gresate. Spiritul ei ofensiv a 
încurcat socotelile gazdelor, care 
se așteptau să dea iar năvală la 
o singură poartă, așa cum s-a 
întîmplat cu S.C. Bacău sau C.S. 
Tîrgovlște. Travaliul mijlocașilor 
care se repliau imediat, dublînd 
efectivul în defensivă si impu- 
nînd „marinarilor* o ecuație im
posibil de rezolvat (3 înaintași 
contra 8 apărători), ca și efortu
rile lui Gîngu (rază mare de ac
țiune, coordonator șl om de per
cuție în același Ump, trăgînd si 
echipa după el în atac) au pre
dat „cheia jocului* în mîna Chi
miei.

Fiind. în general, un joc de 
mijlocul terenului, ocaziile de 
gol n-au abundat Ca în orice 
med de fotbal, nld nu au lip
sit : min. 32 Gîngu, min. 36 Pe- 
nlu, min. 74 Dinu, min. 82 Vcrgu.

,L Ion CUPEN

F.C CONSTANTA 0
CHIMIA RM. VÎLCEA 0

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi : 12-9 (p« poartă 5-3). Cor
ner® î 10-3.

F.C. CONSTANȚA : Lascu - LICA 
(min. 86 Mânăilâ), Dinu, Sameș, Ca- 
ramalău — Drogeanu, Petcu, Gache 
— Peniu, Hagi, Marinof (min. 54 Bu- 
duru).

CHIMIA : Roșea — Teleșpan, BAS- 
NO, Ud rea, Cincâ - ALEXANDRU, 
NICULCE, Vergu, — Verigeanu (min. 
63 UDRICA), GÎNGU, Carabageac.

A arbitrat bina Al. Mustățea ; la 
linie : M. Ion eseu (ambii din Pitești) 
și M. Pencea (Roșiori).

Cartonașe galbene : LICA, BU-
DURU, CARABAGEAC.

Trofeu! Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 5-1 (3-0).

cînd a fost căzut crose tind in
teligent la mijloc st peste toate, 
au profitat de plecările necontro
late ale lui Gheorghiu si Ciodr- 
lan. adică exact ceea ce îl con
vine de minune rapidului Cior
cerl. care a ratat o imensă oca
zie de 2—0. cu Bucu în fată, 
acesta avînd un frumos reflex 
salvator (min. 65). după c- BC- 

ldni șutase formidabil (min. 50).
Semnificativ este faptul că ieșe
nii, deși s-au aflat cam o oră în 
cîmpul advers, n-au avut ocazii 
de gol (Nemteanu sl Cioacă. în 
zi slabă, au fost împinși lateral 
sore... matinele), iar linia a doua 
n-a venit deloc. singura ocazie 
reală fiind aceea a Iul Romilâ 
(min. 72), la o lovitură liberă 
care ne-a amintit doar pentru 
cîteva secunde de fostul pur sin
ge ieșean. O victorie meritată a 
unei echipe care cres'e mereu, 
în dauna unei formații care a 
încât — cum s nun ea crainicul 

Ilisei — cu două clase sub valoa
rea aplaudatului meci cu Di
namo.

loan CHIRILÂ

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I -------------------------------

DUNĂREA est; GALAȚI — 
DUNAKEA CALARAȘl 2—0 <1—0). 
Autorii golurilor : Balaban (min. 
5) si Diaconescu (min. 55).

C.S. BOTOȘANI — I.M.U. MED
GIDIA 3—2 (1—1;. Au marcat :
Plslaru (min. 43), Sofran (min, 
53 din 11 m), Ene (min. 85), res
pectiv Glrlp (min. 40), Constan
tin (min. 67).

CEAHLĂUL P. NEAJIIT— C.S.M. 
SUCEAVA 3—1 (2—0). Au Înscris: 
Jelescu (min. 12), Roșea (min. 
12), Vamanu (min. 55), respectiv 
Costache (min. 72).

C.S.M. BORZEȘTI — DELTA 
TUL CEA 3—0 (1—0). Au marcat : 
Miu (min 28), Ghioane (min. 48) 
si Gruber (min. 55).

GLORIA BISTRIȚA - OTELUL 
GALATI 3—1 (2—0) Au Înscris : 
Moldovan (min. 4) Florea (mfn. 

37) șl Coman (min. 81). respectiv 
Citire* (min. 69).

F.C.M. PROGRESUL BRAtLA — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
7—0 (3—0). Autorii golurilor t
Ciubotarlu (min. 7), Petrache 
(min. 24, 49), Darie (min. 43),
Cireașă (min. 56). luga (min. 73. 
78).

C.S.M. SF. GHEORGHE—GLO
RIA BUZĂU 1—1 (0—0). Au mar
cat : Karancsi (min. 86) pentru 
C.S.M.. Năstase (min. 75) pentru 
Gloria.

VIITORUL GHEORGHENI — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 0—«.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
PRAHOVA PLOIEȘTI 2—0 (1—0». 
Au Înscria : Gălan (min. 12) și 
Sima (min. ST).

SERIA A lla
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — GAZ METAN MEDIAS
1— • (!—•>. Unicul gol a foat
realizat de Laaăr (min. 15. auto
gol).

UNIREA ALEXANDRIA — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI
2— 0 (3—0). A Inserts : Pleșoiano 
(min. a si 41).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ȘOtMn IPA SIBIU 2—2 (4—0).
Au marcat : M. Florentin (min. 
75), Calea (min. Ml pentru Auto
buzul. Culdea (mm. *0). Marco 
(min. 43) pentru Șoimii IPA.

