
LUNA MAI, SUB SEMNUL
COMPETIȚIILOR CONTINENTALE
Sportivii români — gimnaste, gimnaștL, btxerl rugbyști, popicari

și judoka. In luptă pentru medaliile „europenelor"
Luna mai stă sub semnul 

campionatelor europene, spor
tivii români urmînd a partici
pa, începind cu sfîrșitul aces
tei săptămîni, la o largă pa
letă competițională internațio
nală.

Debutul îl vor face gim
nastele și boxerii, la aparatele 
instalate în sala Scandinavian 
din Goteborg și pe ringul de 
la Palatul sporturilor din Var
na, simbătă, cind vor intra In 
focul disputelor pentru titluri
le continentale. Tinerele echi
piere ale României — Ecate
rina Szabo, Lavinia Agache și 
Mihaela Stănuleț — vor de
buta cu acest prilej la „euro
penele*  de senioare, dar cărți
le lor de vizită le acreditează 
printre candidatele la medalii, 
Ecaterina Szabo — ca să dăm 
exemplul cel mai grăitor — 
fiind dublă campioană europea
nă de junioare, deci o purtă
toare autorizată de cuvint a 
„noului val". Și cum de ani 
și ani gimnastica feminină ro
mânească se situează printre 
cele mai reputate școli din lu

ma ta această primordială dia- 
clplinâ olimpică, lanslnd in ma
rea performanță noi talente — 
selecționate din .clasele*  ră>- 
pîndite in toate colțurile țării 
M pregătite cu grijă în centre 
cu tradiție —, iubitorii spor
tului dia țara noastră nutresc 
Îndreptățite speranțe intr-a 
comportare la Înalt nivel. Pe 
măsura rezultatelor înregistra
te la edițiile precedente, odată 
eu .ediția prlnceps" — Skien 
1973, cea a lansării inegalabi
lei Nadia Comânect Boxerii, 
sub conducerea veteranului Ion 
Popa, antrenorul atitor și atitor 
pugillștl români medaliați la 
cele mal prestigioase Întreceri 
internaționale, și cu Constan
tin Tițoln, vicecampionul edi
ției precedente, consideră — sîn- 
tem siguri — disputele de la Var
na drept un etalon exact al pre
gătirilor efectuate pină acum in 
ciclul olimpic și care urmează 
să fie finalizate pe ringul de

Paul SLĂVESCU

(Continuări In pag a 4-a)
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Dincolo de bilanțul spectaculos al Balcaniadei de caiac-canoe

IN CAUTAREA TITULARILOR PENTRU TAMPERE
Cea de-a 8-a ediție a Cam

pionatului Balcanic, desfășura
tă săptămina trecută la Sna- 
gov, a marcat debutul caiaciș- 
tilor gi canoiștilor noștri în 
sezonul internațional. Desigur, 
faptul că parteneri de întrece
re le-au fost doar sportivii din 
Iugoslavia lasă prea puțin loc 
unor aprecieri ferme asupra 
stadiului de pregătire a com- 
ponenților „flotilei" acum. la 
începutul seriei regatelor in
ternaționale care preced cam-

pionatele mondiale de la sfir- 
șitul lui iulie de la Tampere. 
Cele 12 victorii cucerite în 13 
probe ale programului reprezintă 
un bilanț care se situează la 
nivelul maxim al palmaresului 
românesc în competiția balca
nică. dar trebuie să recunoaș
tem că în marea majoritate a

blu 500 m anul trecut la Ada 
Ciganlija. caiacistul Milan Ja
nici. Ljubek și Nisovici și-au 
confirmat valoarea, impunin- 
du-se în proba favorită în fața 
celor trei puternice echipaje 
ale lotului nostru (Ivan Pat- 
zaichin — Toma Simionov, 
Dobre Nenciu — Nichita Sergan,

NUMEROASE ACȚIUNI CULTURAL-SPORTIVE
PENTRU TIMPUL LIBER AL TINERETULUI

Sfîrșitul fiecărei săptămîni este tot mai intens folosit pentru 
organizarea unor bogate programe cultural-sportive desfășurate 
cu o largă participare în cadrul marii competiții naționale ,.Da- 
ciada“. Așa a fost, mai ales, de Ziua muncii și Ziua tineretului, 
cind în toate județele țării au avut loc numeroase întreceri spor
tive omagiale inițiate de factorii cu atribuții pentru a răspunde 
cît mai bine cerințelor tineretului, oamenilor muncii de a pe
trece o parte a timpului liber în mijlocul naturii, pe stadioanele 
și terenurile de sport, • - • -
dintre aceste frumoase

- denții noștri.

BRAȘOV. Numeroase 
festații sportive au fost orga
nizate — în cinstea celor două 
zile sărbătorești — și în muni-

la bazele de 
acțiuni. clteva

agrement. Despre unele 
relatări de la corespon-

mani- cipiul 
a mii 
marile 
sportive :

participarea 
tinere de la 
si asociații

nostru, cu 
de tineri Și 

cluburi 
Steagul roșu. Trac-

torul, Dinamo, Armata. Rul
mentul, de la C.S.Ș. Brașovia 
etc.

In 
dele 
mon 
loc 
box. 
mane, haltere, alpinism, 
zentate In fața a numeroși oa
meni ai muncii care și-au pe
trecut aceste două zile la locu
rile amintite. De „Ziua 
tineretului", pe stadionul 
Tractorul s-a desfășurat o 
mare manifestație sportivă în 
cadrul căreia au evoluat sute 

competitori. Pe gazonul

ziua de 1 Mai. pe estra
de la Pietrele lui Solo- 
și Poiana Nouă au avut 
reușite demonstrații de 
lupte libere și greco-ro- 

pre-

Caiacistul Ion Geantă a obfinut două frumoase victorii de pal
mares asupra lui Ion Bîrlădeanu ți Milan Janici.

Foto : Vasile BAGEAC

(Continuan in oaa 2-3)

probelor diferența de valoare 
— cunoscută din ierarhiile se
zoanelor trecute — față de 
oaspeții iugoslavi a transfor
mat cursele in „piste de con
trol" interne. Excepțiile au 
fost puține, «1 au în vedere 
probele In care adversarii au 
aliniat cBeva valori de circu
lație Internațională — canoiștii 
Matija Ljubek și Mirko Nise- 
vld. campioni mondiali la du-

Dumitra Bețiu — Feodor Gu- 
rei), dar au fost învinși, fie
care. în probele de simplu de 
Costică Oîaru, ca și Janici, 
întrecut de Ion Geantă în am
bele probe de caiac simplu. în 
restul probelor superioritatea 
echipajelor românești a fost

Vladimir MORARU

(Continuări ta oao •> 4-a)

Astăzi, etapa a 28-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

Asject de la una din numeroasele întreceri de masă organizate 
in Capitali — crosul din parcul Tineretului Foto : L MIHAICA

GIMNASTELE ROMANCE AU PLECAT
LA CAMPIONATELE EUROPENE

La finele acestei săptămînl, la cunoscuta arenă „Scandi
navians" din Goteborg vor fi desemnate noile laureate ale 
gimnasticii continentale, sîmbătă și duminică, urmînd a se 
desfășura aici cea de a XlV-a ediție a Campionatelor euro
pene feminine. O competiție ce ne reamintește de cele 
trei titluri da campioană absolută cucerite de marea noas
tră gimnastă Nadia Comăneci la edițiile din 1975, 1977 și 
1979 și la care vom fi reprezentați In acest an de trei spor
tive tinere, de autentic talent, care aspiră cu îndreptățire 
la medaliile întrecerii. Este vorba de : Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache și Mihaela Stănuleț, iar ca rezervă figu- 
rind Camelia Renciu. însoțite de antrenorii Adrian Goreac 
și Maria Florescu-Cosma, gimnastele românce au plecat ieri 
spre Suedia, urmînd ca pînă simbătă, la ora startului, 
să-și continue pregătirile la Goteborg.

„INTERNAȚIONALELE"
DE LUPTE ALE 

SPERANȚELOR 
OLIMPICE

Simbătă și duminică, In sala 
de atletism de la complexul 
sportiv „23 August" din Ca
pitală vor avea loo tradițio
nalele întreceri ale campiona
telor internaționale de lupte 
greco-romane șl libere ale 
României pentru speranțele 
olimpice (17—20 ani). Șl-au a- 
nunțat participarea concurențl 
din Bulgaria, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
șl Romănia.

MECIURI-CHEIE" LA BRAȘOV Șl TIMIȘOARA...
B Din nou meci foarte important la Brașov : după Sp. studențesc, F.C.M. va pri

mi vizita Universității Craiova ț Politehnica lași va incerca să recucerească in de
plasare punctul pierdut, pe teren propriu, astă-toamnă, în meciul cu C. S. Tirgoviște 
• S-ar părea- că Steaua nu va avea probleme, la București, cu F. C. Bihor. Dar 
mai știi I f La Rm. Vilcea, două echipe aflate in „hora salvării**,  Chimia și mai 
ales Petrolul • La Timișoara, meciul celor doi „poli" ai clasamentului • La Tg. 
Mureș, A.S.A., pornită pe fapte mari în acest retur, va întilni o echipă care știe să 
se apere : Jiul B Problema Corvinului cu F. C. Constanța se numește Hagi ® Cind 
a mai cucerit S. C. Bacău un punct, la București, in compania „Sportului" ? O 

La Slatina, Halagian — Dobrin, fajc-n față în meci televizat.

CLASAMENTUL \\\\\\\\\\\\\^
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L Dinamo 27 13 12 2 49-22 33
2. Sportul stud. 27 14 8 5 38-19 36
3. Univ. Cv. 24 15 3 8 47-15 33
4. F.C. Argeș 27 14 5 8 42-28 33
5. Steaua n 11 8 8 40-34 30
6. Corvin ul zi 10 8 9 35-26 28
7. F.C. Olt 27 11 5 11 37-26 27
8. C.S. T-viște n 9 8 10 30-33 26
9. S.C. Baciu 27 10 6 11 32-36 26

14. Jiul 27 9 8 10 24-33 26
11- F.C. Bihor 26 9 7 10 45-49 25
12. A.S.A. 27 9 7 11 27-31 25
13. Ch i m 1 27 9 8 12 26-32 24
14. F.C.M. Bv. 27 9 5 13 30-42 23
15. PoUt. lași 24 7 8 11 26-32 22
14. Petrolul pi. 27 10 2 15 27-50 22
17. F.C. Const. 28 6 6 14 27-49 18
18. „Poli- Tim. 27 7 4 16 26-51 18

I
l

Brașov : 
Tîrgoviște : 
București : 
Rm. Vilcea 
Timișoara : 
Tg. Mureș ; 
Hunedoara 
București : 
Slatina :

PROGRAMUL ETAPEI
F.C.M. 
C.S.
STEAUA 
CHIMIA 
POLITEHNICA 
A S.A
COR VINUL
SP. STUDENȚESC 
F.C. OLT

- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- POLITEHNICA IAȘI
- F.C. BIHOR
- PETROLUL PLOIEȘTI
- DINAMO
- JIUL PETROȘANI
- F.C CONSTANTA
- S.C. BACAU
- F.C. ARGEȘ

(meci televizat, ora 16)
Toate meciurile, cu excepția partidei de la Slatina, 

începe la ora 18.

