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\ VIZITA OHCIALÂ Df PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI HU YAOBAMÎ,

SECRETAR GENERAI EL COMUNULUI CENTRAL

NOUL VAL AL GIMNASTICII FEMININE 
ROMÂNEȘTI, PE PRIMUL LOC ÎN EUROPA!
• deplină conlirmarc a dezvoltării continue a școlii noastre de gimnastică, 

a talentului sportivelor șl capacității remarcabile a antrenorilor

AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, an avut, duminică, 8 
mai, in stațiunea Neptun, o 
nouă rundă de convorbiri.

Cu acest prilej, tovarășul 
Hu Yaobang a înfățișat impre
siile deosebite din călătoria 
făcută in județele Galați și 
Constanța, care — asemenea 
vizitei întreprinse in Capitală 
— a oferit posibilitatea să cu
noască nemijlocit din înfăptui
rile poporului român, sub con
ducerea partidului, a secreta
rului său general, în opera de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Secreta
rul general al C.C. al P.C. 
Chinez a dat o inaltă apre
ciere rezultatelor remarcabile 
dobindite de România socia
listă în dezvoltarea economico- 
socială a județelor patriei, pre
cum și a unor ramuri de virf 
ale economiei naționale, in 
creșterea producției agricole, 
vegetale și animale, în valori
ficarea turistică a frumuseților 
naturale ale țării, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al oame
nilor muncii. Conducătorul Par
tidului Comunist Chinez a 
adresat — și de această dată 
•— profunde mulțumiri pentru 
cordialitatea și ospitalitatea eu 
eare a fost intimpinat pretu
tindeni în țara noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang au continuat 
schimbul de păreri, in proble
me de interes comun, care a 
pus din nou in evidență hotă- 
rîrea ambelor părți de a întări 

9 l**al - Ziua Independentei, Ziua victoriei

EVENIMENTE VIBRÎND INTENS 
ÎN INIMILE NOASTRE

Ziua de 9 Mai trezește în sufletele și conștiințele tuturor 
fiilor României socialiste simțăminte de adinei mindrie 
patriotică, de respect și recunoștință față de faptele Îna
intașilor noștri, față de lupta și jertfele de singe ale celor 
ce s-au ridicat cu arma in mină — și mulți dintre ei au 
căzut luptind vitejește — pentru apărarea ființei naționale, 
a gliei strămoșești.

Pentru noi toți, 9 Mai este o zi de pioasă comemorare a 
unor episoade glorioase din epopeea luptei pentru neatâr
nare, a două victorii strălucite obținute de poporul român 
în momente cruciale ale existenței sale. A fost mai Întâi 
9 Mai 1877, cînd strămoșii noștri — animați de secularul 
gînd al libertății și independenței țării — au pus capăt 
odată pentru totdeauna dominației otomane, asupririi de 
veacuri a poporului român.

Și a fost apoi 9 Mai 1945 — izbinda împotriva unul agresor 
și mai crud : hoardele hitleriste care declanșaseră cel mai 
sinistru măcel din istoria umanității, neglnd dreptul sacru 
al popoarelor la libertate și la viață. Intorcînd armele Îm
potriva cotropitorilor, oștirea română a luptat vitejește 
pentru eliberarea teritoriului patriei, adueîndu-și totodată 
o contribuție de seamă, dincolo de fruntarii, la zdrobirea 
armatei hitleriste și obținerea victoriei finale.

Dubla semnificație a acestei glorioase, istorice zile vi
brează cu intensitate în inimile tuturor cetățenilor patriei, 
cele două evenimente însemnind trainice pietre de temelie 
la zidirea României de azi, liberă, suverană, independentă, 
inlăuntrul căreia se făurește societatea cea mai dreaptă 
din cite au existat vreodată, societatea socialistă. întregul 
nostru popor, călăuzit de partidul comunist pe drumul lu
minos al '.socialismului și comunismului, omagiază Ziua 
de 9 Mai cu gîndul la marile împliniri de astăzi, expri- 
mîndu-și prin fapte șl gînduri dorința fierbinte de a trăi 
și munci în pace și deplină libertate, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de a-și face țara tot mai bogată și 
înfloritoare.

și mai mult conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, de 
a extinde și aprofunda colabo
rarea multilaterali dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populari Chinezi, pe 
plan politie, economie, tchaico- 
științifie, cultural și in alte 
domenii. A fost exprimată con
vingerea că promovarea largă 
a colaborării prietenești șl 
rodniee dintre cele două parti
de și țări, atit pe tărim bila
teral, cit și in sfera vieții in
ternaționale. este în folosul și 
spre binele popoarelor român 
și chinez, al progresului și 
prosperității lor, al edificării 
noii orinduiri in România și 
China, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
in lume.

Convorbirile au decurs intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, s-au reîntâlnit, dumi
nică, după convorbiri, in sta
țiunea Neptun, in cadrul unul 
dejun, eare s-a desfășurat in 
aceeași ambianță caldă, prie
tenească.

★
Duminică seara, tovarășul 

Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, și per
soanele oficiale chineze eare îl 
insoțese s-au Înapoiat In Capi
tală, după vizitele efectuate in 
județele Galați și Constanța.

N-ou trecut încă trei ani de la Jocurile Olim
pice de la Moscova, la care în echipa de 
gimnastică a României se aflau Nadia 

Comăneci, Emilia Eberle ți Dumitrița Turner, ți 
iată că, octan, in Suedia, la Goteborg, o altă 
echipă a României, cu Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache ți Mihoela Stânuleț, deschide o nouă 
pogmă în istoria gimnasticii feminine românești. 

Acest nou val confirmă că țcoala românească 
creată odată cu apariția Nadiei Comâneci, acum

10 ani, se dezvoltă neîncetat datorită sprijinului 
generos acordat mișcării sportive de partidul ți 
stalul nostru.

La schimbare de generație ți de conducere 
tehnică, gimnastica noastră feminină a debutat 
spectaculos la acest dificil ți important examen 
care este campionatul european ți a demonstrat, 
încă o dată, marele talent al sportivelor noastre 
ți capacitatea de necontestat a antrenorilor 
români.

ECATERINA SZABO LAVINIA AGACHE
GOTEBORG, 8 (prin telefon). 