PANDUBH TG. JIU — CHIMI
CA TIBNAVENi 3—1 (1—0). Au
torii golurilor: Croitoru (mia.
45). Rădol (min. 43). Gămaa 
(min. 33). respectiv Marton 
tmln. 55).

PRECIZIA SAC ELE — R APID 
BUCUREȘTI 2—4 (1—1). Au mar

cat : Dărăbaa (mln. ÎS). Popeaea 
(mfn 67). respectiv Sișeă (min. 
ÎL ui. ParaseRlv (min. S3). A- 
vram (mfn 361.

CARPATT MTRȘA — MECANI
CA FINA STE.AU A BU CURES H
3— 4 (l—O. Au Înscris : M. Ste-
lian (min. 31). A’ciculeț (min 
e») Si F*ț*n (min. 71). ___

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 2—1 (1—7). Au marcat :
Cațan (min. 43). Duță (min. 50), 
Nlgnea (mln. 4S din 11 m).

METALUL BUCUREȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 4—1 
(2—0.

Meciul MINERUL MOTRU — 
LP. ALUMINIU SLATINA a fost 
amlnat.

SERIA A lll-a
OLIMPIA SATU MARE — U.T. 

ARAD 4—• (2—•). Au marcat : 
Goi* (min. 29), Modran (min. 

£ Mihuț (min. 44 51 47).
RAPID .ARAD — „U" CLUJ- 

NAPOCA 1—4 (1—9). Unicul gol 
a fost realizat de Lazăr (ruin. 9).

IND. SIRMEX C, TURZn — 
STRUNGUL AR.W 4—4 (2—4).

golurilor : Mîheșazi (mta. 
23 și 33). Hațegana (min. 74 fi 
97), Veaa (mân. 79) și Murețan 
(mdn. 35).

AURUL BRAD — U.M. TLW- 
ȘOARA 4—3 (2—1). Au înscrii :
Stingă fmin. 4), Ormenișan (mn. 
>ț). Merii (mui. 49). Ștefănesea 
(mia. M din U m) respecttT 
Erdoș .rr-ârv 17), Merii (mia. 57, 
autogol' Pa vier (mir.. 74).

ARMATURA Z.VLAU — LXFRA- 
ȚLRRA ORADEA 2—1 (3—4). Au 
marcat : Nisâleanu (min. 25 șl 
min. M din 11 m). Do brâu (mta. 
34). respectiv Mtmuann (min. S5).

METALURGISTUL CU GIR — 
GLORIA REȘIȚA 1—4 (1—4). U- 
r^cul goi a fort xat Bucur 
«mia. X).
CJX REȘIȚA — SOMEȘUL 

SATU MARE 2—4 U—4). Autodl 
SolurAor : Oancea (mir*. 4 șl 49) 
șl Uțtn (mta. 54).

CLFJL TIMIȘOARA — MINE
RUL CAVNIC 1—4 (fr-0). A ln- 
scr-j : Stoișin (min. 50).

F.C. BAIA MARE — C.I.L. SI- 
GHEt 2—1 (1—0). Au înscris :

Relatări de la T. Siriopol, T. 
Ungureanu C. Rusu, Gh Gorun. 
I. Toma. N. Costin, Gh. BrloUL 
C. Malnașl și v. Manoliu.
1. DUNAREA CSU 25 16 5 4 52-15 372. Gloria Bz. 25 13 4 8 39-26 303. C.S.M. Se. 25 11 6 8 26-24 a4. Gloria B-ța 15 13 1 11 43-26 275. F.C.M. Progr. 25 13 1 11 45-32 276. C.S. Botoșani 25 12 2 11 31-24 267. Oțelul Galați 25 11 4 10 34-29 268. Ceahlăul P. N. 25 12 2 11 38-35 269. GS.M. Borz. 25 11 4 10 26-27 2610. Prahova PI. 25 10 4 11 32-28 2411. Dunărea Căi. 25 11 2 12 30-40 2412. C.S.M. Sf. Gh. 25 10 3 12 29-31 2313. Min. G.H. •) 25 12 1 12 33-48 2314. Vllt M. Vas. 25 9 4 12 28-34 2215. Unirea D. Foc. 25 9 4 12 25-33 2L16. Delta Tulcea 25 9 2 14 25-47 2d17. I.M.U. Med. 25 7 5 13 28-42 1918. Vi it. Gheorg. 25 7 4 14 20-43 18
*) Echîpâ penalizată cu două 

puncte.
ETAPA VHTOARE (duminică 

• mal) : Gloria Buzău — C.S.M. 
Bwzești (0—1). Prahova Ploiești
— Minerul Gura Humorului 
(S—3), Gloria Bistrița — C.S. B«- 
toșanl (0—1), Viitorul Gheorghenă
— Ceahlăul P. Neamț (0—X>. 
C.S.M. Suceava — Dunărea Că
lărași (S—3Ș. Viitorul Mecanic* 
Vaslui — C.S.M. St. Gheorgn, 
(1—1), I.M.U. Medgidia — Dună
rea C.S.U. Galați (0—4). Delta 
Tulcea — Unirea Dinamo Foo- 
șanl (2—4), Oțelul Galați — 
F.C.M. Progresul Brăila (9—0).