$

$

vor ă
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C. CĂRUȚAȘU, ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA 
ETAPĂ A „CUPEI DINAMO" LA CICLISM
Ieri după amiază, 90 de ru

tieri au luat startul în prima 
etapă (București — Giurgiu — 
București. 104 km) a competi
ției cicliste internaționale 
„Cupa Dinamo". Plecarea s-a 
dat din dreptul bornei kilome
trice 4,500, pe o vreme răco
roasă. eu vînt puternic. De alt
fel, Întreaga desfășurare a e- 
tapei avea să fie influențată de 
rafalele de vlnt, rafale care au 
prins să ..scuture" plutonul o- 
dată cu primele lovituri de

pedală. Prin Adunații Copă- 
cenl, după aproximativ 25 de 
minute de rulaj, caravana ci
cliști era fragmentată in opt 
plutoane, între primul și ulti
mul existînd o diferență de 6 
min. (!). Si de data aceasta, a- 
nimatorul principal al etapei a 
fost Mircea Romașcanu. Și-a 
luat asociat vintul si-a mobili
zat echipierii, pe Câruțașu. 
Gancea, Paraschiv ș! Constan- 
tinescu și împreună cu alți 
trei dinamoviști Apostol si 
Aldulea (din echipa Dinamo

III) și C. Nicolae (Dinamo II) 
a atacat cu toată forța 
de care era capabil, a 
insistat, și astfel se explică că la 
km. 25, între -cei opt din față 
și primul pluton urmăritor era 
o diferență de peste 2 min. 
La intrarea în Giurgiu. la 
punctul de întoarcere Dlutonui 
fruntaș trece compact. deși 
intre timp C. Nicolae s-a oprit 
pentru cîteva secunde să pri
mească o roată de schimb 
(cauciuc spart) de La mașina

atelier. Vintul continuă să 
bată cu tărie și cei opt și 
măresc mereu avansul. Bătă
lia pentru victorie s-a dat in
tre aceștia locul I fiind cuce
rit la sprint de C. Cârutasu 
care a parcurs distanța în 
2h31:30. medie orară 41 200. 
L-au urmat : C. Paraschiv, C. 
Nicolae. V. Constan*in«»scu  I. 
Gancea, V. Apostol M. Ro
mașcanu. N. Aldulea — toți 
cronometrați cu același 'imp. 
Plutonul al doilea a sosit cu 
timpul 2h39:53. în frunte CU 
B. Nowak (Gwardia Kntovice).

Azi are loc etapa a doua t 
București — Alexandria — 
București ; startul la ora 10, 
de la km. 10.

Gheorghe ȘTEFANESCU



l’U^IEROASE ACȚIUNI CULTURAL-SPORTIVE 
PENTRU TIMPUL LIBER AL TINERETULUI de handbal feminin

Final fierbinte în campionatul Diviziei

AU FOST(Urmare din pag. 1)

verde bunăoară, am urmărit 
splendide reprize de gimnasti
că. luote libere scrimă iudo.

urmate de două jocuri de mi- 
nlfotbal, în timp ce pe pista 
de atletism soseau concurenții 
fazei județene a „Crosului ti
neretului".

C. GRUIA, roresp.

MECIURI FRUMOASE LA FINALELE

în marea majoritate de 
niori) 2 p C.S.Ș. Triumf

Returul este programat 
luna august, iar turneul 
al competiției — în luna 
tembrie. (Gh. NISTOR. 
resp.)

în 
final 
sep- 
co-

Șl RUIMIAITUt BRAȘOV IN LUPTA PENTRU TITLU I ktl

DE LUPTE LIBERE ALE JUNIORILOR
După întreceri apng disputa

te s-au încheiat finalele cam
pionatelor republicane de lup
te libere ale juniorilor din ca
drul „Daciadei". Cu evidentă 
dorință de afirmare dar și 
cu ambiția de a urca pe po
diumul de onoare, finalistii a- 
cestei ediții au realizat mul
te meciuri frumoase și adesea 
reușitele lor tehnice au fost 
aplaudate. Să mai menționăm 
că la toate categoriile de greu
tate lupta pentru intiietate a 
stat sub semnul întrebării pină 
spre finele competiției. Iată 
primii clasați : cat. 48 kg : 1. 
Vasile Avram (t'nio Satu 
Mare), 2. D. Prefit (C.S.M 
Buzău). 3. I. 
rul Odorhei) ; 
Laszlo (C.S.S. 
iese). 2. D. 
Brașov). 3. I. 
57 kg : 1.
(Comerțul

Avram
D. Prefit

Szekely (Lemna- 
52 kg : 1. Miklos 
Odorheiul Secu- 
Bîrcu (Dinamo 
Matei (Steaua) ; 

Gyorgy Kerekeș 
Tg. Mureș). 2. C. 

Iancu (Centrul de antrenament 
Tg. Jiul. 3. M. Antohe (C. S. S.

2.

Brăila) ; 62 kg : 1. Marcel Popa 
(C. S. Onești). 2. L, Nerteru 
(Minerul Motru), 3. D. Ghio- 
noiu (Dinamo Brașov) ; 68 kg : 
1. Laszlo Gergely (Steaua). 
I. Dobrică (C.S.M. Buzău) 
V. Andras (Steaua) ;. 74 kg : 
Karol Tamas (Steaua), 2. 
Procop (Dunărea Galati), 3. 
Kovaci (Dinamo Brașov) ; 
kg : 1. Gheorghe Mîțu 
mo Brașov). 2. Gh.
(Steagul roșu Brașov). 
Puflene (Hidrotehnica 
stanta) ; 90 kg : 1. Viorel Ser- 
dean (Steagul roșu Brașov), 2. 
M. Berțea (Mureșul Tg. Mu
reș). 3. M. Tent (C.S.S. Ora
dea) ; 100 kg : 1—2. Adrian
Dacica (Vulcan București) și 
Alex Ba lai (Mureșul Tg. Mu
reș). 3. L. Nițu (C.S.M. Cra
iova) ; +100 kg : 1. Ludovic
Lieb (Dinamo Brașov). 2. V. 
Olaru (Constructorul Hune
doara). 3. P. Lakatos (CSS. 
Oradea).

2.
3.
1.
T.
Z.
82 

(Dina- 
Donose 

3. C. 
Con-

BUZAU. Parcul Crîng din 
localitate a fost gazda 
nor reușite întreceri de cros 
rezervate tinerilor din 
treprinderi și instituții. 
Cîștigători : Ioana Radu (în
treprinderea 
metalică) Si 
(I.P.M.P.).

u-

in-

„Cupa Voința“ la orientare turistică
PARTICIPARE NUMEROASĂ, ÎNTRECERI REUȘITE
Desfășurată in împrejurimile 

cabanei Valea Ursului de lin
gă Pitești, în zilele de 1 și 2 
mai. tradiționala competiție 'de 
orientare turistică dotată cu 
„Cupa Voința" (organizată de 
clubul bucureștean al coopera
ției meșteșugărești) s-a bucu
rat in acest an de o partici
pare numeroasă. Peste o sută 
de competitori, reprezentanți 
ai cluburilor Locomotiva,
C.S.U., I.T.B., Dacia. Voința, 
la care s-au adăugat piteștenii 
și reprezentanții C.P.S.P 
Curtea de Argeș, s-au aliniat 
la start, pentru a lua parte la 
prima mare competiție de o- 
rientare turistică a bucurește- 
nilor, din cadrul „Daciadei".

Vremea a fost foarte fru
moasă in prima zi — cînd au 
avut loc întrecerile individuale 
— și, cu ploaie și vînt. în cea 
de a doua zi la proba de șta
fetă. Traseele bine alese, în- 
tr-o zonă nefolosită încă de 
orientariști cu multe denive
lări și „capcane", au pus la 
grea încercare rezistența fizică 
și măiestria in orientare a 
competitorilor. Mulți dintre ei, 
campioni naționali în anii tre- 
euți — ca Niculina Maiorescu, 
Paula Chiurlea, Gabriel Maio
rescu sau Nicolae Stroescu — 
au trebuit să se mulțumească 
cu locurile secunde la catego
riile de vîrstă la care au par
ticipat.

— A fost un concurs foarte 
tehnic și bine organizat. așa 
eum ne-a obișnuit clubnl Voin
ța (organizator Marian Crăciu- 
nescu n.n.). ne-a spus dr. Ni- 
eolae Stroescu, mereu prezent 
la competițiile importante ale 
orientării turistice.

— Am ținut, ca ta fiecare 
an, să cinstim marea compe
tiție sportivă națională .,Da- 
eiada" prin participarea a

competitori, 
cluburilor

zeci și zeci de concurenți din 
cooperația meșteșugărească, 
ne-a spus prof. C. Furcela, vi
cepreședintele clubului bucu- 
reștean.

♦
Iată ciștigătorii : Cates. 9—11 

am : Daniela Chiurlea și Daniela 
Stroescu (Locomotiva Buc.) ; ca- 
teg. 12—14 ani : Luminița Copoiu 
(C.S.U. BUC.) Si Mihai Bingâ 
(Curtea de Argeș) ; categ. 15—17 
ani : Mirela Georgescu (Locomo
tiva) și Daniel lacob (C.S.U.) ; 
categ. 18 ani : Gabriele Racu și 
Costin Gelu (ambii C.S.U.) ; ca- 
teg. 35 ani : Mariana Abrudan 
(I.T.B.) și Lucian Gălețeanu 
(C.S.U.) ; categ. 43 ani : Cons
tantin Angheluță (Voința Buc.) : 
categ. 50 ani : Gh. Popescu (A.S. 
Victoria Buc.). La ștafetă a cîști- 
gat reprezentanta Clubul ti spor
tiv universitar. La concursul „de 
casă*  al Voinței, au cîștlgat, la 
fete Elena Burada si Ioana Bu- 
bău, iar la băieți — Marian Ciu
botarii! si Constantin Ciltca.

Sever NORAN

„CUPA ROMÂMIEI- LA POLO
S-au disputat partidele tur 

din cadrul celor două zone ale 
„Cupei României". competiție 
ce se desfășoară In cadrul 
„Daciadei". La Cluj-Napoca, 
unde a avut loc zona Nord. In 
urma rezultatelor înregistrate, 
pe primele locuri se situează 
Voința Cluj-Napoca, cu 12 
puncte. Crișul Oradea — 10 p, 
Rapid Arad — 8 p. Tn conti
nuare : Industria linii Timișoa
ra — 8 p, Progresul Oradea — 
4 p, Politehnica Cluj-Napoca — 
2 p. Mureșul Tg. Mureș — Op.

In clasamentul zonei Sud, 
găzduită de bazinul Floreasca 
din Capitală, conduce după tur 
Dinamo București, cu 9 p. ur
mată de Rapid București — 9 p 
(golaveraj inferior). Progresul 
București 6 p, C.N.A.S.E. 4 p, 
Steaua București (reprezentată

HERACLE Șl RĂSTIMP - ÎNVINGĂTORII ZILEI
i HIP ISM

în principala cursă a zilei, 
„Premiul Păcii", Heracle — pu
ternic angajat din start — nu a 
mai putut fi invins în final de 
Realista, care a trebuit să se 
mulțumească cu locul n. Marele 
învingător al zilei rămîne Răs
timp, care a refăcut pe a doua 
parte a cursei diferența ce-1 se
para de Titu și intr-un final pu
ternic și-a dominat adversarii, 
cîștigînd cu un record greu de 
anticipat (l:23,0/km). Intrînd în 
rîndurile derbiștilor acestui an, 
tot in această reuniune Pruna, 
condusă fără greșeală de tînărul 
I G. Nicolae, l-a învins pe Tri
foi, obținînd cea de a doua vic
torie consecutivă. Dintre lormații, 
cea a lui N. Gheorghe a obținut 
două victorii, aprooiindu-se ame
nințător de actualul lider. S. Io- 
nescu. Manuc, minat la cîstig, 
și-a dominat adversarii în final, 
fiind și el un, derblst 1983. M. 
Stefănescu l-a condus fără cusur 
pe Crater si a obtinut o victorie 
facilă, însă unii concurenți au 
fost apatici. în fine, și D. Todută 
s reunit prima victorie cu Sim
bol. un 3 ani reușit, iar G. Gri- 
gore. cu Roman, si-a adludecat 
uhima orobă. îmbunătățind oare-

cum situația antrenorului M. Du
mitru.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : L Hațeganu <N. Gheorghe) 
1:33,4. 1. Pericola. Cota : cișt. 
1,40. ord. ». Cursa a H-a : L 
Crater (M. Ștcfănescu) IdiA 2 
Delicat. 3. Laura. Cota : cișt. 5, 
ev. 7, ord 19, ord triplă 38. Cursa 
a m-a : 1. Manuc (Oană) 1:28,7. 
2. Trandafir. Cota : cișt. 2. ord. 
29, ev. 5, triplu 1—2—3 88. Cursa 
a rv-a : 1. Pruna (I. Nicolae) 
1:27,4, 2. Trifoi. 3. Strunga. Cota: 
cișt. 8, ev. 30, ord. 88, triplă 
112. Cursa a v-a : 1. Hemeius
(N. Gheorghe) 1:26,8. 2. Vlgan. 
Cota : cișt. 2,20, ord. 13, ev. 40, 
triplu 3—4—5 890. Cursa a Vl-a : 

Heracle (G. Popescu) * 
Realista.