In grandioasa sală Scandina- 
vium din acest oraș suedez, 
gazdă a multor competiții de 
amploare, s-au scris, sîmbătă 
și duminică, pagini de glorie 
in cartea de aur a gimnasticii, 
a sportului românesc: debu
tând la o mare întrecere de 
senioare, la un campionat eu
ropean In care 62 de sportive 
din 22 de țări aspirau la su
premația continentală. ECA
TERINA SZABO. LAVINIA 
AGACHE și MIHAELA STA- 
NULEȚ au reușit să cuce
rească împreună o splendidă 
salbă de 9 medalii — 3 de aur, 
3 de argint și 3 de bronz. La 
acest prestigios bilanț, care 
depășește ea număr de medalii 
excelentnl palmares de la 
Sklen *75, ECATERINA SZA
BO a contribuit cu două me
dalii de aur — la paralele și 
sol. una de argint — sărituri 
și una de bronz — individual 
compus. LAVINIA AGACHE 
cu o medalie de aur la bîrnă, 
două de argint, la individual 
compus și paralele, una de 
bronz, la sărituri, iar MIHAE
LA STÂNULEȚ cu un ,,bronz“ 
la bîrnă. In urma acestor re
zultate. ROMANIA a ocupat 
primul loc în clasamentul pe 
națiuni după numărul total de 
medalii, urmată de U.R.S.S. 
(3—0—1). Bulgaria (0—0—2), 
R.D.G. (0—1—0), Cehoslovacia 
(0—0—1) Numeroasa asistență 
de la .,Scandinavian" le-a a- 
plaudat cu căldură pe fetele

Cu o săptămînă înainte de partida cu Cehoslovacia

FOTBALIȘTII TRICOLORI DECIȘI S4 URCE COTA 
PREGĂTIRILOR DIN MECIUL CU ITALIA

SIBIU, 8 (prin telefon). Fot
baliștii „tricolori" au făcut as
tăzi un intermezzo de ioc la 
Sibiu în cadrul antrenamente
lor deosebit de intense din Po
iana Brașovului și de pe sta
dionul Tineretului. Ei au în
ceput meciul cu Șoimii Sibiu 
in următoarea formație: Mo- 
raru — Rednie, Iorgulescu. Ște- 
fănescu, Ungureanu — Augus
tin, Boloni, Bălăci. Klein — 
Geolgău, Gabor.

A fost o primă repriză in 

noastre, considerindu-le demne 
urmașe ale Nadiei Comâneci. 
Ele mentă cu adevărat fru
moasele aprecieri, ca și colec
tivul tehnic care a lucrat cu 
lotul nostru la Deva (Adrian 
Goreac — antrenor coordona
tor. Maria Cosma, Octavian 
Belu). Cu sentimentul datoriei 
împlinite șl cu recunoștință 
fierbinte pentru condițiile cre
ate dezvoltării gimnasticii in 
țara noastră, delegația Româ
niei aflată aici a dedicat suc
cesele deosebite obținute zilei 
de 8 Mai, ziua glorioasei ani
versări a Partidului Comunist 
Român.

MARI SATISFACȚII LA
Concursul pe aparate, pro

gramat duminică, ne-a prilejuit 
noi și frumoase satisfacții. Spre 
lauda lor, reprezentantele Româ
niei ne-au făcut să trăim, ca 
și simbătă, clipe de înălță
toare mindrie patriotică. Spor
tivele noastre au fost iarăși 
protagoniste ale întrecerii, do
vedind că sint autentice vede
te ale gimnasticii internaționa
le, urcind pe podium după 
toate cele patru finale din 
acest de neuitat sfîrșit de săp- 
tămină ! Mai mult, ele au fă
cut din paralele un aparat 
de., specialitate românească, 
ocupînd primele două locuri ! 
România — cele mai multe me
dalii In concursul de duminică I

In ordinea binecunoscută, s-a 

care sibienii au dat o replică 
viguroasă, inlesnită si de fap
tul că lotul se resimțea, evi
dent, după solicitările Intense 
ale antrenamentelor de sîmbă
tă asupra cărora vom revent 
Am remarcat așezarea judici
oasă a jucătorilor lotului, cir
culația bine gîndită st repeta
rea unor scheme de ioc în 
perspectiva meciului cu Ceho
slovacia. In ultimul minut al 
reprizei, am asistat la o fază 
foarte frumoasă. Gabor, lan

Lupta pentru medalii s-a 
dat între gimnastele noastre și 
cele din U.RS.S. La capătul 
unei frumoase dispute repre
zentantele României au realizat 
un succes de excepție ocupind 
primul loc in clasamentul eu
ropean pe națiuni. După gim
nastele românce și sovietice o 
bună impresie la această a 
14-a ediție a europenelor au 
mai produs și gimnastele bul
gare, după cum sportive din 
multe alte țâri au arătat un 
sensibil progres, ceea ce spo
rește si mai mult valoarea re
zultatelor reprezentantelor Ro
mâniei.

EXERCIȚIILE PE APARATE
început la sărituri. Ecaterina 
Szabo a avut o primă săritură 
notată cu 9,60, pentru ca la a 
doua, ea să se concentreze mai 
bine, sâ aibă o execuție su
perioară, pentru care a primit 
9,85. Media celor două sărituri 
(9,725), adunată rezultatului din 
ziua inaugurală (9,80), au dus 
la un rezultat de 19,525, egal 
cu... medalia de argint, după 
Blcerova — 19,650. Pe cea de 
a treia treaptă a podiumului a 
urcat Lavinia Agache — la 
egalitate cu sportiva bulgară 
Stoianova —. după note de

Constantin MACOVE1

(Continuare în pap a 4-a)

sat in adincime. si-a driblat 
adversarul direct, a șutat in 
bară, mingea a deviat în ca
reu. Bălăci a transmis imediat 
spre Boloni. venit in viteză, 
care a înscris imparabil in 
poarta Iui... Vasile Iordache, 
unul din cei trei portari ai lo
tului care a apărat excelent 
buturile sibiene.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



Un frumos sucres al luptătorilor români Ia turneul „speranțelor olimpice" După primul tur In campionatele

9 VICTORII LA „LIBERE “, î LA „ORECO-ROMANE"
Campionatele interna fio nai e de 

lupte libere și greco-romane ale 
României pentru ^speranțe olim
pice" (17—20 de ani), desfășura
te . sîmbătă și duminică în sala 
de atletism de la complexul spor
tiv ,,23 August- din Ceoitală, au 

fost dominate de tinerii repre
zentanți ai țârii noastre (1 vic
torii la „libere* și 7 La „greco- 
romane"). Am urmărit, în aces
te două zile, întreceri de aprecia
bil nivel tehnic și spectacular, 
dîndu-ne reale speranțe câ în ur
ma luptătorilor consacrați dispu
nem de un adevărat „rezervor* 
de talente. La finele competiției, 
antrenorul emerit Ion Corneani 
a apreciat că selecția a fost bu
nă, subliniind, totodatâ. câ mulți 
tineri bat la poarta afirmării și 
au intrat, dealtfel, în vederile teh
nicienilor pentru lotul reprezen
tativ de seniori. Aprecieri dintre 
cele mai elogioase ’.e-au avut și 
delegații F.I.L.A.. Erik Lundquist 
(Suedia) pentru „libere* și Tmre 
Ho dos (Ungaria) pentru ..greco- 
romane*, atît privind organiza
rea deosebită, specifică întreceri-

Barajul pentru prima 
divizie feminină de velei 
PROMOVATELE: UNIVER
SITATEA Șl CHIMIA PUSE 
IN DIFICULTATE IN „ME
CIURILE DE ORGOLIU’

lor de anvergură, cit sl compor
tarea remarcabilă a tinerilor lup
tători români.