Relatări de la N. Stefan, M. Bi
son, D. Brănolu, P. Cri htea, V. 
Secăreanu, M. Veizescu sl M. 
Focsan.
1. RAPID BUC 26 19 4 3 50-15 42
2. !.P. Aluminiu 25 13 6 6 37-23 32
X Dinamo Victoria 24 11 6 7 37-28 S
4. Cor poți Mîrșa 26 12 4 10 41-33 M
5. Min. Motra 24 12 2 10 43-42 26
6. Metalul Buc. 25 11 3 11 34-29 25
7. Chimica Tini. 26 11 3 12 28-27 25
8. Autobuzul Buc. 25 10 5 10 26-27 25
9. Pandurii Tg. J. 26 11 2 13 36-33 24

10. Automatica 24 10 4 10 25-25 24
11. Rova Roșiori 24 10 3 11 25-27 23
12. Șoimii I.PA. 24 9 5 10 27-31 O
1X Prag. Vulcan •) 25 10 6 9 32-34 22
14. Unirea Alex. 25 9 4 12 30-33 22
IX Mec. finâ St. 25 7 8 10 28-33 22
IA Gaz metofl 24 9 4 11 23-32 22
17. CS.M. Drobeta 24 5 6 13 17-31 M
18. Precizia Săcele 26 6 3 17 25-61 ts

•) Echipă penalizată cu patm 
puncte.

ETAPA VIITOARE (dumlnle* 
8 mai) : Unire* Alexandria — 
Minerul Motz-u (2—4), Mecanic* 
fină Steaua București — Auto- 
buzul București (1—1). I.P. Alu
miniu Slatina — Chimica Tirnă- 
veni (0—O, Car păți Mirșa — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin (1—1), 
Precizia Săcele — Gaz metaa 
Mediaș (2—S), Dinamo Victoria 
București — Progresul Vulcan 
București (1—S), Rova Roșiori — 
Șoimii IPA Sibiu (1—3), Lucea
fărul București — Pandurii Tg. 
Jiu (4—1), Rapid București — 
Automatica București (2—0), Me
talul București stă.

Roznai (raizi. 25), Tul ba (min. 
49), respectiv Caciureac (min. 66).

Relatări de te Z. Kovacs, M. 
Străjan, P. Ton ea, AL Jurcâ, L 
Domuță, M. Vîlceanu, P. FucSv
L.
1.

Marton șl O.
F.C BAIA M.

Nemeș.
25 14 4 7 50-23 32

2. U.TJL a 13 6 6 45-18 32
X „U" Quj-Nop. 25 15 2 8 42-17 32
4. Ind. sirmei 25 13 3 9 37-26 2^
X Olimpia S.M. 25 11 5 9 43-32 27
A Armat Zalău 25 13 1 11 31-46 27
7. CS.M. Reșița 25 11 4 10 33-34 26
8. Min. Cavnic 25 12 1 12 52-32 25
9. Aurul Brod 25 10 5 10 33-36 25

10. Gloria Reșița 25 10 4 11 31-51 24
11. Someșul S.M. 25 10 3 12 42-40 23
12. Rapid Arad 25 10 3 12 37-39 23
IX CF.R. Bmiș. 25 9 5 11 28-30 23
14. Met Cugir 25 10 3 12 27-45 23
IX U.M. Timiș. 25 9 4 12 31-47 22
IA CI.L Sighet 25 10 1 14 37-43 21
17. Strungul Arad 25 8 4 13 24-41 a
18. înfrățirea Or. 25 7 2 16 19-47 16

ETAPA VIITOARE (duminică
1 mai) : înfrățirea Oradea — 
C.S.M. Reșița (4—2), F.C Baia 
Mare — Armătura Zalău (1—11), 
C t i. Sighet — Ind. sîrmei C. 
Turztâ (0—5), UJ4. Timișoara — 
MetaăurgteuA Cugir (2—2) Rapid 
Arad — Strungul Arad (1—15. 
Gloria Reșița — Olimpia Satti 
Mare (4—2), Someșul Satu Mare 
— Aurul Brad (0—1), Minerul 
Cavnic — „U“ duj-Napoca (0—2), 
U.T. Arad — C.F.R. Timișoara 
(2-0).

AD'llMSinATIA DI SIAI LOTO PRONOSPORI INtORFICAlA
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! • De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai pot 
procura numai astăzi bilete cu 
numerele preferate de partici
pant! pentru prima tragere Pro- 
noexpres din această lună, care 
va avea loc miine 4 mai 1983 
• De asemenea, astăzi este ulti
ma zi de depunere a buletmeioc 
pentru atractivul concurs Prono
sport de miine, care cuprinde 
meciuri, dta campionauil divizio
nar A al Român xâ.

• ÎN ATENȚIA PARTICTPAN- 
ȚILOR ! Omologarea ciștigur.lor 
la tragerea specuală Pronoexpres 
din 27 aprilie a.c. va avea loc 
miine, rezultatele urnind a fi 
publicate joi 5 mai 1983 în a- 
ceastă rubrică.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
„LOTO* DIN 1 MAI 1983. Faza I 
Extragerea I : 56 12 79 17 69
15 40 83 89 18 73 70 ; Extrage-

rea a n-a : TI » » 22 75 85 U
30 • 52 L3 50 ; Extragerea a m-a:
66 60 84 3 36 46 31 8 80 21 90
24 ; Extragerea a IV-a : 63 76 10
9 »5 86 » 71 58 49 15 2 ; Faza
a n-a. Extragerea a V-;a : 66
63 1 61 17 37 ; Extragerea a Vl-a :
24 10 48 33 53 54 ; Extragerea a 
vn-a : 70 87 72 8 77 7. Fond
total de ciștiguri : 1.571.777 lei.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1 MAI 
1983. I. F.C.M. Brașov — Spor
tul stud. X ; II. F.C. Bihor — 
Poli. Timișoara X ; III. PolL 
Iași — A.S.A. Tg. Mureș 2 ; IV. 
F.C. Constanța — Chimia R.M. 
X ; V. F.C. Argeș — C.S. Tîr- 
goviște 1 ; VI. S.C. Bacău — 
Corvinul X ; VII. F.C. Olt — 
Steaua 1 ; Vin. Ascoli — Torino 
1; IX. Cesena — Verona 2 ; X. 
Juventus — Internazionale X ; 
Xi. Napoli — Fiorentina 1 : XIL 
Pisa — Genoa X ; XIII. Sampdo- 
ria — Cagliari X. Fond total de 
ciștiguri : 727.722 lei.