28, ord. 60. ev. 
Cursa a VII-a
ga) 1:30,9, 2. 
cîstig. 4, ord. __
5—6—7 : 1352. Cursa a VIH-a : 1. 
Simbol (D. Toduță) 1:34,4. 2. Os- 
vald, 3. Sulițaș. Cota : cișt. 2,40, 
ord. 16. ev. 8, ord. triplă 47. 
Cursa a IX-a ; 1. Răstimp (Sol- 
can) 1:29,0, 2. Orsina, 3. Repeti
ția. Cota : cișt. a, ord. 20, ev. 
12. ord. triplă 178, triplu 7—8—9 
92. Cursa a X-a : t. Roman (G. 
Grigore) 1:36,4, 2. Sallnica. Cota : 
cișt. 4, ord. 9, ev. 14.

A. MOSCU

1. 
2. 3.

. ________ 1:28,6,
Olăraș, Cota: cîșt.
51, ord. triplă 507.

: 1. Hot (D. lor-
Meloman. Cota : 

22, cv. 170, triplu

de tîmplărie 
Vasile Popa 

|__  _ în același timp,
pe stadionul de atletisn a 
avut loc etapa judejeană 
a tetratlonului atletic șco
lar. Titlurile de campioni 
au revenit echipelor Scolii 
generale nr. 10 (fete) si 
Scolii generale nr. 1 (bă
ieți) din municipiul Buzău. 
Cu mult interes au fost ur
mările intreceri’e din cadrul 
„Cupei 1 Mai" la baschet 
(băieți) desfășurate pe tere
nurile Clubului sportiv șco
lar 2 Victoria 
formației 
Hașdeu". 
terenurile 
școlar 1. un număr de 
echipe de handbal C 
și-au disoutat 
trofeul fiind 
sportivele de la Liceul 
dustrial 4.

De Ziua tineretului. 
Stadionul municipal. In pre
zența a 15 000 de spectatori 
a avut loc un spectacol 
cultural-sportiv cu aproape 
2 500 de participant! la de
monstrații de gimnastică, 
box. lupte judo, modelism 
etc., iar la Rm. Sărat s-a 
desfășurat un concurs de
cros, cu 2 000 de alergători. 
Subliniem totodată că ta
toate stațiunile de odihnă 
ale județului au avut loc 
frumoase întreceri sportive- 
(M. CHISLING. coresp.).

revenit
Liceului ..B. P.

Concomitent, pe 
Clubului sportiv 

! 7
(fete) 

.Cupa 1 Mai*,  
cistigat de 

in

pe

Cu două etape înaintea înche
ierii ediției a 25-a a campionate
lor diviziilor ,,A“ (masculină și 
feminină) de handbal s-a produs, 
iată, marea surpriză : în runda 
a 20-a echipa campioană, Steaua,
— care aproape că uitase ce în
seamnă înfrîngerea — a cedat, 
este drept, în deplasare, și este 
iarăși drept, la un singur gol, 
în fața studenților clujeni. Sîn- 
tem siguri că elevii lui Radu 
Voina și Otto Telman, cu dezvol
tatul spirit de fair-play ce-i ca
racterizează, vor trece peste a- 
cest necaz, gîndindu-se la urmă
toarele partide — deloc ușoare — 
cele cu H.C. Minaur Baia Mare 
și cu Dinamo București. Dar tot 
atît de siguri sîntem că, antrenori 
și handbaliști, ar fl preferat
— dar cine J ‘ “
— ca ediția
în amintire 
totale ! Este 
ția fostelor __
balului nostru, Cornel 
Cristian Gațu, are asigurat titlul 
de campioană națională, ceea ce 
se va lntlmpla pentru a 17-a 
oară (nu am luat în calcul cele 
trei titluri In ,,11*).

Nu comentăm, Încă, situația 
echipelor care coboară vertiginos 
spre... „B“, pentru simplul mo
tiv că nu ne place să turnăm 
gaz peste foc ! Formațiile aflate 
în această nedorită postură știu 
singure ce au de făcut, iar dacă 
inevitabilul — pentru unele — se 
va produce, se vor găsi desigur 
resursele de «vitalizare în viitor.

In campionatul feminin lupta 
pentru cîștigarea titlului este mai 
acerbă ca orieînd. Trei sînt e- 
chîpele care pretind — pe bună 
dreptate — locul I pe podium : 
Știința Bacău, Chimistul Rm. 
VHcea și Rulmentul Brașov. Cal
culele hîrtiei sînt bune doar pen
tru suporteri, și ei și le-au fă
cut. indiscutabil. Dincolo de ele 
râmine — factor esențial — buna 
©recitire fizică și tactică, munca 
fără preget a sportivelor și an
trenorilor — a echipelor deci — 
și. să recunoaștem, știința de a 
găsi ..arma*  cea mai potrivită în 
funcție de flecare partidă care 
va decide cîștigarea titlului. Dacă 

1 băcăuan  cele și brașovencele, a-

s intern
. ar
nu și-ar fi dorit-o ? 
aceasta să ‘ "
ca una a 
insă cert 

celebrități

ie rămlnă 
victoriei... 
că forma- 
ale hand-
Oțelea și

vîndu-i ca antrenori pe Eugen 
Bartha (el a trecut din nou la 
conducerea echipei naționale, îm
preună cu Simion Pompiliu) și 
Remus Drăgănescu, lăsau să se 
întrevadă că luptă pentru titlu, 
în schimb Chimistul — anul a- 
cesta promovată în Divizia „A“
— a constituit marea surpriză a 
campionatului. Handbalistele din 
Rm. Vîlcea, avîndu-1 ca „dirijor" 
pe antrenorul emerit Constantin 
Popescu, au urcat, încet dar si
gur, treaptă cu treaptă. Este, 
desigur, urmarea unei munci cu 
multă transpirație a întregii e- 
chipe, este rodul sprijinului a- 
cordat de organele locale și, nu 
în ultimă instanță, al suportului 
moral pe care Chimistul îl are 
în devotați! și entuziaștii supor
teri locali. în sfîrșit, locul frun
taș ce-1 ocupă echipa se dato
rează, în bună parte, acelei 
handbaliste de excepție — poate 
cea mai bună din țara noastră
— Maria Verigeanu, devotată
formației, dar mai ales... goluri
lor, sutelor de goluri înscrise de 
ea. Toate trei formații își pot 
asigura, J *’ * — ~'_
borarea 
cele ale 
național

Cîteva
Chiar dacă mai sînt doar două 
etape pînă la încheierea cam
pionatului, acestui capitol trebuie 
să 1 se acorde cea mai mare 
importanță. Nu mai departe de- 
cît duminică, în întîlnirea Pro
gresul — TEROM Iași, timișore
nii V. Ciucă și Tr. Șchiopu au 
comis grave erori, toate, dar ab
solut toate. în defavoarea ieșen- 
celor. Probabil flagrantele greșeli 
nu vor rămîne fără urmări din 
partea federației, pe care o știm 
neiertătoare în această privință.

fie direct fie prin coro- 
rezultatelor proprii cu 
contracandidatelor, titlul 

!... Cine il va obține ? 
cuvinte despre arbitraje.

De azi, la Constanța și in Capitală

PENULTIMELE TURNEE ALE DIVIZIEI 
MASCULINDE BASCHET

Penultimele turnee ale cam
pionatului național de baschet 
masculin se desfășoară, de azi 
pînă duminică, la Constanța 
(pentru echipele grupe; valori
ce 1—6) Si in Capitală (pentru 
cele din grupa 7—12). Dintre 
pozițiile principale ale clasa
mentului. locul I oferă dispu
ta cea mai echilibrată, prota
gonistele — Steaua și Dinamo 
— aflindu-se la egalitate de 
puncte Si fiind departajate 
doar de faptul că steliștii au 
scor favorabil — 3—2 — in in- 
tilnirile 
viștii.

»-au scăzut 10 puncte deoarece 
nu a respectat regulamentul edi
ției 1382—1983 a campionatului 
national privitor la folosirea ju
cătorilor eu talie înaltă.

Clasamentul Înaintea turneelor :
L Steaua 37 34 3 3566 12649 71
2- Din Buc. 37 34 3 3413:2741 71
3. Rapid 37 21 16 2846:2811 58
4. Farul 37 18 19 3004 J117 55
5. LCJE.D. 37 16 21 3040:3143 53
6. C^.U. Sb. n 13 24 2357 :3267 50

7.’ „U- CJ.-N. ri 18 19 2797 55
8. Din. Or. 37 18 19 2791 2904 55
9. C.S.U. Bv. 37 17 20 2843:2994 54

10. Polit. Iași 37 13 24 2690 :2975 50
11. Sp. stud. 37 8 29 2795:3008 45
12. IMUAS B.M. 37 12 25 2702 r2881 39

Echipei IMUAS Baia Mare 1

directe cu dnamo-

ECHIPELE C.S.Ș, 4 (b) Șl C.S.Ș. 2 (f) BUCUREȘTI,
DE JUNIORI LA BASCHETCAMPIOANE ȘCOLARE Șl

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin tele
fon). Desfășurate in Sala sportu
rilor din localitate, tn condiții 
organizatorice si tehnice foarte 
bune, turneele finale ale Diviziei 
școlare si de juniori la baschet 
au oferit întreceri viu disputate, 
spectaculoase si unde meciuri de 
bun nivel tehnic. Publicul, pre
zent in număr destul de numeros, 
a urmărit cu viu interes, o com
petiție care a prilejuit multor 
elemente de perspectivă, etalarea 
unor frumoase caLtătl, dar a si 
dezvăluit unele defecțiuni in pre
gătirea participantelor. Lupta 
pentru titluri a fost aprigă, ciș- 
tigătoarele Dina cunoscuta — și 
la băieți și la fete — de-abla in 
urma desfășurării ultimelor par
tide.

Clasamente finale. BĂIEȚI, cru
pa 1—4 : 1. C.S.Ș. 4 I.C.E.D. Bucu
rești 6 p (rezultatele din tur
neul final 1—1 : 69—58 cu C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, 74—54 cu C.S.Ș. Tg. 
Mureș, 102—63 cu C.S.Ș. 2 Bucu
rești : componența echipei : v. 
Constantin, Al. Panaitescu, 
Rist. M. Iacob, M. Popovlcl, 
G. Ivanov, M. Ivanov, R. Măr
gărit. R. Demetriad. C. Măr
cii : antrenor : L. Călin), 2.
C.S.Ș. Viitorul Universitatea Clu’- 
Napoca 4 p (62—65 CU C.S.Ș. 2, 
67—73 CU C.S.Ș. Tg. Mureș). 3. 
C.S.Ș. Lie. „Bolyal" Comerțul Tg. 
Mureș 4 p (71—76 eu C.S.Ș. 2), 
4. C.S.Ș. 2 Politehnica Sportul 
studenfesc București 4 p ; GRU
PA 5—7 : 5. Dinamo București 
4 p (85—70 cu C.S.Ș. Tîrgoviște, 
93—81 cu C.S.Ș. Oradea). 6. C.S.Ș. 
1 Alfa Oradea 3 p (84—60 cu 
C.S.S. Tîrgoviște), 7. C.S.Ș. Tîr
goviște 2 p Echipa C.S.Ș. Plo
iești s-a calificat, dar nu a par
ticipat la turneul final, deoarece 
nu a îndeplinit prevederea regu-

T.
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CLASAMENTE LA ZI

Ion GAVRILESCU

Masculin
1. STEAUA 20 19 0 1 535-380 58 1
2. H.C. Minaur 20 13 1 6 551-441 47
3. Dinamo Buc. 19 13 1 5 486-414 46 I
4. U.Cluj-Nap. 20 12 0 8 464-473 44
5. Poli. Tim. 20 9 3 8 421-431 41 1
6. Constr. Ar. 20 10 0 10 433-427 40
7. Ind. Carp.*) 20 9 1 10 460-473 38 I
8. Dinamo Bv. 20 8 2 10 425-445 38
9. Constr. Or. 19 8 0 11 380:407 35 1

10. Relon Săv. 20 6 1 13 404-426 33 .
11. U. Craiova ••) 20 5 2 13 390-479 30
12. C-S.M. Borz. 20 1 1 18 405-558 23

•) Echipă 
••)Echipă

penalizată 
penalizată

ev vn punct, 
cu 4 puncte.