Firește, nu putem detaila cro
nica celor M de finale (la am
bele stiluri), de aceea ne ran 
limita la evidențierea celor mal 
merituoși luptători. La _Hbere*, 
H. Ioniță, I. Mlkloș, M. Popa, 
C. Damascbln, D. Chiru, C. Ra
ta șl L. L-eib au dșttgat detașat 
finalele la categoriile lor. O Lm- 
peerie deosebită a tăcut șl Ju
niorul AL Keteley (va Împlini 15 
ani la » mai) deși a pierdut la 
mare luptă finala de la semigrea, 
eu Ft. Smolaw» (RX>. Germană). 
La _greco-romane*. »-*<i remar
cat L Minți, Gb. Lavrfc, A. Ar- 
Chlra, M. Huțnleae, S. Herțea, M. 
Constantlnesen șl L Grigoraș. 
Trebuie reținut. Insă, eă la cate
goriile mari, atît la Jibere* dt 
*1 la „greco- romane”, tinerii 
noștri luptători nu au. deocam- 
datl. „gabaritul* necesar acestor 
categorii pentru a putea deveni 
pei Iui meri tn arena întemaționa- 
lâ-CZasame=ide ftelie: LUPI E LI
BERE: au. a kg: L Pterin Ia- 
nltâ. E. A_ Păeuraru, X. T. Avram 
(toți (ten Rnrd-ia): S3 kg: L 
Lasx2« Wiktof (Roezâaiaj. X P. 
Mrecbem (PoZmiăj. X L Watrt 
ntaariMtal 57 kg: L Gysrgy 
Kereke*. Z. ▼. Bumc 
din România) 3. W. Tssirr? ¥ fPo- 
lonia); C kg: L Măricel P« pa 
(Romăz-a). L R. Krzyvrski 3te- 
lonla). X D. Străjer* rRrmXriai 
O kj: L Lino Gergelj. 2. V.

Andraș, 3. C. Vrabie (toți din 
Romania); 74 kg: L Constantin
Damaschin, X L. Tomes cu, X V. 
Morar (toți din România) ; 32 kg: 
L» Dumitru Chiru, 2. Gh. Mîțu, 
L D. Cozariuc (toți din Româ
nia) ; 90 kg: L Ciprian Radu, 2. 
L Batiu (ambii din România), 
3. J. Nice (Polonia) ; 108 kg : X 
Franz Smolawa (R.D. Germană), 
X AL Keteleș (România), X S. 
Valentenyi (Ungaria); 4-lte kg: 1. 
Ludovic Ltib, 2. L Paraschiv, X. 
V. Olaru (toti din România); 
GRECO-ROMANE: 43 kg: L Hie 
Minți, 2. E. Corlan, L N. Onica
(toți (tu Rcmânia); 52 kg: L Rut

ger Wachs (R.D. Germană), L C. 
Coșovan, X. C. Chlriță (ambii 
din România); 57 kg: L Gbeor- 
ghe La vrie (România), 2. T. Te
te* (Ungar-da), 3. G. Sngiu 
(România); C kg^: L Torsten 

"SchJonske CR-D. Germană), 2. șt. 
Bălul eseu, J_ D. On nț (ambii din 
Rcmânia): a kg: L Anton Ar- 
gbira, 2. L Cinpercâ, 3. V. Oo- 
eaa (toți <Lz România): 74 kg: 
L MIreea Hmuieae, 2. E. BrăU- 
»anu. x. C. Albuț (toți din Ro
mâna): C kg: L Sorin Her- 
•ea. 2. T. Pop X N. Goarnă 
(to^ Cn Bosâmai: 9t kg: L 
Mxreea C—ri~rifw (România).
2. V. Wltzkahm X A. Bzrkhart 
(irOL dr* R-D. Germană): 1» 
kg: L toa Grtge ras. X Gh. San- 
du, X L Im (toți dUi România); 
* W kg: L Jnag Reiner OLD. 
G^mtarâ- X B- m-.lFâ. X. A. 
ASance -»*■»** d_n România).

Cotii CHiîlAC

In Divizia „A“ 

de polo — seria a II—a STEAUA A CÎȘTIGAT ÎNCĂ UN

Cea de a doua parte a tur
neului de baraj (returul) pentru 
promovarea în Divizia »A* fe
minină de volei a reținut aten- 

numai pînă la jumătatea sa, 
tind două dintre cele 4 concu
rente — Universitatea Craiova și 
Chimia Rm. Vîlcea — a-au de
tașat decisiv. Este șl explicația 
pentru care în ultima zi a re
turului proaspetele divizionare 
»A“ nu s-au mai concentrat su
ficient asupra jocului. îndeosebi 
voleibalistele de la Chimia (an
trenor Lucian Crist eseu), 
nic marcate de euforia promovă
rii, a prezenței în premieri a 
unei echipe vLcene pe prima 
scenă voleibalistică a țării, au 
prilejuit formației bucureștene 
Voința (antrenor Mircea Zelin- 
■chi) o revanșă spectaculoasă, de 
orgoliu, care însă nu schimba 
nimic în lupta pentru calificare: 
Voința — Chimia 3—0 (10, 3, 13). 
A fost cel mai bun joc al bucu- 
reștencelor, care au ținut să de
monstreze că și ele ar fi meri
tat un loc în „A“, dar trebuie 
spus că în ultima zi vCcencele 
au jucat fără cea mai bună e- 
chipieră a lor, Ioana Liteanu, 
care, după atingerea obiectivului 
de către Chimia, s-a reintegrat 
lotului național, cu o zi mai 
devreme. în același context ai 
lipsei de miză, șl Universitatea 
Craiova (antrenor Ion Constanti
nes cu), după ce s-a aflat la un 
pas de victorie în trei seturi, a 
ajuns la un pas de_ înfrtneere 
în fața formației GJ.G.CX. Bra
șov (antrenor Kerenez Arpad). 
Pînă la urmă, studentele (din 
sextetul cărora a Uprit experi
mentata MarHena Dubindnt, 
„vioara întîi* rămlnînd Lucretia 
Mirea) au cîștlgat eu 3—2 (5, IX
—15, —9, 11).

în urma acestor rezultate, cla
samentul final al barajului pen
tru Divizia „A- arată astfel: L 
Universitatea Craiova 11 p, L 
Chimia Rm. Vîlcea 14 p. X. Voin
ța București 8 p. X GLG.CL 
Brașov 7 p. primele două fiind, 
deci, din toamnă, notie <Cviziona
re „A*.