descrl.de


Cpionntele mo.id'al.' ÎNTRECEREA PE ECHIPE
<io tenis do masă fAZA FINALELOR

Claslndu-se pe locul dol In turneul de calificare din Belgia

ROMANIA - INTRE CELE MAI BUNE 8
Reprezentantele noastre In grupa locurilor 9-12 ECHIPE DE POLO DIN EUROPA

întrecerile pe echipe din ca
drul celei de a 37-a ediții a 
C M. de tenis de masă care re 
desfășoară la Tokio se află în 
faza finalelor, programate as
tăzi la Yoyogi National Stă
ri : j m.

în ultimele partide din seria 
B a grupei de elită reprezen
tativa României (cu Olga Ne
meș, Maria Alboiu, Liana Ur
zică) a înregistrat următoarele 
rezultate : 3—1 cu Austria
(Dolores Fetter. Elisabeth 
Deistler) 3—1 cu Suedia (Mă
rie Lindblad, Menni Weizades), 
3—0 cu Finlanda (Sonja Gref- 
berg. Eva Malmberg). 0—3 cu 
Japonia (Fumiko Shinpo, To- 
moko Tamura Emiko Kanda) 
Si s-a situat pe locul 5.

Conform regulamentului pe 
baza clasamentelor din serii 
s-au alcătuit 
nale echipa 
In continuare 
locurile 9—12.

grupele semifi- 
noastră jucînd
în cea pentru 
în această gru

pă au fost programate jocurile 
România — Ungaria docul 8
în seria A) și R.F.G. (5 A) — 
Suedia (6 B) învingătoarele
urmînd să-și dispute locurile
9—10. iar învinsele 11—12 ta* 
ceeași regulă a tocurilor în 
cruciș se aplică si pentru sta
bilirea celorlalte locuri ale 
clasamentului) în meciul cu 
echipa noastră campioana Eu
ropei. Ungaria, s-a Impus cu 
3—1 : Maria Alboiu — Ga
briella Szabo 0—2 (—11 —13).
Olga Nemes — Judit Magos 
2—1 (13 —13. 12). Olga Ne
meș. Liana Urzică — Gabriella 
Szabo. Edit Urban 1—2 (—17.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
3.V. CICLISM ; Turul Spaniei (se Încheie la 3.V) ; TENIS/MASA: 

Campionatele mondiale (se încheie la 9.V) ; TENIS ; Tur
neul de la Forest Hills (pînă la LV), „Cupa națiunilor-, la 
Dortmund (pînă la 9.V) ; BADMINTON : campionatele mon
diale, la Copenhaga (pînă la I.V).

4 v. FOTBAL: Finala „Cupei U.E.F.A.", primul joc, Anderlecht —
Benfica, la Bruxelles, preliminarii olimpice : Danemarca — 
R.D. Germană și Finlanda — Polonia, campionatul euro
pean cădeți : Norvegia — Suedia, Elveția — Luxemburg ; 
VOLEI : Turneu de calificare pentru C.E., feminin (pînă 
la 8.V).

5 v BOX ; Meci pentru titlul mondial la muscă (W.B.A.), la
Shlzucka, între Santos Ladar (Mexic) șl Shuichl Hozuml 
(Japonia).

V. TENIS : Meciuri în „Cupa Davis": Polonia — Belgia, Irak — 
Turda, Austria — Maroc, Algeria — Bulgaria, Monaco — 
Luxemburg, Iugoslavia — Tunisia : semifinale în zona asia
tică : Japonia — Coreea de Sud, India —- Thailanda șl în 
zona americană : Uruguay — Brazilia, Ecuador — Canada; 
AUTOMOBILISM î Turul Corslcei (pînă la 8 V).

7 v ATLETISM ; Maratonul de la Amsterdam ; GIMNASTICA: 
Campionatele europene feminine, la GOteborg ; box : 
Campionatele europene la Vama (pînă la 15.V) ; FOTBAL: 
Campionatul european de cădeți, R.D. Germani — R.F. Ger
mania.

8.V. AUTOMOBILISM : Marele premiu de formula 2, la Valle- 
lunga. Italia : MOTOCICLISM : Marele premiu de viteză al 
R.F. Germania, la Hockenheim, și de motocros (500 cmc), 
la Northeim.

Campionatul mondial de hochei

U.R.S.S. - CEHOSLOVACIA 1-1
Ultimele ..fuleuri* ale hechedș- 

tUor pe linia dreaptă dinaintea 
sosirii au prilejuit dispute foarte 
atractive. în campionatul mon
dial. urmărite cu mult interes si 
încheiate cu cîteva -ezuitate sur
prinzătoare Astfel în turneul 
pentru locurile 1—4 de la Olym
pia Halle din Miinchen. Canada 
a Întrecut Suedia după un meci 
Interesant, mai echilibrat decît 
îl arată scorul cu 3—1 Cînd 
mai rămăseseră încă vreo 40 de 
secunde de ioc la scorul de 2—1 
pentru Canada. pentru a forța 
egalarca. suedezii au scos porta
rul și au introdus un al șaselea 
jucător de cîmp“. Ced care au 
profitat de această situație au 
fost tot canadienii care au mar
cat liniștiți !...