Feminin
1. $TIINȚA Bc. 20 15 1 4 491-414 51
2. Chimistul 19 14 0 5 460-409 47 I3. Rulmentul 19 12 1 6 385-364 44
4. A.E.M. Tim. 20 10 1 9 413-407 41
5. TEROM Iași 20 10 0 10 433-394 40
6. Hidrotehnica 20 9 2 9 390-403 40 I
7. Progresul 20 9 1 10 394-400 39
8. Mureșul Tg. M. 20 9 1 10 376-395 39 I
9. Confecția 20 8 2 10 424-417 38

10. Textila Buh. 20 7 2 11 368-443 36 I
11. C.S.M. Sb. 20 5 1 14 373-420 3112. C.S.M. Sf. Gh. 20 3 4 13 405-446 30 I

I
MOTOCICLISTI ROMANI
LA „CUPA PRIETENIA"! V

I

a. ea minimum 
1,95 m. La Inche- 
au fost acordate 
următorilor jucă- 

(C.S.Ș. Cluj-Na- 
V.

la men tară de a 
trei jucători de 
ierea turneului 
premii speciale 
tori : A. Szabo 
poca) — coșgeter, cu 140 p î V. 
Constantin (C.S S. 4 București) 
— cel mai bun jucător al turneu
lui : E. Toader (Dinamo Bucu
rești) — jucătorul cu cea mai 
mare perspectivă.

FETE GRUPA 1--4 : 1. C.S.Ș. 2 
Politehnica Sportul studențesc 
București 5 p (71—33 cu C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea, 78—49 cu C.S.Ș. Cluj- 
Napoca, 66—53 cu C.S.Ș. Sf.
Gheorghe ; componența echipei : 
Costela Mușat, Daniela Urdea,
Ileana Bodnar, Valeria Dobro-
volschi. Monica Mina, Elena Va
sile, Rodica Crișan, Cristina A- 
postol, Roxana Tudor. Carmen 
Duțică, Carmen VUceanu, Roxa
na ștefan ; antrenori : Cornelia 
Mircioiu și C. Dinescu), 2. C.S.Ș. 
Chimistul Rm. Vîlcea 5 p (70—42 
cu C.s.ș. Sf. Gheorgne, 66—67 cu 
C.S.Ș. Cluj-Napoca), 3. C.S.Ș. Vii
torul Universitatea Cluj-Napoca 
5 p (78—70 cu C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe), 4. C.S.Ș. Voința Sf. Gheor
ghe 3 p ; GRUPA 5—8 : 5. Voin
ța Tg. Mureș 6 p (85—51 cu C.S.Ș. 
Mediaș, 82—47 cu C.S.Ș. Satu 
Mare, 69—55 cu C.S.Ș. 4), 
C.S.Ș. 4 
(66—55 cu 
cu C.S.Ș. 
diaș 4 p 
Mare). 8. 
re 4 p.

Premii ______
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) — coșgeteră, 
cu 111 p ; Melania Marina (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca) — cea mai bună 
jucătoare a turneului ; Paula Mi- 
săilă (C.S.Ș. Rm. Vîlcea) — cea 
mai tehnică jucătoare.

Mircea RADU, coresp.

Tinerii Gh. Marian, D. Stoi
ca și Gh. Șofran vor reprezen
ta țara noastră la cea de a 
doua etapă a „Cupei Priete
nia", la dirt-track — pro
gramată în zilele de 7 și 8 mai 
pe pista stadionului din locali
tatea Togliati (U.R.S.S.). Cei 
trei motocieliști vor fi însoțiți 
de antrenorul C. Voiculescu.

I
I
I
I

cu C.S.Ș.
C.S.Ș. 4), 6.

I.E.F.S. București 4 p 
C.S.S. Satu Mare, 59—65 
Mediaș). 7. C.S.Ș. Me- 
(55—61 cu C.S.S. Satu 

C.S.Ș. Mobila Satu Ma-

Se apropie 
15 mai, echij 
rești, echipai 
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Astăzi, în Capit 
SEMIFINALELE CEPEI E.

Competiția dotată cu „Cupa 
Federației Române de Rugby'1 
a ajuns la ora deciziilor. Cali
ficate în urma meciurilor din 
grupe, Steaua, Știința Petro
șani, Politehnica Iași și Ști
ința CEMIN Baia Mare iși 
dispută astăzi semifinalele a- 
cestei întreceri, în care — re
amintim — echipele evoluează 
fără jucătorii din lotul repre
zentativ.

Semifina 
pută la 
din Capita 
următorul 
Politehnica 
CEMIN 
Știința Pe 
același ten 
vor avea 
meciurile I 
și 1—2.

AD'IIMSIDI STAI 1010 PHONOS

Pentru participant!! la atracti
vul concurs Pronosport de la 
sfirșitul acestei săptămîni, redăm 
— ca sursă suplimentară de inspi
rație — pronosticurile făcute de 
Stanciu Corneliu din Ploiești, ca
re la concursul din 16 martie a.c. 
a obtinut un autoturism „Dacia 
1300“ la categoria 1 și o suită de 
cîștiguri în bani la celelalte cate
gorii.

I. Cagliari — Juventus X, 2 ; 
II. Cesena — Ascoll 1 ; III. Fio
rentina — Sampdoria 1 : IV. Ge

noa — Roma X ; V. Inter — Udine- 
se 1, X ; VI. Torino — Pisa 1 ;

PRONOSTICURI..
VII. Verori 
Campobasd 
Monza — 
— Milano 
ttese — C 
Viet. — R 
Min. Cavn 
ca X.

a Trageri 
de astăzi,! 
șoară încă 
sala clubd 
din Bucum 
nr. 42 ; nJ 
fl transmil 
dio în cui



ARBITRII ETAPEI
DE AZI

A DIVIZIEI „A“

E IOTURILE „A“ Șl OE TINERET 
jfftl Șl CEHOSLOVACIEI

nou examen pentru fotbalul nostru. La 
ntativă a României va întîlni, la Bucu- 
ciei în cadrul preliminariilor Campiona- 
erea acestui meci, antrenorii Mircea Lu- 
scu au stabilit componenta lotului repre- 
kni joi, ora 13, în Capitală. Iată-1 pe cei

iche — portari ;
tefănescu, Andone, Ungureanu, Negrilă

B&rbulescu, Klein și Cor aș mij-

lătaru, Cirțu, Crișan și Văetuș înain

rtura" meciului primelor reprezentative, 
:ida dintre echipele de tineret ale Româ- 
lin cadrul preliminariilor 
irnel Drăgușin și 
la ora 11, ta sediu]

Campionatului 
Pantea 

următorii 
Nicolae
F.R.F.,

au 
ju-

ari ; 
rheorghîu. Eduard, Jenei $i Despa

!, C. Ilie,
Radu și O. Popescu

ate din Cehoslovacia a anunțat loturile 
tru meciurile cu reprezetnativele României. 
: Hruska, Mklosko — Jakubec, Prokes, 

I- Bicovsky, Zelensky. Chaloupka, Stam- 
a, Cermak, Danek și Kovacik.
: Mentei, Stejskal — Silhavy, Jeslinek, 

pk — Bagin, Pavlik, P. Herda, Kubik, 
knoflicek, Luhovy.

Călin și Minea mijlocași ;
înaintași.

mpionatul după 27 de etape

O SOSIRE LA „FOTOGRAFIE" ?
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De 18

creșterea valorii
, plasată, ca nivel general, 
o cotă mult prea scăzută, 
rolurile de a ținti maximum 
puncte s-au aflat, în etapa 

27-a, Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș. Iar în

nute, cu alte cuvinte dacă re
zultatele definitive ar fi 
rămas cele de la pauză, oaspe
ții ar fi avut un și mai net 
cîștig de cauză : 11 puncte la 
activ față de numai 7 realiza
te, în acel moment, de gazde). 
Trebuie să recunoaștem că 
asemenea scoruri, asemenea 
imprevizibile cifre pe tabe
lele de marcaj fac frumuse
țea unui campionat. Ele în
semnează insă mai mult decît 
atît., Ele demonstrează posibi
litățile reale ale unor echipe 
de prim-plan ale fotbalului 
nostru de a se exprima 
fara terenurilor proprii, 
ambiție și dăruire, prin 
care să elimine atit de 
cătoarea mentalitate a 
deniei exagerate și a preten
țiilor minime, asemenea for
mații pot contribui, realmente 
Ia creșterea valorii Diviziei 
..A“, 
la 
In 
de 
a 
Și 
cele de a împărți cu partene
rele punctele le-am întilnit, tot 
în această etapă, pe Corvinul. 
Sportul studențesc, 
nica Timișoara și 
Vîlcea.

O „rundă“ atit 
(cum, repetăm, 
nu prea ne oferă) 
cum este și normal, situația la 
polii clasamentului făcîndu-i 
chiar și pe cei mai versați 
,.pronosportiști“ să rămină 
descumpăniți în privința dez- 
nodămîntului ediției 1932/1983. 
In adevăr. în momentul de 
față, cu clasamentul „la zi“. cu 
cel al „adevărului**  și cu pro
gramul ultimelor șapte etape 
în față, se pot face doar câteva 
constatări interesante. cre
dem noi, privind lupta pentru 
locul (și locurile) din fruntea 
ordinei finale sau in ceea ce 
privește cursa de îndepărtare 
de ultimele trei poziții ale a- 
cesteia.
• în întrecerea pentru titlu 

s-a produs angajarea .,pe tur- 
nantă“ a Universității Craio
va, așa că după toate proba
bilitățile, la cursa în doi. dusă

Politeh- 
Chimia Rm.

MAI 1983

3 variante 
(11 rezul- 

a «.150 lei 
1.537 lei ;

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1

de agitată 
campionatul 
a complicat,

Cat. 1 (12 rezultate) : 
25% a 50.000 lei ; cat. 2 
tate) : 8 variante 100% 
și 110 variante 25% a 
cat. 3 (10 rezultate) : 78 variante
100% a 887 lei și 1.165 variante 
25% a 222 lei. REPORT LA CATE
GORIA 1 : 31.934 lei. Cîștigurile 
de 50.000 lei de la categoria 1, 
obținute pe buletine jucate 25%, 
au revenit participanților : loan 
Gh. Lazăr din Arghireș, județul 
Cluj, Ștefan Mocanu din Timi
șoara și C. Dorin din București.

— L. 
Pura

F.C.M. Brașov — Universitatea 
Craiova : Cr. Teodorescu (Buzău) 

Iakab (Cluj-Napoca) și D. 
(Dej).

C.S.
Iași :
Lică (toți din București).

Tîrgoviște — Politehnica 
R. Matei — J. Grama șl M.

Steaua — F.C. Bihor : R. Petres
cu — P. Cadar și L. Măereanu 
(toți din Brașov).

Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul : 
M. Axente (Arad) — D. Drăcea 
șl M. Popescu (ambii din Cra
iova) .

Politehnica Timișoara — Dina
mo : Al. Mustățea — M. Ionescu 
și A. Nicolescu (toți din Pitești).

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul : N. 
Hainea (Birlad) — A. Porumbolu 
șl C. Nlstor (ambii din Vaslui).

Corvinul — F.C. Constanța : O. 
Ștreng (Oradea) — M. Ludoșan 
(Sibiu) și N. Bițin (Salonta).

Sportul studențesc — S.C. Ba
cău : Fl. Popescu — A. Moroianu 
și I. Coț (toți din Ploiești).