Turneul de promovare ne-a 
prilejuit și nouă efteva consta
tări: 1) divizia secundă este te
tr-o oarecare măsură (dar poe
te deveni integral) un cadra po
trivit de lansare a unor eieao-

Cum rru de e^ieptat. Eie Mrs#, prezexi p U *eretie.’e eom- 
pionaie earcpne. t-t ie de ie Bsarsrrrri. leii-:
ciftiffSad prie tuș r* F.—rl Cortaa F xa : Dra^oș NEAGU

CONDUC
ÎN CLASAMENT...

SPERANȚELE !
THtt"nr)r partide dî" turul 

inaugural al campionatului Dl- 
riziei ta polo — ieria a
doua valorică — au avut loc 
dmbătă dimineața. O victorie 
fără drept de apel, conturată du
pă numai două reprize, ■ obți
nut Lie. D. Bolintineanu : 17—8 
(4—1, 5—1, 5—4, 5—î) ta fața 
Mueșutui Tlrgu Mures- Prin
cipalii realizatori au fost Fruth 
i, Nlța 4, Geantă X, de la bu- 
cureștenl, respectiv Kismiki 3. 
Au condus ▼. Golan — A. Cze- 
geayL Și Industria linii Timi
șoara s-a impus dar ta meciul 
eu Politehnica Cluj-Napoca, la 
scocul de U—5 (2—2, S—0, 4—0, 
3—3), Fireață marcind cele 
mal multe goluri — 6. Cel mai 
eficace clujean s-a dovedit 
Majnai L Arbitri: B. Băjenaru 
p & KaracaonyL Foarte echi
librat a fost, ta schimb, jocul 
Progresul Oradea — CLS.Ș. 
Triumf București : 5—5 (1—1,
3—X •—1, 1—I). Au marcat 
Orban l CeCranța, Indig, S. 
Ețeroș (P), Angeam X Abibula, 
Nemoiaan, Flore». Au condus 
A Saas — A Gere.

înaintea turului următor, de 
la Cluj-Napoca (26—30 mai), 
jn fci—te* clasamentului o pre
zență surprinzătoare : garnitu
ra de speranțe (juniori mici), 
Înscrisă ta competiție sub nu
mele de Lie. D. Bolintineanu. 
Dacâ remarcam eă majoritatea 
trtclarilnr acesteia stat juniorii 
Stelei, vom avea motive să 
cccsemnăm <ăn nou eu regret 

tnființării unei echi
pe pentru divizia de seniori la 
pctemicnl dub militar. Iată 
riasam.entnl : L Lie. D. Botin- 
tineann 8 p (59—35), T I. I- 
Tîmișoara 8 p (55—39). 3. Pro
gresul Oradea 5 p (38—37), 4. 
CLS^. Triumf 5 p (31—34), 5. 
Politehnica 2 p (39—49), 6. Mu
reșul 2 p (41—69).

G. R.
I

START PROMIȚĂTOR AL ATLETILOR lN NOUL SEZON
9 >

Siswa SâRure-tafrișii - W 24 c .■ nnt2 fisnlri 1- cacwsul republicaB pe grupe de probe

te tinere valoroase, pretendentele 
la „A" prezentlnd efteva : 
2) echipele din eșalonul secund pot 
și trebuie să fie mal serios spri
jinite sub toate aspectele de că
tre secțiile respective fi de aW 
factori locali, la aTrelul dovexfit 
la Rm. Vîlcea; 3) volumul șl mat 
ales calitatea pregltirfl Beeesfti 
îmbunătățiri, îndeosebi de ordir 
tehnic, fiind vorba de sportive 
tn majoritate tinere eare ru oe- 
vole de consolidarea deprinderi
lor, de corectări, de sporirea ba
gajului de cunoștințe.

Aure Han BREBEANU

cut : SN m : Hăpăianu 2fi«.
ScS^oeaa ILL C. Isas (V Cta.'- 
Xapoea SUB : «• m : M. Bocc.u 
fiEFS. «ax A Drăgusacu <Dki.> 
«SA >L Dare—-. (Puii T-jnSs.) 

«AI: aia m: p. Dcigeesc'c (Jiul) 
JL GA-ran 4CFB Cv.) 

t-ut M. firscc (IEFS.
; li» ■ : DcSțMscc ScKX 

C. Stau (Sueata) l^tx, 1- Der- 
vas eCSM St. Gb.) 5SM m:
G Jtcra.3 t9aeatal 13:51.4. AL 

rw (Set-.-1. 14SSA GT.. San
ta resc: 3vJ 14 A3 : l**
«■ : <2u Mcooeca (BAnori Ora-
taa S US S. Rtrmeantc (Poli 
TMu StaU-4. C3L Udrea (Met. 
TTimnt ; MXU ; UI mg : L OL- 

sear tȘtLC'a C-ța> 1X7. Z. Gyoa-
KTmat BUS IU P- Pulfty A' 
CSg-Xaoaca? H.1 : «•» mg : D. 
tacob UUSI SU. A I>smtreacv 
tr imita SL> SL4. Gb. Găină 
(ZFS) MX : MM m «O : P. Copu

(Metalul) 1AM m, V. Savu (Met.) 
IAU m. Gh. CrAâunescu (Steaua) 
K.M m ; disc : L Nagy (Steaua) 
«BJI m. L Zamaracbe Oln.) 
«XM m. St. Karpee (Din.) 56,46 
m ; suliță : C. Cbiriac (Din.) 
MM tn. N. Roată (TEE'S) 76,12
m. D. Negrăți (Steaua) 76.66 m ; 
itacsa : N. Btntar (Din.) 7X96
m. T. Stan ffta.) 70,16 m. AL
Meheu *734 m.

FEMEI : 1«« m : M. Ctiiricută 
(Far-X C-ța) IUL D. Jînga (Ra
pid) 11.A L. Negovan (Steaua) 
IM : IM m : N. CaraioeLfogiU. 
fftapxn JXL DJtata (CS Brăila) 
»,4, S. Manea (Rapid) 23.6 ; 400

TUrul C~ta> »iSX». Gb. Neaiațu 
(PraOeva FU I33.L A Barbu 
'ASA S2XO) 135.4 ; lungime : L

(Rap-.d) T.V m. Gh. Lma
LU m. L. Budur (Stea

ua) I.W tn. D. Simion fitanăd) 
Ml = ; triplu : Ad. Ghioroale 
r~Ui— XJt m. V. Dta estee- 
ta) 15X4 m. L. SfiCB (Steaua) 
ax B ; Înălțime : D. ABau
rruom ZJS m. S. Matei «Din.) 
MB m. S. Popescu (Steaua) X15 
m : srăikiă : N. Ligor (Steaua) 

Al m. Ad. Dioancă (Poli Timiș.)