în al doilea meci al zilei, in 
fapt derbiul campionatului. 
U.R.S.S. șl Cehoslovacia au ter
minat la egalitate la capătul u- 
nei dispute extraordinar de dlr- 
ză si de o foarte bună valoare 
tehnică și spectaculară în oare 
ambele formații au făcut • ade
vărată risipă de energie Partida 
•-a Încheiat cu scorul de 1—1 
(0—0. 1—0 0—1) Hocheistii so
vietici au atacat mai mult si 
mai periculos adversarii lor au 
contraatacat de fiecare dată cei 
do: portari fiind în cele din ur
mă adevăratii eroi ai oartidei. 
Scorul a fost deschis abia in 
min. 35 de Makarov. lider în 
clasamentul eficacității cu 15 o 
(8 soluri si 1 pase decisive) e- 
galarea survenind după 7 min. 

prin golul cehoslovacului Hrdi- 
na. în ultimele secunde al? lo
cului Hrdina a avut ducuI vic
toriei în lama crose: dar porta
rul sovietic Tretiak a fost la 
înălțime

în turneul pentru locurile 5—8 
cu meciuri desfășurate la Dort

19, —19). Maria Alboiu — Ju
dith Magos 1—2 (—17. 19 —19). 
Echipa noastră va juca cu 
Suedia pentru locurile 11—12.

Alte rezultate din grupe : fe
minin — Anglia — Suedia 3—1, 
Japonia — Coreea de Sud 3—1, 
U.R.S.S. — Austria 3—0, Coreea 
de Sud — Suedia 3—0, U.R.S.S.
— Anglia 3—0, Finlanda — Aus
tria 3—0. Coreea de Sud — 
U.R.S.S. 3—2, Suedia — Finlanda
3—2, Japonia — Anglia 3—o. Co
reea de Sud — Finlanda 3—0, 
U.R.S.S. — Japonia 3—2, Anglia
— Austria 3—0, Iugoslavia — Fran
ța 3—2, R.P. Chineză — Cehoslo
vacia .3—0, RP.D. Coreeană — O- 
landa 3—1, Cehoslovacia — Olan
da 3—t, R.P.D. Coreeană — Un
garia 3—1. R.P Chineză — R.F.G. 
3—0, R. P. Chineză — Ungaria 
3—0, R.P.D. Coreeană — Iugosla
via 3—0, Cehoslovacia — R.F.G. 
3—0, Olanda — Franța 3—0, 
R.P.D. Coreeană — R.P. Chineză 
»—3, Olanda — R.F.G. 3—2, Unga
ria — Franța 3—0, Cehoslovacia
— Iugoslavia 3—2, Franța — 
R.F.G. 3—2, Ungaria — Iugosla
via 3—0 ; masculin : Ungaria — 
Japonia 5—2, Anglia — Danemarca 
5—0, Polonia — U.R.S.S. 5—4, 
R.P.D. Coreeană — Italia 5—2, 
R.P. Chineză — Coreea de Sud 
5—1, Cehoslovacia — S.U.A. 5—3, 
Franța — R.F.G. 5—4, Suedia — 
Iugoslavia 5—3, Ungaria — R.P.D. 
Coreeană 5—3, Japonia — Dane
marca 5—0, Anglia — U.R.S.S. 
5—1, Polonia — Italia 5—1, Sue
dia — Cehoslovacia 5—1, R.P. 
Chineză — Iugoslavia 5—0. R.F.G.
— S.U.A. 5—3, Coreea de Sud — 
Franța 5—4. Japonia — Polonia 
5—0, R.P.D. Coreeană — Dane
marca 5—0, Anglia — Ungaria 
5—2, Italia — U.R.S.S. 5—2, R.P. 
Chineză — Franța 5—0, Iugoslavia
— Cehoslovacia 5—2, Coreea de 
Sud — S.U.A. 5—1, Suedia — 
R.F.G. 5—2, Ungaria — Polonia 
5—1, Japonia — Italia 5—0, An- 

mund șl MQnchen, au fost înre
gistrate cîteva rezultate surprin
zătoare fără efect msă asupra 
clasamentului : Finlanda — R.F. 
Germania 4—2 (2—0. 2—2, 2—0). 
Italia — R.D. Germană 3—1 (0—0, 
2—0. 1—1) aceasta a fost prima 
victorie a „azzurrilor" la actua
la ediție a C.M., R.F. Germania 
— R.D. Germană 7—3 (1—0. 2—2,
4—1), Italia — Finlanda 4—4 
a—1. 3—2. 0—1).

în urma acestor rezultate cla
samentul acestui eșalon este ur
mătorul : 1. R.F. Germania 11 p, 
2. R.D. Germană 6 p. 3. Fin

landa 6 p, 4. Italia 3 p. Astfel,
Italia retrogradează în grupe 
„B*. locul său fiind hiat de e- 
chipa S.U.A.

BASCHET • Valjevo (Iugosla
via). turneu de calificare pentru 
C.E. feminin. R.F Germania — 
Iugoslavia 54—63. Marea Britanie 
— Norvegia 77—58. S-au caii fl
eet : R.F. Germania și Iugosla
via a Turneu] masculin de la 
Sao Paulo a fost cîștigat de e- 
chipa Braziliei (neînvinsă' urma
tă de Franța. Houston Flyers 
(S.U.A.) și Cuba • Meci amical 
La Stockholm : Suedia — Polonia 
63—68 (26—32) • Echipa feminină 
a Braziliei a susținut noi tntfl- 
niri în Bulgaria cu echipa tării 
gazdă care a cîștigat cu 77—7? 
și 87—81.