F.C. Olt — F.C. Argeș : D. Pe
trescu — L. Clucu șl Gh. Ofițeru 
(toți din București).

clasa- 
fru- 
din

pînă acum de Dinamo și de 
Sportul studențesc se va mai 
adăuga o concurentă puterni
că. Ceea ce poate să fie numai 
spre folosul competiției care 
capătă un plus de interes 
prin anunțarea unei posibile 
„sosiri la fotografie" pentru 
desemnarea campioanei ;

• dintre celelalte ocupante 
ale pozițiilor fruntașe din ac
tualul clasament, urmărind „a- 
contarea" unui loc în Cupa 
U.E.F.A., F. C. Argeș, care 
deține momentan un avans de 
trei puncte față de echipa 
imediat următoare (Steaua), 
pare cea mai bine plasată spre 
a avea cîștig de cauză ;

• în partea de jos a 
mentului reține atenția 
moașa cursă de evadare
zona „nisipurilor mișcătoare" 
făcută de A.S.A. Tg. Mureș, a- 
junsă la —1 în clasamentul a- 
devărului. în „zona neliniștii" 
au intrat Petrolul Ploiești și 
Politehnica Iași (ambele cu 
—4) și chiar F. C. Bihor (ajun
să la —3). Ele alcătuiesc, cu 
F.C.M. Brașov (—5), plutonul 
care ar dori să mărească 
„strocul". Cine va reuși atît 
de necesarul sprint dintre a- 
ceste patru concurente ? Iată, o 
întrebare la care vă lăsăm pe 
dv. să răspundeți. Variante, 
teme, argumente aveți cu du
iumul !

Există, prin urmare, pers
pectiva unui final plin de ne
prevăzut al campionatului. Dar 
dacă el nu va apela la 
pala armă, FOTBALUL, 
mijloacele întrecerii nu 
cele ale corectitudinii, 
vității. ale fair play-ului. ace
le eiștiguri de care aminteam 
nu se vor arăta. Pentru că, 
repetăm. Înainte de orice, cam
pionatul nostru are nevoie de 
calitate, de o creștere substan-i 
țială a nivelului său.

prinei- 
dacă 

vor fi 
sporti-

Eftimie IONESCU

CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI

După agitata etapă a 27-a, 
cînd echipele oaspete au reușit 
să acumuleze nu mai puțin de 
opt puncte, 
„clasamentul 
următoarea 
— diferența

situația la zi în 
adevărului" este 
(între paranteze 

de golaveraj) :
1. DINAMO + 10 (+27)
2. Sportul stud. +10 (+19)
3. Univ. Craiova + 7 (+32)
4. F. C. Argeș + 5 (+14)
5. Steaua + 4 (+ 6)
6. Corvinul + 2 (+ 9)
7. F. C. Olt + 1 (+11)
8. C. S. Tirgoviște 0 (- 3)
9. A.S.A. Tg. Mureș — 1 (- 4)

10. S. C. Bacău — 2 (— 4)
11. Chimia Rm. V. -- 2 (- 6)
12. Jiul — 2 (- 9)
13. F. C. Bihor — 3 (- 4)
14. Politehnica Iași — 4 (- 6)
15. Petrolul — 4 (-23)
16. F.C.M. Brașov — 5 (-12)
17. F. C. Constanța —8 (—22)
18. „Poli" Timișoara — 8 (-25)

DIVIZIA „C“- REZULTATELE ETAPEI A 22-a 

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI VIITOARE (8 mai)
• Chimia Tr. Măgurele — performera dintre liderii seriilor — 
conduce in seria a Vl-a cu 5 p avans • Minerul Anina a coborît 
pe locul 3 și a cedat șefia seriei a VIILa echipei C.F.R. Victoria 
Caransebeș, dar în etapa viitoare C.F.R. Victoria joaca la Anina...
• In seria a X l-a oaspeții n-au marcat nici un gol în etapa de 
luni • Olimpia Rm. Sârat s-a apropiat ia un punct de Chimia 
Brâila, prima clasata în seria a lll-a • Scorul etapei : C.F.R.

Cluj-Napoca - Oașul Negrești 6-0

SERIA I

Zimbrul Șiret — Metalul Boto
șani 3—1 (3—0), Metalul Rădăuți
— Cristalul Dorohoi 2—1 (0—0),
TEPRO Iași — Celuloza Piatra 
Neamț 1—1 (0—0), Laminorul Ro
man — Minerul Vatra Dornei 1—0 
(0—0), Cetatea Tg. Neamț — Chi
mia Fălticeni 1—2 (1—1), Con
structorul Iași — Șiretul Pașcani 
6—1 (4—0), Avîntul Frasin — Și
retul Bucecea 1—1 (1—0), C.F.R.
Pașcani — A.S.A. cîmpulung Mol
dovenesc 4—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 22-a : 1. ZIMBRUL 
ȘIRET 30 p (39—10), 2. Chimia 
Fălticeni 29 p (37—13), 3. C.F.R. 
Pașcani 28 p (37—18) — penali
zau cu —2 p... pe ultimele 
locuri : 14. Avîntul Frasin 18 p 
(24—38), 15. A.S.A. Cîmpulung 
17 p (22—33), 16. Metalul Botoșani 
16 p (23—33).

Etapa viitoare - 8 mai : Celuloza 
P. Neamț — Laminorul Roman : I. 
Andreoiu (Ploiești), Metalul Botoșani
- C.F.R. Pașcani : I. Șchiopu (Foc
șani), Șiretul Bucecea - Minerul Va
tra Dornei : V. Popa (Vaslui), Șire
tul Pașcani - Cristalul Dorohoi : C. 
Văcaru (Galați), Avîntul Frasin — 
Zimbrul Șiret : M. Man (Cluj-Napo
ca), Chimia Fălticeni - TEPRO lași: 
N. Gogoașe (Buzâu), A.S.A. Cimpu- 
lung — Metalul Râdâuți : V. lelciu 
(Cluj-Napoca), Cetatea Tg. Neamț - 
Constructorul lași : Șt. Oroveanu (Bu
zâu).

SERIA A II-a
Petrolul Moinești — Partizanul 

Bacău 1—0 (1—0), Relonul Săvi- 
nești — Constructorul Sf. Gheor- 
ghe 3—1 (1—0), Letea Bacău — 
Viticultorul Panciu 2—1 (1—1), 
Luceafărul Adjud — Azotom Să- 
vinești 2—2 (0—1), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Minerul Baraolt
2—0 (0—0), Victoria Gugești —
Gloria Focșani 2—0 (1—0), Aripile 
Bacău — Minerul Comănești 4—0 
(2—0), Metalul-Electro Sf. Gheor- 
ghe — DEMAR Mărășești 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 31 p (41—23), 2. 
Aripile Bacău 27 p (43—22), 3. 
Gloria Focșani 25 p (34—21), 4. 
Petrolul Moinești 25 p (34—22)... 
pe ultimele locuri: 14. Energia Gh. 
Gh. Dej 16 p (30—39), 15. DEMAR 
Mărășești 15 p (32—45), 16. Azo
tom Săvinești 15 p (30—56).

Etapa viitoare : Energia Gh. Gh. 
Dej — Petrolul Moinești : C. Gheor
ghe (Suceava), Minerul Baraolt - 
Victoria Gugești : A. Păun (Bucu
rești), Minerul Comânești — Lucea
fărul Adjud : M. Calistru (Botoșani), 
Electro Sf. Gheorghe — Constructorul 
Sf. Gheorghe : A. Jianu (Găiești), 
Partizanul Bacău — Letea Bacău : M. 
Todică (Fălticeni), Relonul Săvinești 
— Azotom Săvinești : M. Petrescu
(Brăila), Viticultorul Panciu — DEMAR 
Mărășești : M. Ionescu (Tîrgoviște), 
Gloria Focșani — Aripi Bacău : G. 
Andrei (București).

SERIA A DI-a
Ș.N. Tulcea — Chimia Brăila

2— o (0—0), DVA Portul Galați —
Olimpia Rm. Sărat 0—0, Progre
sul isaccea — Petrolul Brăila- 
Ianca 2—3 (1—1), Rulmentul Bir
lad — Avîntul Matca 1—0 (0—0), 
Laminorul Brăila — Arrubium 
Măcin 0—0, Victoria Tecuci — 
Metalul Buzău 3—1 (2—0), Chi
mia Buzău — FEPA 74 Bîrlad
1—1 (1—1), Carpați Neholu —. An
cora Galați 2—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. chimia 
BRAILA 32 p (49—20), 2. Olim
pia Rm. Sărat 31 p (40—21), 3.
Carpați Nehoiu 28 p (47—27)... pe 
ultimele locuri : 14. Avîntul Mat
ca 18 p (29—39), 15. FEPA 74
Bîrlad 17 p (22—41), 16. Rulmen
tul Bîrlad 12 p (14—49).

Etapa viitoare : FEPA ’74 Bîrlad — 
Ș.N. Tulcea : 1. Bartolomeu (Paș
cani), Carpați Nehoiu — Rulmentul 
Bîrlad : P. Roșealâ (Ploiești), Petro
lul Brăila — Victoria Tecuci : V. Ma
xim (lași), Ancora Galați — D.VA. 
Portul Galați : J. Tătulescu (Bucu
rești), Olimpia Rm. Sărat — Arrubium 
Măcin : I. Rus (Bacău), Chimia Bu
zău — Metalul Buzâu: G Butoi (Con
stanța), Progresul Isaccea — Avîntul 
Matca : D. Mo me seu (Constanța), 
Chimia Brazi — Laminorul Brăila : 
Gh. Martiș (București).

SERIA A IV-a
Rapid Fetești — Portul Con

stanța 1—1 (1—0), Metalul Man
galia — Unirea Slobozia 2—1 
(1—0), ISCIP UI meni — Granitul 
Babadag 4—1 (3—0), Constructo
rul Călărași — Flacăra Urziceni
3— o (0—0), Voința Constanța — 
Victoria Țăndărei 5—1 (2—0), Vi
itorul Chimogi — Ș.N. Oltenița 
0—3 (0—1), Șoimii Cernavodă — 
Chimpex Constanța 1—0 (0—0), 
Cimentul Medgidia — Canal Ba- 
sarabi 5—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANTA 31 p (49—17), 2.
Ș.N. Oltenița 31 p (41—18), 3. U- 
nirea Slobozia 30 p (40—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Șoimii Cer
navodă 18 p (18—35), 15. Granitul 
Babadag 17 p (21—48), 16. Canal 
Basarabi 7 p (9—43).

Etapa viitoare : Ș.N. Oltenița — 
Victoria Țăndărei : Gh. Dobre (Foc
șani), Voința Constanța — Chimpex 
Constanța : L Ștefan (Ploiești), Ca
nal Basarabi - Metalul Mangalia : 
D. Urmeș (Brăila), Constructorul Că
lărași — Viitorul Chirnogi : V. Tabără 
(Ploiești), Urvrea Slobozia — Rapid 
Fetești : P. Vancea (București), Fe- 
rom Urziceni — I.S.C.I.P. Ulmenî : 
F. Ichim (Buzău), Granitul Babadag 
— Șoimii Cernavodă : P. Peana
(București), Portul Constanța — Ci

mentul Medgidia : R. Nicoarâ (Tul
cea).

SERIA A V-a
Poiana Cîmpina — Viscofil 

București 0—0, Metalul Plopeni
— Tehnometal București 4—2
(2—1), Aversa București — Mine
rul Filipeștii de Pădure 3—1 
(0—1), Caraimanul Bușteni — 
Danubiana București 3—0 (0—0),
I.C.S.I.M.  București — Chimia 
Brazi-Ploiești 2—0 (1—0), Flacăra 
roșie București — A.S.A. Mizil 
1—0 (1—0), Petrolul Băicoi —
Carpați Sinaia 1—0 (1—0), Lucea
fărul București — Abatorul Bucu
rești 2—1 (0—1), T.M.B. n-a ju
cat.

Pe primele locuri : 1. VISCO
FIL BUCUREȘTI 30 p (24—17), 2. 
Metalul Plopeni 29 p (38—17), 3. 
Chimia Brazi 24 p (28—25), 4.
Danubiana București 24 p (29— 
30)... pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Filipești 18 p (18—24), 15.
Petrolul Băicoi 18 p (22—37), 16. 
Caraimanul Bușteni 18 p (21—44).

Etapa viitoare : Carpați Sinaia — 
Luceafărul București : S. Sasu (Si
naia), Vîscoza București — Tehnome
tal București : D. Teodorescu (Bucu
rești), Caraimanul Bușteni — A.S.A. 
Mizil : S. Fiorea (Alexandria), Aba
torul București - Aversa București : 
V. Crețoiu (București), Poiana Cîm
pina — Petrolul Băicoi : T. Lungu 
(Giurgiu), Flacăra roșie București — 
I.C.S.I.M. București : G. Gâman 
(București), Chimia Brazi - Metalul 
Plopeni : N. Georgescu (București), 
Danubiana — T.M.B. : E. Radu (Bucu
rești).