In penultima etapă a celei tta 
a 25-a ediții a campionatelor de 
handbal. Divizia _A“, disputată 
ieri, căteva fapte notabile : Stea
ua — campioană fără dubli — 
a mai clștigat un derby, cel eu 
H.C. Mlnaur Bala Mare, tn timp 
ce Chimistul Rm. Vîlcea a dis
pus de campioană (Știința Ba- 
eau), fiind acum mal aproape 
decât erlctad de Împlinirea unul 
marc vis. Rulmentul Brașov n-a 
rezistat la lași, Ieșind din cursa 
peitru titlu *1 devenind ..arbi

trul* duelului Chimistul Rm. VH- 
cea — Silința Bacău. în fine, 
surprinzătoare proporțiile Intrln- 
gerll Mureșului la Sibiu.

Relatări de la partidele run-

MASCULIN
STEAUA — H.C. MINAUR BA

IA MARE 29—27 (15—12). Nume
roși spectatori au asâ-s-tat feri du- 
M-amiazâ în sala Floreasca la 
derbyul așteptat. Meciul s-a ri
dicat — din toate punctele de 
vedere — la nlveluil pretențiilor 
■ale. A fost o partidă da mare 
luptă, de mare frumusețe, cu 
realizări tehnice superbe și faze 
dinamice, cu un ritm adesea în- 
drâcit și ou g-oluri îndelung a- 
plaudate. Eforturi deosebite de 
ambele părți si raaliizăiri pe mă
sură, de la portari (Nicolae 
Munteanu din nou excedent) si 
pînă la ultimii jucători introduși 
in teren.

Steaua lui Radu Voina și Otto 
Telman (dar, mai ales, a lui 
Cornel Oțelea, de oare se vor 
lega încă mulți ani succesele 
bandbaliștilor militari) a meritat 
indiscutabil victoria. Dificultatea 
obținerii ei (scorul strâns) s-a a- 
flat în replica deosebit de bună, 
(Hrză, de ridicat nivel tehnic a 
băimărenilor lui Lascăr Pană. 
Lupta celor două echipe, înaltele 
ti cote și risipa de energie au 
•cos în evidentă câțiva jucători 
care pot rezista „deasupra rta- 
ctietei“ — Dumitru, Stingă, Ni- 
eulae, Drăgăniță, Covaciu (exce
lent ieri, se poate spune chiar 
câ a fost cel mai bun de pe te
ren), Boroș șl Porumb. Din pă
cate. Berbece. Mironluc șl Marl
ed Voi nea n-au avut acces la 
acest înalt nîveL Ii așteptăm să 
revină în viitoarele meciuri...
Campioana țârii, Steaua, a con

dus în permanență, uneori chiar 
la 4—5 goluri (13—8 min. 24, 16— 
11 min. 30, 16—12 min. 31, 2â-17 
min. 40, 23—18 min. 41, 28—23
msn. 56, 29—25 min. 57), dar de 
fiecare dată oaspeții au găsit re
surse pentru a reveni periculos. 
Potențialul celor de la Minaur a 
fost — în unele momente — aug
mentat însă și de ratările gazde
lor în atac, precum și de unele 
neatenții în defensivă.

Oricum, meciul merită un pre
miu de frumusețe, fiind unul 
dintre cele mai bune — ca an
gajament fizic, realizări tehnice 
și ritm — din acest campionat, 
poate cel mai bun de pînă acum. 
Felicitări ambelor echipe și an
trenorilor lor. Au marcat : Du
mitru 8, Stingă 8, Niculae C, 

Drăgăniță 5 și Berbece 2 — pen
tru Steaua, Covaciu 14 (!), Po
rumb 5, M. Voinea 3, Boroș 2, 
Flangea 2 și N. Voinea 1 — pen
tru H.C. Minaur.

A arbitrat bine : C. Căpățînă 
ti Gh. Mihalașcu (Buzău).

Hrsstache NAUM
POLITEHNICA TIMISOARA — 

DINAMO BUCUREȘTI 18—18 
(9—6). Se poate spune că nu di- 
namoviștii au obținut egalul, ti 
că studenții au pierdut printre 
degete victoria. Cu Voicu si Bu- 
llgan în zi excelentă, gazdele au 
condus' pînă cu două minute 
înaintea finalului : 13—16. Două
greșeli ale „vloleților*. speculate 
de dinamoviștl, au dus la re
miza consemnată de final. Au 
marcat : Folker 7, Voicu 5,

Divizia „A" de baschet (m)

AM m, R. Stănescu (Steaua > 
AW m ; greutate : S. Tlrictilță

Simona Săpunaru-Andrușcă, o 
aoud vedetă e aruncării die- 

cidui : 64^4 m I
m : Manea SUL M. Samunei Vn-

RUGBYȘTII-CADEȚI (23 ani) lN PLINA PREGĂTIRE PENTRU MECIUL CU ANGLIA
St* benă^ae^0^ emt-Z°*ma7 «la
A Dtau fVMctaj. Capmsre. T.

rwgbyștl mad tratata Juurat* 
flodeooebi M caprtoie eaențlalA 
ea circulația mal rapidă a ta
loanelor. «pUR permanent oAn- 
tar, clarviziune li omogenizarea 
oompartlmenteloxl. antrenorii lo
tului considera, totuși eă mele

ta ar. 1 al medmOor pa eare 
nutbystfi cădeți le wmln. In «1- 
ttcrul apropiat, eu XV-le stml- 
ta M Angfiei ; apoA ta «ecA 
cu echipa franceză Toulon, dta 
prima .»«**, tar ta toamnă eu 
formațiile partlri pante ta tradj- 
țtanalul turneu de ta TSeua 
UW- purii e de aur*).

Revenind ta kXM penii u «ae
dul din 13 ntai mal trebuie 
menționat faptul că după M mal 
acesta va fi completat eu alH I 
Jucători : Caragea, Lnngu, Fas
on, Ștefan Conotantta «1 Tlexa- 
rts. fn săptămlna următoare ee- 
lectlonabâll vor continua seria 
Jocurtlor-tesA ta două but uri. 
Adversare — Ottmnla București
■1 B.C. Sportul i**

Tiberiu STAMA

rul c-taj S3A A HăpAianu (IEFS) 
Bjl ; K0 m : A. Mltrea (TEFS) 
1*73, M. Slmtanu (Foii Timiș.) 
S3M.A L Radu (V1M. Vaslui) 
>«,7 ; 1500 m : Mierea 4 23,6,
O. Fldatov (Delta Tulcea) 433,8, 
M. St&nescu tCSS Caracal) 
4363 ; »00 m : P. nta fOUmpla) 
HSIA X Tar «OMmpla) «28, A 
T. Dombă (CSM St Gh.) 100,4 î 
IM mg : M. Stoica (Rapid) 133. 
A Alexandra (CSU GL) Kt,«. C.
Berttacm (1XFM M3 ; IM mg : 
M. Voralou Olimpia) «U. Ale- 
xandru «0,6, Ad. Startcu (Farul 
C-ta) <M : tangime t G. Ghln- 
raale «Steaua) *32 m, O. Coteț 
(Unăraa Foca.) AX7 m, C. Tifrea 
«BA reou BvJ 136 m ; tnălțlme: 
■L Scbromm (Rapid) AM m, M. 
Masei (Stenmn) 1JI a t Kiss 
riten Tg. S«xtanc)LW ™ : «ren
tele : M. laghln (CSM Cratova) 
»3I SA M. Bonoe (DtaJ IL17 m, 
L. taK (DtaJ M.I7 ■ ; risc : 
S. Săounaru-Andrtacă Ota.) 
•AS4 sa M. Badea (Steatta «.« 
m. M. kneeco-Itawyei (CSM

DOtsetaeta (M~rv ■■run H.TC m.