BOX * Portoricanul Edwin 
Rosario este noul campion mon
dial rWBC’ la cat. ușoară în ur
ma victoriei la puncte în 12 re
prize. asupra mexicanului Jose 
Luis Ramirez • Spaniolul Ro
berto Castanon campion euro
pean la su perna nă. si-a păstrat 
titlul dispunlnd prin ko în ren. 

glia — R.P.D. Coreeană 5—1, 
U.R.S.S. — Danemarca 5—2, R.P. 
Chineză — Cehoslovacia 5—0, 
Franța — S.U.A. 5—3, R.F.G. — 
Iugoslavia 5—1. Suedia — Coreea 
de Sud 5—4.

Rezultate din semifinale — fe
minin : locurile 1—1 : R. P. Chi
neză — U.R.S.S. 3—0. Japonia 
— R.P.D. Coreeană 3—1 ; locu
rile 5—8: Cehoslovacia — Anglia 
3—1. Coreea de Sud — Olanda 
3—0 ; locurile 9—12 : R.F.G. — 
Suedia 3—1: locurile 13—16: Iugo
slavia — Austria 3—0. Franța — 
Finlanda 3—1 ; masculin: locurilt 
1—4 : R. P. Chineză — Ungaria
5—1, Suedia — Anglia 5—0 ; locu
rile 5—8 : r.p.d. Coreeană — Co
reea de Sud 5—1. Japonia—Franța 
5—2 ; locurile 9—12 : Iugoslavia — 
Italia 5—1. Cehoslovacia — Polo
nia 5—1 ; locurile 13—16 : Dane
marca — R.F.G 5 -4. S.U.A. — 
U.R.S.S. 5—2.

în „Cupa Cupelor** la handbal masculin

S.K.A. MINSK -DINAMO BUCUBfȘTI 24-26 !
Formația sovietică a cîștigat

In Palatul sporturilor din 
Minsk. In prezența a peste 
4 000 de spectatori, s-a dispu
tat întîlnirea revanșă, contind 
pentru finala Cupei cupelor 
la handbal masculin dintre 
formațiile S.K.A. Minsk și Di
namo București. Sportivii ro
mâni și-au luai revanșa, eîști- 
gind cu 26—24 (13—13), dar
trofeul a revenit formației so
vietice cu scorul general de 
58—48.

în partida de la Minsk — 
după cum ne-a spus Cornelia 
Oros, conducătorul delegației 
— deși gazdele au evoluat la 
același ridicat nivel ca în par
tida de la Ploiești (unde au 
cîștigat cu 34—22). dinamoviș- 
tii bucureșteni — jucînd la va
loarea lor reală — și-au găsit 
cadența, apărindu-se excelent 
(atît portarul Claudia Ioneseu. 
dt și ..linia* din fața buturilor 
sale), in atac concretizind a- 
proape toate șuturile trimise 
in poarta echipei din Minsk 1 
Au marcat : Grabovschi 8, 
Durău 4, Tase 3. Oprea 3, Be- 
divan 3. Roșea 3 (din nou. cel 
mal bun jucător al formației 
noastre). Dogărescu 2, res
pectiv Karșakievici 7. Gusko

11 INTERNAȚIONALI CEHO
SLOVACI AU EVOLUAT INTR-UN 

SINGUR MECI I
La Praga, s-a desfășurat meciul 

tur al finalei „Cupei Cehiei" din
tre două echipe cunoscute : Du
rii Praga și fruntașa clasamen
tului Bohemians Praga, Încheiat 
eu victoria formației Dukla eu 
1—1 (1—1). Pentru Învingători au 
marcat Vizele (cel mal bun de pe 
teren) și Krlz, respectiv Chaloup- 
ka. In cele două formații au e- 
voluat nu mal puțin de 11 inter
naționali selecționați in lotul al
cătuit de antrenorul reprezentati
vei Cehoslovaciei, Havranek, 
pentru meciul cu România : 
Hruska, Jakubec, Prokes, Levy, 
Chaloupka, Blcovsky, Zelensky, 

Cermak, Fiala, Stambacher, VI- 
sek I învlngătoarea din finala 
„Cupei Cehiei" (care va fi de
semnată după meciul retur) va 
tnttlnl In finala „Cupei Cehoslo
vaciei* pe clștigătoarea „Cupei 
Slovaciei".

CAMPIONATE
ITALIA (et 58). Roma — Avel- 

Uno S—0, Juventus — Internazlo- 
nale 5—3. Ascoll — Torino 1—4, 
Cesena — Verona 1—2. Napoli — 
Fiorentina 1—0, Pisa — Genoa 
0—0, Sampdoria — Cagliari 1—1, 
Udinese — Catanzaro 2—0. to 
clasament conduce Roma cu 40 p, 
urmată de Juventus 36 p, Inter 
34 p. Verona 33 p.

TELEX • TELEX
4 de francezul Michel Siracusa.