SERIA A VI-a
Dunărea-Venus Zimnicea — Chi

mia Tr. Măgurele 0—1 (0—0),
Muscelul Cîmpulung — F.CJd. 
Chimia Giurgiu 1—0 (0—0), Pro
gresul Topoloveni — Constructo
rul Pitești 4—2 (2—1), Petrolul 
Videle — Electronistul Curtea de 
Argeș 4—3 (3—1), Cimentul Fienl
— Electrica Titu 1—0 (1—0), Me
talul Mija — Petrolul Bolintin 
1—0 (1—0), Dacia Pitești — Fla
căra Moreni 2—0 (0—0), Cetatea 
Tr. Măgurele — Chimia Găești 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 32 p (43—19), 2. 
Dacia Pitești 27 p (41—23), 3.
Muscelul Cîmpulung 25 p (33—21),
4. Flacăra Moreni 25 p (26—23)... 
pe ultimele locuri : 14. Progresul 
Topoloveni 19 p (26—38), 15. Ceta
tea Tr. Măgurele 18 p (31—33), 
16. Constructorul Pitești 10 p 
(15-44).

Etapa viitoare : Electrica Titu — 
Dunărea Zimnicea : E. Gîdea (Cra
iova), Petrolul Videle — Cimentul 
Fieni : Șt Ștefan (Călărași), Con
structorul Pitești — Metalul Mija : 
V. Alexandru (Tg. Jiu), Progresul To
poloveni — Cetatea Tr. Măgurele : 
L Voicu (Tg. Jiu), Petrolul BcJintin
— F.C.M. Giurgiu : M. Dragu (Galați), 
Flacăra Moreni — Chimia Găiești :
5. Bălan (Călărași), Chimia Tr. Mă
gurele - Muscelul Cîmpulung : Gh. 
Tutunaru (Strehaia), Electronistul 
Curtea de Argeș - Dacia Pitești : 
C. Bitlan (Craiova).

SERIA A VH-a
Constructorul Craiova — Pro

gresul Corabia 1—0 (1—0), Re
colta Stoicănești — Mecanizatorul 
Șimian 5—1 (3—0), Electroputere
Craiova — Sportul muncitoresc 
Caracal 2—0 (1—0), Petrolul Ti
de ni — Armătura Strehaia 3—0 
(2—0), Jiul Rovinari — Viitorul 
Drăgășani 1—0 (0—0), Lotru Bre- 
zoi — Minerul Horezu 2—1 (1—1), 
Dunărea Calafat — C.F.R. Cra
iova 4—0 (2—0), I.P.C. Slatina — 
Metalurgistul Sadu 0—0.
• In meci restanță din etapa 

a 20-a : Dunărea Calafat — I.P.C. 
Slatina 2—0.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 29 p 
(35—23), 2. Electroputere Craiova 
26 p (43—21), 3. Sp. m. Caracal 
24 p (35—24). 4. Progresul Cora
bia 24 p (27—23)... pe ultimele 
locuri : 14. Metalurgistul Sadu
19 p (24—24), 15. Mecanizatorul
Șimian 19 p (22—37), 16. Minerul 
Horezu 17 p (22—37).

Etapa viitoare : Dunărea Calafat — 
Armătura Strehaia : A. Stoker (Petro
șani), Viitorul Drăgășani — Con
structorul Craiova : T. Chelu (Bucu
rești), Metalurgistul Sadu — Jiul Ro
vinari : A Borșa (Cugir), Recolta 
Stoicănești - I.P.C. Slatina : E. Mus
tața (București), Mecanizatorul ȘI- 
mlan — Lotru Brezoî : E. Munteanu 
(Deva), Progresul Corabia — Petrolul 
Țîcleni : V. Petreanu (Pitești), Mine
rul Horezu - Sportul muncitoresc Ca
racal : N. Giurcă (Avrig), C.F.R. Cra
iova — Electroputere Craiovo : Șt.
Hampu (București).

SERIA A VHI-a
Minerul Ora vița — Minerul A- 

nina 3—1 (2—0), Constructorul Ti
mișoara — C.F.R.-Victorla Caran
sebeș 0—0, Victoria Ineu — Uni
rea Tomnatic 4—0 (1—0), Unirea 
Sînnicolau — Frontiera Curtlcl 
3—0 (3—0). Minerul Certej — Mi
nerul Moldova Nouă 1—0 (0—0),
Dierna Orșova — Metalul Bocșa 
6—1 (5—0). Șoimii Lipova — Vul
turii IURT Lugoj 1—0 (1—0), 
C.F.R. Arad — Celuloza Drobeta 
T.S. 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CARANSEBEȘ 28 p (36—31), 2. 
Șoimii Lipova 28 p (31—25), 3. 
Minerul Anina 27 p (60—25)... pe 
ultimele locuri : 14. Metalul Bocșa 
19 p (34—41), 15. Minerul Moldova 
Nouă 18 p (24—41), 16. Frontiera 
Curtici 11 p (13—45).

Etapa viitoare : Minerul Anina — 
C.F.R. Victoria Caransebeș : Gh. Toth 

(Aîud), Vulturii Textila Lugoj - Uni
rea Tomnatic : Fr. Berețki (Salonta), 
Frontiera Curtici — Minerul Oravița : 
I. Ghenceanu (Satu Mare), Construc
torul Timișoara - C.F.R. Arad : M. 
Daraban (Sibiu), Dierna Orșova - 
Victoria Ineu : M. Stroie (Pitești), 
Minerul Moldova Nouă — Șoimii Li
pova : D. Busuioc (Craiova), Celu
loza Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Certej : I. Leuștean (Pitești), Metalul 
Bocșa — Unirea Sînnicolau Mare : 
M. Bumbui (Oradea).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Explorări 

Deva 6—2 (2—1), Metalul Aiud — 
Minerul Ghelar 4—0 (0—0), Me
canica Alba lulia — Minerul Vul
can 3—o (2—0), Minerul Paroșeni
— Unirea Alba lulia 5—1 (3—0), 
Textila Cisnădie — Șurianul Se
beș 0-1 (0-0). C.F.R. Simeria - 
Inter Sibiu 1—2 (1—1), Dacia O- 
răștie — Minerul Aninoasa 5—1 
(3—0), Victoria Cilan — Soda 
Ocna Mureș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPEN1 30 p (44—10), 2. Unirea 
Alba lulia 23 p (37—25), 3. Ex
plorări Deva 26 p (33—27)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Ani- 
S?asf„16 p 15. TextilaClsnădie 14 p (32—51), 16. C.F.R. 
Simeria 14 p (15—48).

Etapa viitoare : Minerul Paroșeni
— Textila Cisnădie : V. Popescu
(Craiova). Explorări Deva - Sodo 
Ocna Mureș ; Gh. Peptan (Orșova). 
Victoria Că lan - Șurianul Sebeș : 
M. Jurcovici (Bocșa), Dacia Orăștie
— Metalul Aiud : C. Neuhauser (Bra-

r)j». ’nter Sibiu — Minerul Lupeni : 
Cimpeanu (Arad), Mecanica Alba 

lulia — Unirea Alba lulia : A. Manu- 
•ow (Arad), Minerul Știința Vulcan — 
GF.R. Simeria : V. Bâjenescu (Timi
șoara), Minerul Aninoasa — Minerul 
Ghelar : V. Voicu (Caracal).

SERIA A X-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 

Victoria Cărei 0—1 (0—0), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Oașul Negrești 
6—0 (3—0), Voința Oradea — Bi- 
jjoru1 Beiuș 2-1 <1—1), Chimia
Tășnad — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 3—2 (2—1), Rapid Jibou — 
Olimpia Gherla 2—1 (0—1), Biho
reana Marghita — Minerul Săr- 
mășag 2—0 (0—0), Silvania Cehu 
Silvaniei — Sticla-Arieșul Turda
2—0 (1—0), Unirea Valea lui Mi
hai ■— C.E.M. Cluj-Napoca 2—1

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 31 p (42—10), 2.
C.F.R. Cluj-Napoca 30 p (47—22)^ 
3. Minerul Or. dr. P. Groza 26 p 
(34—22)... pe ultimele locuri : 14. 
Bihorul Beiuș 17 p (26—43), 15. 
Minerul Sărmășag 16 p (25—45), 
16. Rapid Jibou 15 p (18—47).

Etapa viitoare : Rapid Jibou - Bi
horeana Marghita : I. Ksachi (Tg. 
Mureș), Sticla Arieșul Turda — Uni
rea Valea lui Mihai : Gh. Cagula 
(Baia Mare), Victoria Fiut Cărei — 
Chimia Tășnad : L. Magda (Timi
șoara), C.E.M. Cluj-Napoca - C.F.R. 
Cîuj-Napoca : Șt. Radar (Tg. Mureș), 
Bihorul Beiuș - Silvana Cehul Sil
vaniei : D. Vatran (Arad), Minerul 
dr. P. Groza - Oțelul dr. P. Groza: 
L Munteanu (Timișoara), Oașul Ne
grești — Olimpia Gherla : A. Onîșor 
(Sighet), Minerul Sărmășag — Voința 
Oradea : O. Gheorghe (Bistrița).

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Foresta Bis

trița 3—1 (2—0), Metalotehnica 
Tg. Mureș — Minerul Băița 3—1 
(3—0), Mureșul Luduș — Minerul 
Bfiiuț 2-0 (2-0), Textila Năsăud 
— Sticla Bistrița 1—0 (1—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Oțelul Reghin 
1—0 (1—0), cuprom Baia Mare 
— Minerul Rodna 2—0 (2—0), Bra
dul Vișeu — Minerul Baia Sprie 
0—3 — Bradul fiind suspendată, 
Unirea Seini — Minerul Baia 
Borșa 0—3 — Unirea fiind sus
pendată.

Pe primele locuri : 1. AVlN-
TUL REGHIN 32 p (48—23), 2.
Mureșul Luduș 29 p (46—19), 3. 
Minerul Baia Sprie 29 p (37—16)... 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 18 p (29—29), 15. Sti
cla Bistrița 17 p (20—35), 16. Uni
rea Seini 6. p (8—65).

Etapa viitoare : Minerul Băiuț - 
Sticla Bistrița : I. Galiș (Oradea), 
Foresta Bistrița — Textila Năsăud : 
V. Stanca (Orăștie), Minerul Baia 
Borșa — Cuprom Baia Mare : M.
Teodosiu (Suceava), Minerul Băița — 
Minerul Baia Sprie - L. Pal (Gher
la), Metalotehnica Tg. Mureș — Mu
reșul Luduș : P. Cadar (Brașov), A- 
vîntul Reghin - Oțelul Reghin : Fr. ' 
Hutter (Mediaș), Minerul Rodna — 
Lăpușul Tg. Lăpuș : S. Ursu (Su
ceava) .

SERIA A XII-a
Textila Prejmer — Tractorul 

Brașov 2—0 (2—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — Nitramonia 
Făgăraș 1—0 (1—0), Utilajul Fă
găraș — Mureșul Toplița 4—0 
(1—0), I.C.I.M. Brașov — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (0—0), Tor
pedo Zărnești — Metalul Sighi
șoara 2—0 (1—0), Metrom Brașov 
— Tractorul Miercurea Ciuc 5—0 
(2—0), Măgura-Mobila Codlea — 
Minerul Bălan 2—0 (0—0), IMIX
Agnita — Chimia Or. Victoria
3—0 (2—0).

Pe primele locuri î 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 32 p (39—12),
2. Nitramonia Făgăraș 30 p (31—9),
3. IMIX Agnita 26 p (26—20)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Bă
lan 18 p (17—33). 15. Textila Prej
mer 18 p (12—29), 16. Tractorul 
M. Ciuc 13 p (18—35).

Etapa viitoare : Tractorul M. Ciuc 
Unîrea Cristur : C. Ivânuș (Roman), 
Textila Prejmer — Chimia Oraș Vic
toria : M. Gheorghiu (București), Ni
tramonia Făgăraș — Utilajul Făgăraș: 
N. lorgu.lescu (Rm. Vîlcea), Minerul 
Bălan — Torpedo Zărnești : P. Bu- 
halău (Gh. Gh. Dej), Progresul O- 
dorhei — Mobila Măqura Codlea : 
P. Bogdan (Reghin), Metalul Sighi
șoara — Mureșul Toplița : I. Ghî- 
tescu (Rm. Vîlcea), I.M.I.X. Agnita 
— Metrom Brașov : I. Aldea (Balș), 
Tractorul Brașov — I.C.I.M. Brașov : 
T. Stăneseu (Slobozia).