Romeo VtLARA 
WodMt MOSAMJ

CONSTANTA, 8 (prin telefon), 
în ultimele douâ zile ale turneu
lui grupei valorice 1—6 a Diviziei 
„A" de baschet masculin s-au 
desfășurat cîteva meciuri deose
bit de echilibrate, unul dintre 
ele fiind la un pas de a se în
cheia cu un rezultat surprinză
tor. Este vorba de disputa din
tre DINAMO BUCUREȘTI. ac
tuala _ fruntașă a clasamentului, 
ti FARUL, cîstigată de dinamo- 
viștl cu 67—66 (31—39), la capătul 
unei întreceri dominată In prima 
repriză de constă nț eni. care au 
avut în Moldoveanu o plăcută 
surpriză prin contribuția adusă 
de el la jocul echipei șl prin 
punctele marcate. în partea a 
doua a partidei, Ldnamo a re
făcut handicapul ti a luat con
ducerea, dar nu la mai mult de 
un punct, deoarece elevii prof. 
AL Botoș s-au ținut .scai" de 
adversari. Mai mult chiar, etnd 
mai erau de joc doar 13 secun
de șl Dinamo conducea cu <7—66, 
Bălceanu a «scăpat- pe contra
atac, însă a ratat coșul care ar 
fi adus victoria Farului. Au în
scris : Nlculescu 20, Vlnereanu 
T2, Ivașeeneu 11, Popa 10, Uglal 
X David X Vaailică 2 pentru în
vingători, respectiv Bălceanu 25, 
Moldoveana 23, Cocoș X Marti- 
ncscu X Mănâilă X Serban X Au 
arbitrat foarte bine D. Oprea si 
L David.

C^S.U. SIBIU — RAPID BUCU* 
CUREȘTI »—?3 Pâ—43). După un 
med spectaculos, tibienil au re
purtat o victorie pe deplin meri
tată. S au început jocul ca mult 
aplomb ti au coadus pînă în 
mia. X dar în continuare bucu- 
restenli au luat inițiativa șl au 
reușit să obțină un oarecare a- 
vans. Echipa din Stblu nu s*a

Feher X
— pentru 
BOfca X 
T&se X 1 
pentru D 
CRETU ,

CONSTAU 
RELON SA 
11). Fără' 1 
gazdele s-au 
prima reprii 
ducerea aids 
rîndu-șl ape 
scris : Jenea 
Wh X Dei 
Islode 1 — 
Zamfir X 3 
Zăbavă 2 ! 
tovtnsși. (X

CONSTRU 
INDEPENDI 
SA 21—19 (1 
sub semnul 
min. 48, tin 
prins la dot 
deosebi dat 
(introdus în 
al jocului), 
ehe 5. Croi 
Porumb X 
magyi 2 și 
Constructoru 
X Matei 3,
— pentru Ii 
RINCZ — I

C.S.M. BO 
SITATEA CI 
15). Crezînd

den ții craio1 
tă ambiție 
scris : Berb 
Gîrlescu 3, 
na 2, Timp a 
rea 1 — pe
IX Agapie
X Prică 3 
pentru „U“ 
resp.).

CHIMIST* 
ȘT UNT A B 
Adevărat d 
cele două f 
tuiul a oft 
biic vHoean 
musețe. Dii 
primei repr 
întîlnlril au 
ti ținută wc 
ti da. Maria 
du numai 
număr de j 
în valoare 
nache. Au 
9, Verigean 
șa 2, Baz; 
Dudaș 1 - 
Leonte 7, 
Danilof 3, 
Găetan 1 
GEORNOIU

Excelent ii 
te înalță

DINAM
descurajat, 
ambiție și 
cerea, pei 
dramatic 
notabil, s 
acest tun 
rilă 21, T 
echipa sil 
Dălan IX 
Bleahu 2 
pectiv Ca 
Suda 10, 
Dumitru 
arbitrat 1 
ti L Geo.

LC.E.D. 
(45-40). J 
mal frum 
neulul, în 
au actions 
testat o 
cârfle la 
pen 40, 1 
Pogonaru 
delean t, 
X Panaiti 
tori, resp 
22. Tonca 
IX Dăian

DINAM! 
42). ST1 
(53—36). 
115—CI (CI

Jocurile 
Floreasca 
ale grup< 
urmâtoar

POLIT1 
MO OR/' 
senil au 
teză (cu 
datorită 
versar < 
Înscris : 
18. Anto 
eu X D
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TEKOAI IAȘI — RULMENTUL 
BBAȘOV 25—13 (12—«). Joc de
mare luptă, echilibrat Dină în 
min. 23 — dnd ies en cele au
reușit să se desprindă. Din pă- 
eate, In această perioadă Cova- 
Uuc. a Host accidentată si obli
gată să părăsească terenul. Au 
marcat î Corban 7, Avădanel i» 
Turbatu I, Borșanu 4, Covaliuc 
B, Marin ea c 1 — pentru TEROM, 
Oacă \ Călin 4, Marian 4. Ta- 
ebe 1 gt Demeter 1 — pentru 
Pulmentul Brasov. (AL. NOUR
— eoresp.).HIDROTEHNICA CONSTANTA 
r- A.E.M. TIMIȘOARA X*—15 
(11—12). După o primă repriză 
care a aparținut oaspetelor, gaz
dele a-au impus net, cucerind 
o meritată victorie. Au Înscris : 
Dimofte 7. Ianeu 8, Bocăneai* 3, 
Tomes cu 1, Frîncu 1 si Vasilaehe 
1 — pentru gazde. Ștefanovici
12, Popăilă 2 si Simion 1 — pen
tru oaspete. (P. ENAC1IE — co- 
resp).

TEXTILA BLIRSI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 25—22 (14— 
13). Victorie meritată a textflls- 
tdor. Au marcat : Ciubotaru 18, 
Popovici 4, Leonte 3, Buftea 3, 
Haldău 2, Varga 2 si Barils 1, 
respectiv Manta 7, Bădescu 5, 
Sotiriu 4, PElaru 2. IAutaru 2 
sl Că mul 2. (L VIERU — eoresp.).