CICLISM • Mihail Sveșnikov 
(17 ani) a îmbunătățit recordul 
mondial pe pistă acoperită (ve
lodromul de la Krtlaskoe) par- 
curgind 20 km în 94:52,83 Cv.r. 
era de 25:14,6 șl aparținea dane
zului Oile Ritter, din 1966 de la 
Z (1 rich). • Trei etape în turul 
Spaniei, a 10-a (Zaragoza — So
ria. 174 km) — Giuseppe Saroni 
(Italia) 4 33:19, a 11-a (Sorta — 
Logrono 185 km) — Eric Van- 
deraerden (Belgia) 4.04:35 sl a 
12-a (Logrono — Burgos. 147 km 
— Noel de Joncheere (Belgia) 
4.26:20 Liderul cursei acum spa
niolul Alberto Fernandez • Cam
pionatul ZOrich-ulul : 1. Johan 
van der Velde (Olanda) 7.07:09 
același timp cu Gilbert Glaus 
(Elveția) • Marele premiu d-

BRUGES (prin telefon). Re
prezentativa de polo a tării 
noastre și-a cîștigat dreptul de 
a se număra în august, prin
tre participantele la turneul 
de elită al campionatului eu
ropean — alături de formațiile 
U.R.S.S.. Ungariei, Iugoslaviei. 
R.F.G., Spaniei. Italiei și O- 
landei — in urma turneului 
de calificare desfășurat timp 
de trei zile in Belgia. După ce, 
vineri, poloiștii noștri Învinse
seră. după cum se știe națio
nala Cehoslovaciei (9—7). ei 
au obtinut simbătă o nouă și 
clară victorie : 9—5 O—2 2—0, 
1—3. 3—0) cu echipa Greciei. 
Cum în celelalte două partide 
din primele zile ale întrecerii 
se înregistraseră rezultate scon
tate (Olanda — Grec;a 9—8 ;

cu scorul general de 58—48 
7, Sevțov 3, Masalkov 2. Mihu- 
ta 2, Sapronenko 2, Sviridenko 
1. Au arbitrat bine Gl. Nuibsa- 
ren si Jm. Musser (Olanda).

Iată rezultatele ultimului act 
al competițiilor continentale 
da handbal :

C.C.E. (bărbați) : Dortmund : 
VfL Gummersbach — ȚSKA 
Moscova 13—14 (4—7). In pri
mul meci au cîștigat handbn- 
liștii vest-germani (19—15) care 
au obținut astfel trofeul.

CUPA FEDERAȚIEI (băr
bați) : Zaporoje : Zaporoje — 
Karlskuna (Suedia) 23—16. In 
primul meci au cîștigat tot ju
cătorii sovietici eu 22—20.

C.C.E. (femei) : Kiev : Spar
tak — Radnicki Belgrad 25—17. 
în tur Spartak învinsese cu 
23—19.

CUPA CUPELOR (femei) : 
Osijek : R. K. Osijek (Iugo
slavia) — S. C. Magdeburg 
(R.D.G.) 25—19. Deoarece sco
rul to primul meci al finalei 
fusese de 27—21. pentru Mag
deburg handbalistele iugo
slave au cîștigat trofeul pentru 
că au marcat mai multe goluri 
to deplasare I

SPANIA (ultima etapă). Beal 
Madrid, Învinsă la Valencia cu 
1—0, a pierdut titlul la „potou", 
In favoarea lui Athletic Bilbao, 
care a cîștigat cu 5—1 la Las 
Palmas I Alte rezultate : Osasuna
— Barcelona 1—0, Real Sociedad
— Malaga 2—0, Atletico Madrid
— Santander 3—1. Clasament fi
nal : 1. Athletic Bilbao 50 p, 2. 
Beal Madrid 4» p, 2. Atletico Ma
drid 46 p, 4. C.r. Barcelona 44 p. 
Sevilla 42 p. etc. Pe ultimele 
locuri Vigo, Santander și Las Pal
mas, care au retrogradat.

H.F. GERMANIA (et. 29). Karl
sruhe — NUrnberg 2—1, Bielefeld
— Dortmund 1—0, Hamburg — 
Stuttgart 2—0, Dusseldorf — Bre
men 2—5 I, Bayern Miinchen —
Hertha 4—0. Pe primele locuri in 

clasament : 1. Hamburg 43 p, 2. 
Bremen 43 p, 3. Bayern 41 p.

ANGLIA (et. 40). Tottenham — 
Liverpool 2—0, Watford — Arse
nal 2—1, Aston Villa — Stoke 
4—0, Norwich — Manchester Utd 

1—1, Nottingham — Brighton 1—0. 
Pe primele locuri : 1. Liverpool 
31 p, 2. Watford 67 p (ambele cu 
cite 39 jocuri) 3. Manchester Utd. 
M (37 j), 4 Aston Villa 64 p 
(39 J).

BELGIA (et 30). Anderlecht — 
Anvers 2—1, Standard — Winter

• TELEX • TELEX
clist de la Frankfurt pe Main 
(242 km) a fost cîștigat de 
Adrie van der Peol (Olan dai 

HALTERE • La Vama a-au 
desfășurat întrecerile pentru 
„Cupa Mondială". Cu acest pri
lej au fost depășite mal multe 
recorduri ale lumii : Andreas 
Letz (R.D.G.) 160,5 kg la „arun
cat" cat. cocoș ; Blagoi Blagoev 
(Bulgaria) 195,5 kg la ..smuls"

228.5 kg la „aruncat" șl 420 kg la 
total, la cat. semigrea. Iată cîțiva
dintre învingători : cat. muscă : 

Hadgiev (Bulg.) 245 kg ; cat. co
coș : Letz (R.D G.) 272,5 kg ; cat. 
pană Redgebov (Bulg.) 297,5 kg. 
Gr. Benlng (România) a ocupat 
locul 3 cu 260 kg ; cat. ușoară : 
Petrikov (Bulg) 340 kg ; cat. se- 
mlmljlocie : Varbanov (Bulg.)
357.5 kg ; cat mijlocie : ZIatev

Olanda — Cehoslovacia 11—6 
pe reprize 2—3. 1—1. 6—0 1,
2—2), echipa României iși în
deplinise practic. obiectivul 
înaintea ultimelor jocuri. An
trenorii Anatol Grințescu și 
Iuliu Capșa au folosit, in con
secință meciul cu Olanda pen
tru a verifica întregul lot, ad
versara ciștigînd cu 12—9
(3—2. 1—3. 5—2, 3—2). In cea-
laltă întîlnire 
Cehoslovacia -

de duminică : 
- Grecia 9—9.