Campionatele mondiale de tenis de masă

FORMAȚIILE R.P. CHINEZE AU ClȘTlGAT TITLURILE PE ECHIPE
Reprezentativa României
La Yoyogi National Stadium 

din Tokio s-au încheiat în
trecerile pe echipe din cadrul 
celei de a 37-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă, la care au luat parte 
49 de reprezentative feminine 
și 60 masculine.

Conform pronosticurilor,
titlurile au revenit echipelor 
R. P. Chineze, care au dispus 
în finală de formațiile Suediei 
(masculin) și Japoniei (femi
nin). Formația masculină — 
cu Jiang Jialiang, Cai Zenhua, 
Xie Saike, Guo Yucliua. Fan 
Chagmao — cucerește pentru a 
7-a oară titlul mondial. în timp 
ce echipa feminină — cu Tong 
Ling, Cao Yanhua, Ni Xia- 
lian, Geng Lijuan — ciștigă al 
6-lea titlu, cel de al cincelea

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI - 
LOCUL III ÎN „CUPA VOLAN1'

La Szekesfehervar (Ungaria) 
s-a încheiat competiția interna
țională masculină de volei „Cu
pa Volan**.  In ultima zi de con
curs, reprezentativa României 
a învins cu 3—1 (7, —13, 15, 
11) echipa Ungariei. în cele
lalte partide : Bulgaria — R. D. 
Germană 3—0 (11, 6, 15) și

• Astăzi, prima manșa a fi
nalei Cupei U.E.F.A. : la 
Bruxelles : Anderleeht - 
Benfiea • Final dramatic în 
campionatul Spaniei • En
glezii reduc numărul echi

pelor din cele 4 ligi

drid, care a condus aproape tot 
timpul Întrecerea, s-a ...înecat la 
mal 1 Jucînd la Valencia. Real a 
fost Învinsă cu 1—0. deoarece 
gazdele au luptat cu j mare ardoa
re pentru cucerirea celor două 
puncte necesare evitării retrogra
dării ! Un punct le-ar fi fost su
ficient madrilenilor să devină 
campioni, dar atunci Valencia ar 
fi căzut în „B“ I In acest timp. 
Athletic Bilbao a cîștigat, fără 
probleme, în deplasare, la Laa 
Palmas (5—1), ultima avînd șansa 
unui scor egal, pentru a mai ră- 
mîne în prima divizie ! C.F. Bar
celona, „cea ma sicumpă" forma
ție spaniolă, despre care ziarele 
iberice au făcut atîta caz, a tre
buit să se mulțumească cu locul 
4! Athletic Bilbao a cîștigat de 
28 de ori Cupa țării și acum, 
pentru a treia oară campionatul! 
Președintele acestui club este un 
publicist, iar antienorul un fost 
îucător, Javier Clemente, în vîr- 
stă doar de 33 de ani !

* n Anglia, proiectul de a re- 
I duce numărul echipelor care 
1 Darticipă în cele 4 ligi se 

pare că va deveni realizabil cu 
începre din 1984 (toamna). Aceas
tă propunere a fost făcută de 
„comitetul Chester" încă din 1851 
si acceptat abia acum de Comisia 
ligilor engleze. Este vorba ca liga 
I 11 n să aibă 20 de formații 
(de la 22. cite sînt acum), iar 
diviziile HI și IV* să cuprindă 
doar 12 formații fiecare. Motivul 
principal al acestei importante 
reforme are la bază cauze eco
nomice bine întemeiate...

Ion OCHSENFELD

Cuba — Austria 3—1 (6, 13, 
—13, 10). Clasament final : 1. 
Bulgaria 10 p, 2. Ungaria 8 p 
(setaveraj 12:6), 3. România 8p 
(9:7), 4. Cuba 8 p (9:11), 5. 
R. D. Germană 6 p, 6. Austria
5 P.

DUPĂ BALCANIADA
(Drmart din pap. I) 

evidentă (caiac fete K 2 și K 4, 
ambele distanțe).

în aceste condiții, așa cum 
subliniam in cronicile întrece
rilor, numărul mare de ambar
cațiuni aliniate la start în fie
care probă ne-a oferit mai 
degrabă posibilitatea de a 
constata starea actuală a ra
porturilor de forțe în interio
rul lotului nostru. E. poate, 
prea mult, e desigur, prea de
vreme să vorbim de schimbări 
de ierarhii după acest concura 
care a reprezentat, la urma 
urmei, doar primul start ofi
cial în probele de 500 și 1000 
m (precedat doar de campio
natul de fond, desfășurat cu 
două săptămîni in urmă). Mal 
mult ca sigur că la „ora mon

dialelor**  tabloul general va a- 
răta altfel... Oricum, iată ce 
putem constata la început de 
sezon competițional, după 
lunga perioadă de pregătire 
de iarnă și primăvară.

în caiacul feminir, Agafîa 
Bubaev își păstrează poziția 
fruntașă, iar Tecla Bor cănea 
confirmă ascensiunea re
marcată la campionatele de 
fond. în plan individual dife
rențele sînt mari fată de res
tul plutonului. Trebuie să a- 
vem însă răbdare pentru că 
tinerele din lotul de perspec
tivă progresează spectaculos.

Caiacul masculin 'este domi
nat de Ion Geantă. în ale că
rui calități am crezut întot
deauna. La 24 de ani dinamo- 
vistul are datoria de a depăși 
condiția ..speranței* * si de a 
deveni o vedetă de calibru in
ternațional. Două victorii a- 
supra lui Ion Birlădcanu (oa
recum surprinzătoare cea de 
la 500 m) și Milan Janici nu 
sînt de colo... Semnificative ni 
se par rezultatele in probele

SUB SEMNUL
(Urmare din paa- I) 

la „Shorts Arena'*  din Los An
geles, în 1984.

Abia se va stinge ecoul ul
timului gong al disputelor pu- 
gilistice și tot la Varna vor 
intra în competiție cei mai 
buni gimnaști de pe bătrînul 
continent. Sperăm că în scurtul 
interval de timp care a rămas 
pînă la campionatele continen
tale, cei care răspund de pre
gătirea gimnaștilor noștri vor 
remedia minusurile reieșite la 
recentele „internaționale" ale 
României, de la Rm. Vîlcea.

O echipă experimentată de 
judoka va pleca la Paris, avîn- 
du-i printre aspiranții la po-

s a clasat pc locul 11
consecutiv. De remarcat, to
tuși. comportarea bună a spor
tivilor europeni, la masculin 
Suedia. Ungaria, Anglia ocu
pi.id locuri pe podium, iar la 
feminin jucătoarele din 
U.R.S.S. menținindu-se in 
„careul de ași", într-o compe
tiție în care toți specialiștii 
prevedeau o incontestabilă do
minare a reprezentanților 
Asiei.

Formația României, cea mai 
tânără participantă la Întreceri
le grupei de elită a tetelor, 
s-a clasat pe locul 11 păstrin- 
du-se între cele mai bune 15 
echipe ale lumii. în ultimul 
meci reprezentativa noastră 
a întîlnit Suedia, pe care a 
depășit-o cu 3—1.

Rezultatele finalelor — feminin : 
R. P. Chineză — Japonia 3—4. 
R.P.D. Coreeană — UJLS3. 3—1. 
Coreea de Sud — Cehoslovacia 
3—», Anglia — Olanda I—1. Un-

în vederea meciului cu Anglia [23 de ani]

RUGBYȘTII BUCUREȘTENI AU LUAT 
PARTE LA UN PRIM TRIAL...

Am anunțat la timp autorii 
noștri despre turneul pe care n 
va întreprinde la Bomâni» selec
ționata de rugby a Angliei ta
că tort pină la □ le anii. Ea va 
susține un număr de trei parti
de ; la ordine, la Timișoara (li 
mal). Iași (it mai) — eu selecțio
nate locale — șl la Bururrytl (U 
mal) cu reprezentativa similară 
a tării noastre.

DE CÂIAC-CANOE
de dublu și patru. Ia KI. e- 
chipajul format ±n tinerii 
Angelin Vele ax — Ionel Bel
eai e — Ionel C-onstantin — Ni- 
colae Fedosei a reușit o dublă 
victorie in fața consacraților 
Vasiie Dîba — Ionel Jigarev — 
Petrică Dimofte — Alexandru 
Giura, iar perechile formate 
din ambarcațiunea ciștigi- 
toare și-au adjudecat probele 
de dublu. Vel ea și Constantin 
izbutind „imposibila*  perfor
manță de a-i întrece la K 2 — 
500 m pe Geantă — Birlădea- 
nu. Noutăți de circumstanță, 
schimbări de clasament, avan
tajul omogenității ? Iată în
trebări la care răspunsurile 
vor veni în viitoarele con
cursuri. pe măsura apropierii 
de vtrful de formă. Impresia 
noastră este că ceva se schim
bă in caiacul românesc.

La canoe, revelația anului 
trecut. Costică Olaru, poate 
fi considerat, in prezent, cel 
mai bun simplist al țării. Pe 
cit de talentat și dotat, pe-aflt 
de serios. Olaru are nevoie 
doar de experiență pentru a 
deveni un nume temut de ori
care din vedetele mondiale.

In sfirșit. la canoe dublu 
pare o surpriză absența din 
palmaresul balcanic a echipa
jului campion olimpic Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov. 
Ar fi insă o greșeală să-l ju
decăm pe Patzaichin. la 34 de 
ani. cu măsura comună. Pe 
Patzaichin (și implicit pe Si
mionov) nu-1 interesează dectt 
un concurs — campionatele lu
mii, și avem convingerea că 
măiestria in a-și conduce ca
riera (incomparabilă) ne va 
oferi, in iulie, acel super-Pat- 
zaichin pe care-1 știm dtn- 
totdeauna. Iar dacă Nenciu 
— Sergan sau (și) Bețiu — Gu- 
rei vor fi mai buni si in iulie, 
putem fi liniștiți...

COMPETIȚIILOR
diurn pe cei care au și urcat 
la edițiile precedente pe treap
ta cea mai Înaltă a continen
tului, Constantin Nieulae, in 
1981, și Mircea Frăției, in 1982, 
primul deținind actualmente și 
titlul de vicecampion mondial. 
Iar popicarii juniori, chiar fără 
a avea o mare experiență in
ternațională, au dovedit recent 
o formă promițătoare in per
spectiva „europenelor*  de la 
Pored (Iugoslavia), dorind să 
păstreze aceeași Înaltă cotă a 
performanțelor cu care ne-au 
obișnuit popicarii români in 
marile confruntări din ultimii 
ani.

Și dacă balonul rotund pro
gramează un meci-cheie în 
campionatul european la 15 mai 

garia — R.F.G. 3—0, România — 
Suedia 3—1, Iugoslavia — Franța 
3—0, Finlanda — Austria 3—1 ; 
masculin : R.P. Chineză — Sue
dia 5—1, Ungaria — Anglia 5—2, 
Japonia — R.P.D. Coreeană 5—2, 
Coreea de Sud — Franța 5—2, 
Iugoslavia — Cehoslovacia 5—2, 
Polonia — Italia S—3, Danemarca 
— S.U.A. 4—5, R.F.G. — U.R.S.S. 
S—4.

CLASAMENTE FINALE (grupele 
de elită) — feminin : 1. R. p. 
Chineză. 2. Japonia, 3—4, R.P.D. 
Coreeană, U.R.S.S.. 5. Coreea de 
Sud. ». Cehoslovacia, 7. Anglia, 
«. Olanda, ». Ungaria. 10. R.F.G., 
11. România, 12. Suedia, 13. Iugo
slavia, 14. Franța. 15. Finlanda. 
1(. Austria ; masculin : 1. RP. 
Chineză, 2. Suedia, 3—4. Ungaria, 
Anglia. S. Japonia, 6. R.P.D. Co
reeană, 7. Coreea de Sud, 1. 
Franța, 9. Iugoslavia, 10. Ceho
slovacia, 11. Polonia, 12. Italia. 
13. S.U.A., 14. Danemarca, ÎS. 
Xf.G.. 1». U.R5.S.