C.S.M. SIBIU — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 23—ic (10—7). Gazdele au 
condus tot timpul si au cîștigat 
net. Au înscris : Klein 6, Barzu 
6, Oncu 5, Coșulțchi 4. Macarie 
1 si Hamza 1 — pentru C.S.M., 
Bărbat 7, Dorgo 5, Stroia 2, Fe- 
jer 1 ri Kiss 1 — pentru Mure
șul. a. IONESCU — eoresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
SF. GHEORGHE 23—22 

(11—8). Meci echilibrat, cu an 
final realmente dramatic. Era 
minutul 60 (doar 20 de secunde 
pîn<ă la fluierul final), scor 32— 
2ffi : pe contraatac pleacă Vișan 
0C.S.M. Sf. Gheorghe) si — sin
gură cu portarul advers fiind !
— ratează incredibil, irosind — 
de fapt — victoria oaspetelor ; 
gazdele au balonul. efectuează 
un atac rapid $1 Nuțu înscrie ! 
In dteva secunde fiecare echipă 
a trecut prin stări diametral o- 
puse : de la bucuria succesului 
la amărăciunea înfrîngerii... Un 
egal ar fi fost fără doar și poa
te o decizie mai echitabilă.

Au marcat : V. Constantlnescn 
4, G. Constantinescu 4, Grigoraș 
3, Simion 3, Mălureanu 3, Nuțu 
2, Amarandei 2 și Moise 2 —
pentru Confecția, TOrbk t, An- 
driuc 5, Vișan 3, Florea 3 si 
Marian 3 — pentru C.S.M. Sf. 
Gheorghe.

A arbitrat : C. Ștefănescu și 
M. Pașec (Craiova). (H.N.)
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a derbyului de ieri, Marian Dumitru 
crie pentru Steaua Foto : I. MIHAlCA I

I
ȘAH“ DE FARUL: 67-66 ! I
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învingători, respectiv Ilie 20, An- 
tochi 12, Kosa 7, Nagy 2, Gellert 
12. Szabo 6, Molnar 2, Dumitru 
4. Arbitri : M. Dimaneea si E. 
Szilveszter.

IMUAS BAIA MARE — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 84— 
77 (49—41). Băimârenii au făcut 
din nou o partidă remarcabilă, 
conflrmind forma sportivă bună 
manifestată în cursul acestui tur
neu. Au înscris : Morășan 23, 
Mar a 21, Ion 12, Dumitru 4, Cio
can 4, Munteanu S, Florea 4, 
Marin 1 pentru învingători, res
pectiv Herbert 1», Barna 18, Cră
ciun 17, Bugnariu 4, Aldca 2, 
Dea 2, Trif s. Rotaru 4, Nlcoa- 
ră 3. Arbitri : C. Dumitrache si 
O. Vestinian.

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — C.S.U. BRAȘOV 84—73 

(43—30) IMUAS — POLITEHNICA 
IAȘI 72—«4 (30—34), .U- CLU J-
NAPOCA — C.S.U. BRAȘOV 
84—71 (38—32),____DINAMO ORA
DEA — SPORTUL STUDENȚESC 
71—64 (45—43).

Octavian GUȚU -eoresp. 
CLASAMENTUL

I
I
I
I
I
I
I

eoș),
1 fcd-

Au 
eseu 
îles- 
mtru

L Din. Buc. a 33 3 3811:3062 81
2. Steaua 42 38 4 4053:3002 80
3. Rapid 42 22 20 3234 :3261 64
4. I.C.E.D. 42 19 23 3447:3592 61
L Farul 42 19 23 3397:3532 61
6. C.S.U. Sibiu 42 14 28 3324:3719 56
7. Din. Or. 42 21 21 3182:3271 63
8. .U* CJ-Np. 42 19 23 3174:3366 CI
3. C.S.U. Bv. 42 18 24 3218:3337 60

10. „Poli- la?! 42 16 26 3034:3TJ0 58
Sp. stud. 42 11 31 3198 ^374 53

I
I

12.IMUAS _ 42 16 56 3083:3259 43*
• Echipa IMUAS Baia Mare este 

penalizată cu 10 puncte.
Ultimele turnee : 25—29 mai în 

Capitală (1—6) si la Cluj-Napo
ca (7—12).

Cu o săptămînă înaintea me
dului cu reprezentativa simi
lară a Cehoslovaciei, din ca
drul preliminariilor campiona
tului european, lotul de tine
ret a susținut, dmbătă după- 
amiază pe stadionul Dinamo,. 
o partidă de verificare In com
pania liderului Diviziei ^A", 
formația Dinamo. A fost o a- 
iegere inspirată, fruntașa pri
mului nostru eșalon dind o re
plică pe măsura valorii sale, 
astfel că acest med-test 6-a 
dovedit extrem de util.

In prima sa parte, medul a 
fost oontrolat de dinamoviști 
On rindul cărora Dudu Geor
gescu și-a făcut o promițătoa
re reintrare), mai ordonați ta 
joc. mai dezinvolți, cu acțiuni 
mult mai percutante. Resim
țind lipsa a trei piese de bază 
— Balini, C. Ilie și Eduard 
(accidentați) — lotul de tine
ret a Început timid partida, 
cele două vîrfuri — Gînau și 
Nemfeanu — fiind mai tot tim
pul izolate, nesusținute de o 
Hnie mediană axată mai mult 
pe acțiuni individuale. Numai 
două șuturi periculoase Călin 
(min. 12) și Movilă (min. 28) 
in primele 45 de minute la 
poarta lui Eftimescu. Evidenta 
superioritate a liderului clasa
mentului si-a găsit materiali
zarea mai întii în min. 24, eînd 
MULȚESCU a fructificat cen
trarea lui Mărginean, si apoi 
în min. 31, cînd NICOLAE a 
tîșnit și a înscris plasat la o 
minge săltată de Multescu 
peste Gheorghiu și Belodedicl, 
neslncronizafi. în min. 
Dragnea s-a aflat la un 
de 3—0, mingea expediată 
el ștergînd bara laterală.

40. 
pas
de

I

La reluare, echipa de tine
ret a prestat un joc mai alert, 
„mijlocul" s-a văzut mai des 
la construcție, acțiunile au de
venit mai incisive, in special 
pe partea lui O. Popescu, si 
în consecință au apărut si o- 
caziile de gol. Din păcate, și-a 
îăcut loc însă o mai veche 
carență, lipsa de luciditate la 
finalizare, edificatoare in a- 
cest sens fiind ratările lui Mo
vilă (min. 4S și 54). V. Radu 

9i 73). Nemfeanu 
Scăpînd de cîteva

(tain. 59
(min. 64). _ _ _____
ori din dominarea la rare a 
fost supusă. Dinamo reușește 
oă-si mărească avantajul ta 
min. 79, prin DRAGNEA, după 
o combinație eu D. Geor
gescu. In minutul următor, V. 
RADU nu va mai rata, înscri
ind din apropiere. După oca
zia irosită în min. 86 de O. 
Ponescu, care și-a încheiat o 
impetuoasă pătrundere cu un 
șut care a trecut cu puțin pe 
lingă poartă. în final înregis
trăm două „momente Dudu“ 
tmin. 87 și min. 88).