Clasamentul :
1. Olanda 3 3 0 0 32—23 6
2. România 3 2 0 1 27—24 4
3. Grecia 3 0 1 2 22—27 1
4. Cehoslovacia 3 0 1 2 22—29 1

Primele două clasate s-au 
calificat, prin urmare, la tur
neul pentru locurile 1—8 al 
C.E., care va avea loc la Roma. 
Cei 13 jucători români care au 
contribuit la calificarea echi
pei noastre au fost Tudor. Si- 
mion, Ardeleanu, Fejcr, Garo- 
feanu. Răducanu. Hagiu. Cos- 
trăș, Moiceanu, Ș. Popescu, 
Gordan E. Ioneseu, Ciobăniuc.

ACTUALITATEA ATLETICA
Nisa. Cu prilejul unui con

curs internațional atletul fran
cez Thierry Vigneron a trecut, 
la prăjină, peste ștacheta înăl
țată la 5,76 m (cel mai bun re
zultat mondial din acest se
zon) după care el a incercat, 
de trei ori, la 5.82 m. Recor
dul mondial este 5,81 și-i apar
ține din 1981. sovieticului Po
liakov.

Philadelphia. Sprinterul a-
merican Carl Lewis a cîștigat 
100 m in 10,09. Intr-o altă
cursă Terry Scott a fost cro
nometrat în 10,20. Alte rezul
tate : 1 milă : Tom Bycrs
3:58,1 110 mg : Albert Lane
13,78. Înălțime : Leo Williams 
2,26 m 100 m : Randy Givens 
11,28.

Des Moines. Surpriză la 100 
m : Emmii King l-a învins pe 
consacratul Calvin Smith cu 
10.15 față de 10,16 s. Alte re
zultate : 200 m : Jeff Patrick 
20,47. 110 mg : Tony Dees
13.68 ; femei : 400 m : Meriene 
Ottey (Jamaica) 51.45 1500 m : 
Cindy Bremser 4:16,57. 5000
m: Maggie Keys 16:03 86.

slag 3—0, Lokeren — Lierse 1—2, 
Waregem — La Gantoise 1—2. In 
clasament conduce Anderlecht cu 
45 p, urmată de Standard LiOge 
44 p, Anvers 41 p.

IUGOSLAVIA (et. 26). Vinko- 
vlcl — Partizan 1—i, Tuzla — Di
namo Zagreb 2—0, Sarajevo — 
Steaua roșie 0—3, Niș — Split 
1—1. Pe primele locuri In clasa
ment : 1. Partizan Belgrad 36 p, 
2. Dinamo Zagreb 35 p, 3—4. Split 
și Steaua roșie cite 31 p.

BULGARIA (et. 23). Ț.S.K.A. 
Sofia — Botev 3—2, Levski Spar
tak — Cemomore 3—1, Trakia — 
Slavia 2—0, Sllven — Plrin 2—1. 
Pe primele locuri : 1. Ț.S.K.A. 
35 p, 2 Levski Spartak 34 p, 3. 
Trakia 29 p

FRANȚA (et. 33). Lens — St. 
Etienne 4—2, Bordeaux — So- 
chaux 3—1, Nantes — Tours 2—1, 
Paris St. Germain — Lille 4—1. 
Pe primele locuri : 1. Nantes 
50 p, 2. Bordeaux 44 p, 3. Paris 
St. Germain 41 p.

SCOȚIA (et. 34). Morton — 
Dundee Utd. 0—4 1, Rangers — 
St. Mirren 4—0. F.C. Dundee — 
Aberdeen 0—2, Kilmarnock — 
Celtic 0—5! In fruntea clasamen
tului : 1. Dundee Utd. 52 p. 2. 
Celtic 52 p, 3. Aberdeen 50 n Cun 
)oc mat putln).

(Bulg.) 390 kg ; cat grea-ușoară: 
Ostepenko (U R.S.S.) 400 kg.

RUGBY • Cupa FIRA — grupa 
„B“ : Polonia — Portugalia 6—4 
(3—4), grupa „C" : Iugoslavia — 
Bedgia 21—3 (8—3) • Finala Cu
pei Angliei : Bristol — Leicester 
28—22 (16—16) • Finala Cupei
Tării Galilor : Pontypool —
Swansea 18—6

TENIS • După ce a dispus 
de americanul Tom Cain cu 7—6, 
9—7, 6—2 în sferturile de finală 
la Tampa, Florin Segărceanu a 
fast întrecut în semifinale de
Johan Kriek (SUAY 6—4 4—6,
6—3 • Jahn McEnroe a cîștigat
turneul de la Dallas lnvingln-
du-1, îs finală, pe Ivan Lendl 
CU 6—2. 4—6. 6—3, 6—7. 7—6 după 
un joc de 4 ore și un sfert

VOLEI • In „Cupa- Volan “ la 
Szekesfehervar (Ungaria), Româ
nia — Austria 3—0. Bulgaria — 
Ungaria 3—2. Cuba — R.D. Ger
mană 3—2.
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