Ultimele două echipe au retro
gradat ta categoria a II-a. ta 
locul lor promovind : Hong Kong, 
Belgia (feminin). Bong Kong, In
dia (masculin).

Local ruxbystLoc bucuresteol 
pentru înecul de la 32 mai si-a 
început pregătirea, sub îndruma
rea antrenorilor Radu Dcralan 
«t Ion Tuțuianu, printr-un trial 
programat pe .Parcul cooUulW. 
Un trial de tatonare, menit să 
ofere tehnicienilor • primă ima
gine a posibtlitâulor rucbyștilor 
susceptibili ti faca parte St 
XV-le ce n H opus jucătorilor 
in salari. De subliniat buna dlspo- 
ntie de *oe  a ma: Ofilita sporu
rilor chemați la iot. rezistenta 
unora (ta special a acelora din 
formația .ealt-enilor*.  care ta al 
fructificat mai aj-U. ctliiaifie de 
buni tehnicieni ale altora. Ceea 
ee este, totuși, de repmsat twtv-
trial tine de • carență rare Mâ
râie de multă vreme ; șl șanț, 
aceea de a foca ca predilet-nr 
baloanele eu piciorul. De alei. • 
fragmentare a acțiunilor.

totimplâ. dealtfel si îa 
Dtonat. ceea ce cUcscreazl 
La cui azi ta tea jocului S-ar

FRUMOASE SUCCESE ALE JUNIORILOR ROMÂNI 
LA TURNEUL DE JUDO DE LA VARȘOVIA

în capitala Poloniei s-a de»- 
fâsuraț un turneu internațio
nal de judo rezervat juniorilor 
cb participarea celor mai buni 
competitori din 8 țări, prin
tre care Bulgaria. Cuba. RJJ. 
Germană. Polonia, România si 
Uniunea Sovietică. La acest

Astăzi, eu prima manșă a fi
nalei Capes U.E.F.A.. se 
inaugurează meciurile decl-

Mve ale cupelor europme inter- 
ctatruri. La Bruxelles. S.C. An- 
deriecht tatUnește. In meci tur. 
pe Benfiea Lisabona. O Inthnire 
tn aparentă echilibrată. totuși ta- 
allnlm să credem că formația 
belgiană este favorită si poate 
obține o victorie care să-l aducă 
trofeuL Se confruntă, deci, două 
echipe cu vechi state de servicii, 
la inalt nivel In fotbalul euro

pean. motiv care va aduce pe sta
dionul jaeysel*  numărul maxim 
de spectatori : 60.000 ! Ce se mal 
poate spune des ore Anderleeht, 
care a dstigat de 17 ori campio
natul. ultima oora in 19Z1 si pro
babil Si anul acesta ? Ea for
mează scheletul echipei repre
sentative ; are Jucători de mare

CONTINENTALE
(România — Cehoslovacia), ba
tonul oval (sport în care ai 
noștri s-au impus mal de mult 
in elita continentală) are și el 
în aceeași zi o partidă decisi
vi La Kiev, „15“-le tricolor 
— neînvins in cele patru par
tide — înfruntă revelația ac
tualei ediții a Turneului 
F.I.R.A., echipa U.R.S.S., meci 
care va decide cîștigătoarea 
prestigiosului trofeu. O „fina
lă*  inedită, intrucît eterna ri
vală a rugbvului românesc, cu 
care și-a disputat supremația 
în acest veritabil campionat al 
Europei, formația Franței, a ie
șit din cursă, în urma unor 
nescontate eșecuri, ea luptînd 
acum pentru locul 3...

HOCHEIȘEI SOVIETICI,
Luni seara a luat sfirșit 

„maratonul" celei de a 49-a e- 
diții a campionatului mondial 
de hochei pe gheață grupa 
„A". La „Olympia Halle" din 
Miinchen, 11 000 de spectatori 
au aplaudat cu căldură succe
sul reprezentativei Uniunii 
Sovietice, care a cîștigat pen
tru a 19-a oară titlul mondial. 
Luni. în ultimul meci. U.R.S.S. 
a dispus de Canada eu un scor 
categorie 8—2 (1—1, 3—0, 4—1). 
Prima repriză a stat sub sem
nul echilibrului de forțe (cana
dienii au deschis scorul prin 
Anderson, în min. 3, sovieticii 
au egalat în min. 9. prin_ Va- 
siliev), pentru ca în următoa
rele două reprize formația so
vietică să se impună catego
ric. înscriind prin Larionov — 
min. 22, Krutov — min. 25, 
Bikov. — min. 34, Skorțov — 
min. 49. Makarov — min. 49, 
Fetisov — min. 54 și Krutov — 
min. 58. Al doilea gol al cana
dienilor l-a înscris tot Ander
son — min. 53.

Echipa Cehoslovaciei a în
trecut Suedia cu 4—1 (0—0,
4—0 0—1). la capătul unui 

mina (trei.fert urile s-au „văzut*  
relativ puțin, cu toate că s-au 
înscris 19 eseun). fără contacte 
dure ta grămexi, care pot pro
voca accidentări nedorite. Dim
potrivă. un Joc cit mai aerisit, 
apropiat de cel pe care este de 
așteptat să-1 practice sportivii 
englezi, ta apropiatul lor turneu 
In țar„ noastră. Considerăm eâ 
există disponibilități ta acest 
sens : Ceea ce răniîne. desigur, 
un obiectiv pentru viitoarele 
trialuri. cel mai apropiat fiind 
chiar... astăzi tot pe „Parcul co
pilului*  (ora 16)

In acest prim trial, antrenorii 
au utilizat formațiile :

GALBENII ; Dugaia (Hodorcăl
— M. Toader, Nicolae, Capmare, 
M-rea — I. Radu, Seceleanu — 
C. Florez (FiUpolui, Vercș, Mo- 
raru — Pongracz, Dinescu — 
Staneiu (Măciucă, Leonte). Ilcă,

ROȘII : Hodorcâ (Dugaia) — Be- 
reede. Popa, c. Coman. vi nulă
— T. Coman. Gn. Dumitru — 
Sugar (Clrcei). Glugăl (Stoica), 
IZireioagă (I. Dumitru) — Canto- 
neru. Tepurieă — Broscaru (Mă
ri ne*).  Dima. Marcu.

Scor : 34—20 pentru „galbeni*  (9 
eseuri. prin Capmare — 3, M. 
Toader. Dugaia șl Bei. 2 transf., 
Lp. si drop, prin T. Radu ; „ro
tii*  au realizat 4 eseuri, prin 
Caataoeru, VintllA. Bercnde »1 
Pop*,  două fiind transformate de 
T. Comaa). A condus L Vasillcl

îîberiu STĂM*

turneu juniorii țării noastre 
au avut o frumoasă compor
tare: Ștefan Nagy (cat. ușoară) 
și Adrian Clinei (semigrea) au 
cucerit primul loc, iar George 
Moscovici (superușoară) și Flo
rin Baeiu (semiușoară) s-au 
clasat pe locul secund.

valoare, ta frunte cn Vander- 
bergh, Coeck, Czerniatinski, Pe- 
rusovid ; echipa are un palme
re» remarcabil in cupele europe
ne ; de două ori victorioasă tn 
Cupa cupelor (1976 șl 1978) a cu
cerit șl .Supcrcupa Europei*  ta 
1976. cind a discus de Bayern 
MUncben ! în acest an drumul 
SDre finală a fost marcat de eli
minarea formațiilor Kuopio, F.c. 
Porto. Sarajevo. Valencia si Bo
hemians Praga.

Cu mulțl internaționali în echipă, 
Benfiea se pare -ă va cîștlga

Comisia de disciplină a 
UZ.F.A. a anunțat suspenda
rea — pentru avertismente 
sau eliminări — a următori
lor Jucători care nu vor pu
tea Juca în finalele cupelor 
europene : Stromberg șl Lo
pez (Benfiea) — prima manșă 
In Cupa U.E.F.A., Hartwig 
(Hamburger Vs. șl PirandelU 
(Juventus) în C.C.E.

Stromberg a fost suspendat 
fiind recidivist, iar Lopez a 
acumulat două cartonașe gal
bene.

anul acesta campionatul. Jucăto- 
toril de valoare ti cunoaștem t 
FUlpovid. Dlamantino. Sheu, Cha- 
lana etc. tn actuala ediție, a Cu
pei U.E.F.A., „lusitanii*  n-au pier
dut nid un meci, dar cel mal 
greu l-au avut cu Universitatea 
Craiova, callflctndu-se doar gra
tis golului marcat în deplasare I 
Drumul Benficăi în finală : 2—1, 
2—1 cu Betls Sevilla. 2—0, 2—1 
cu Lokeren, 1—1, 4—0 cu F.C.
Zurich, 2—1. și 1—1 cu A.S. Ro
ma si în fine 0—0 șl 1—1 cu Uni
versitatea Craiova.

a n campionatele din unele 
■ țări i-au înregistrat eveni

mente neașteptate. Finalul 
campionatului spaniol a fost, pe 
drept cuvînt. dramatic. Real Ma-

CAMPIONI Al LUMII
meci, foarte dirz, ca de ob cei, 
între aceste formații. De fapt, 
hocheiștii cehoslovaci s-au de
tașat într-o perioadă de numai' 
10 minute în repriza secundă, 
cind au înscris prin Lala — 
min. 27. Rusnak — min. 28, 
Svozil — min. 30 și Pasek — 
min. 36. Golul suedezilor ■ 
fost realizat de Bo Eriksson — 
min. 52.

Clasamentul final : L
U.R.S.S. 5 p ( + 10), 2. Ceho
slovacia 5 p (+4), 3. Canada 
3 P (—5). *•  Suedia 0 p (—9), 
5. R. F. Germania. 6. R. D. 
Germani, 7. Finlanda. 8. Ita
lia.

Următoarea ediție a C.M. 
grupa „A" va avea loc in 1985 
in Uniunea Sovietică, la Mos
cova și Leningrad.

★
în urma rezultatelor înregis

trate la campionatele mondiala 
au fost alcătuite cele două gru
pe ale turneului olimpic da 
hochei pe gheață de la Sara
jevo — 1984. In grupa A vor 
evolua selecționatele U.R.S.S„ 
Suediei, R. F. Germania, Ita
liei, Poloniei și Iugoslaviei, iar 
din grupa B fac parte forma
țiile Cehoslovaciei, Canadei, 
Finlandei, S.U.A., Austriei și 
Norvegiei.

„SPORTUL AR PUTEA FI 
0 MARE SPERANȚĂ
A LUMII NOASTRE"

EDMONTON, 3 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită cu pri
lejul reuniunii Comitetului Exe
cutiv al Federației Internaționale 
a Sportului Universitar (F.I.S.UJ, 
ținută la Edmonton, gazda viitoa
rei Universiade de vară, Gerlad 
A< Regan, ministru secretar de 
stat canadian pentru problemele 
sportului, a apreciat că alegerea 
Edmontonului drept gazdă a com
petiției studențești a fost primită 
cu satisfacție în Canada. Gerald 
A. Regan a subliniat, printre al
tele : „Cred că sportul ar putea 
fl e mare speranță a lumii noas
tre in etapa actuală. Sportul este 
un domeniu in care omenirea 
poate continua să se întreacă ln- 
tr-e atmosferă de prietenie și În
țelegere. Este domeniul în care 
slnt depășite In mod evident di
ferențele de ordin politic, econo
mic și ideologic ce separă țările 
lumii. Aceasta se datorează, cred, 
purității și idealismului inerente 
sportului amator, unde tinerii 
intră deschis și cinstit tn compe
tiție". în ce privește Jocurile 
Mondiale Universitare de la Ed
monton, ministrul canadien a 
spus : „Nu va fl doar un spec
tacol de aproape două săptămlnl, 
beneficiile extinzindu-se In viitor, 
nu numai prin bazele sportive ee 
ne vor rămine, ci mai ales prin 
faptul că va dăinui o mlndrle 
durabilă la amintirea acestei rea
lizări, așa cum fiecare canadian 
păstrează, iată, o amintire plină 
de emoție și un sentiment de 
mtndrie de la Jocurile Olimpice 
găzduite de Montreal".
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