Arbitrul M. Constantinescu a 
condus bine următoarele for
mații :

LOTUL DE TINERET : Ale
xa (min. 60 Dohot) — Mănăilă, 
Belodedici
Gheorghiu. ___ ____,
Movilă. Eftimie, Călin (min. 48 
O. Popescu) — Gîngu (min. 46 
V. Radu). Nemteanu.

DINAMO : Eftimescu (min. 
79 Zlotea) — I. Marin. Dinu, 
Nicolae (min. 79 Stoidu), Stă- 
nescu — L. Moldovan. Multes
cu, Custov (min. 14 Mărginean) 
— Sertov, D. Georgescu, Drag
nea.

PRAHOVA PLOIEȘTI — MINE
RUL GURA HUMORULUI 1—0 
(0—0) : Vlad (min. 80).

GLORIA BISTRIȚA — C.S. BO
TOȘANI : 1—0 (1—0) : Beldie
«min. 5).

I.M.U. MEDGIDIA — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 3—1 (1—0) • Bă- 
trtneanu ()min. 40 șl S8) și Catri- 
na (tmin. »), respectiv Stroe 
frnin. 87).

C.SJW. SUCEAVA — DUNĂREA 
CAlARAȘI 2—1 (0—1) ; Avădanei 
(min.. 46) șl Dlrman (min. 840, 
respectiv Ștefan (min. 19).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — C.S.M. SF. GHEORGHE ș_ 0,

OȚELUL GALAȚI — F.CJH. 
PROGRESUL BRAILA 4—1 (0—0) : 
Popescu n Cmin. 48 din 11 m și 
mln. 5B), R. Dan (min. 72) șl Pa- 
chlțeanu (min. 75), pentru oas
peți Clubotariu (min. Sl).

GLORIA BUZĂU — C.SJH. 
BORZEȘTI 5—1 (1—1) ; Zahiu 
Omln. 38 și 6®), Marin (min. 71 
gi 75) șl Cramer (min. 86), res
pectiv Pandichi (min. 15).

DELTA TULCEA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 1—0 (0—0) : 
Belea (min. 88).

VIITORUL GHEORGHENI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—0 
(0—0): Tudose (min. 56).

M. Florea, Gh. Arsenic, C.
cula. I. Diaconu,. C Main ași.
1. DUNAREA CSU 26 16.5 5 53-18 37
2. Gloria Buzău 26 14 4 8 44-27 32
3. C.S.M. Suceava 26 12 6 8 28-25 30
4. Gloria Bistrița 26 14 1 11 44-26 29
5. Oțelul Galați 26 12 4 10 33-30 266. F.C.M. Prog. Br. 26 13 1 12 46-36 277. C.S. Botoșani 26 12 2 12 31-25 26
8. Prahova PI. 26 11 4 11 33-28 269. Ceahlăul P.N. 26 12 2 12 38-36 26

10. C.S.M. Borzești 26 11 4 11 27-32 26
11. C.S.M. Sf. Gh. 26 10 4 12 29-31 24
12. Dunărea Căi. 26 11 2 13 31-42 24
13. Viii. M. Vaslui 26 9 5 12 28-34 23
14. Minerul G.H.*) 26 12 1 13 33-49 23
15. Unirea D. Foc. 26 9 4 13 25-34 22
16. Delta Tulcea 26 10 2 14 26-47 22
17. Î.M.U. Medgidia 26 8 5 13 31-43 2118. Viit Gheorgheni 26 8 4 14 21-43 20

•) Echipă penalizata cu două puncte.
ETAPA

15 mai) :
— I.M.U.

(duminică

(min. 46 Jenei). 
Matei — Minea,

Adrian VASILESCU

TRICOLORII DECIȘI SA URCE COTA PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

la 5—0, sutînd pe jos de 
23 m. Astfel 8-a încheiat

l

I

După pauză, s-au produs re
manieri pentru a face posibilă 
intrarea în circuit a tuturor 
jucătorilor, minus Cămătaru, 
care urmează un program de 
antrenament special, după 
traumatismul suferit in meciul 
cu Benfica de la Craiova, si 
Văetuș, care s-a accidentat, 
ușor, in al doilea antrenament 
de «îmbăta.

La reluare, lotul a aliniat 
formația: Lung — Ncgrilă, Ior- 
gulescu, Andone, Munteanu II 
— Bărbulescu, Coraș, Boloni, 
Klein — Crișan, Cîrțu. Au lost 
păstrați trei dintre jucătorii 
primei reprize (Iorgulescu, Bo
loni, Klein). In min. 70, Gabor, 
care se remarcase în prima 
repriză, a reintrat înlocui ndu-1 
pe Boloni. tn min 55, Andone 
a marcat cu capul, golul său... 
suedez, la o centrare a lui 
Crisan. în min. 70, o cursă 
prelungită a lui Iorgulescu, 
dublată de un frumos dribling 
al lui Cîrțu, a făcut ca mingea 
să-i revină stoperului, care a 
marcat printr-un șut puternic 
sub bară. La numai un minut 
(71), CSrtu majorează scorul 
iar in min. 85 Gabor U urcă 

la
•

partidă care a plăcut mult ce
lor 15 000 de spectatori, rare 
s-au simtit părtași la efortu
rile echipei naționale pentru 
meciul cu Cehoslovacia.

★
Să menționăm totuși că evo

luția din prima parte a me
ciului a purtat amprenta unei 
încrederi exagerate ta forțele 
proprii un lucru care va tace 
subiectul unei dezbateri teh
nice în cadrul unei ședințe 
teoretice luni dimineața, c±nd 
prima parte a meciului de la 
Sibiu, filmată, va fi supusă a- 
nalizei.

După terminarea meciului, 
„tricolorii" au revenit la Poia
na Brașovului cu autocarul, a 
urmat o odihnă necesară, iar 
la ora 18,30 a avut loc ședința 
de recuperare la hotelul Alpin, 
bine utilizat ta acest scop, in
clusiv bazinul de înot.

★
—Să revenim acum la xiua 

de simbătă, care a cuprins 
două antrenamente deosebit de 
reușite. Primul, desfășurat In 
cursul dimineții, a Început 
printr-un cros de 35 minute 
pe pantele Poianei. A urmat 
clasicul circuit de gimnastică. 
Ia care jucători! participă cu 
mult elan. Antrenamentul »-a 
’ncheiat cu alîte exerciții de 
forță, suplețe și îndeminare. 
Să reținem caracterul său va
riat. După-amiază, am asistat

Relatări de la I. Tănăsescu, L
Toma, R. Avram, I. Mîndrescu,

SERIA A Ii-a

VIITOARE _________
Unirea Dinamo Focsani 
Medgidia (0—2). C.S.M. 

SKL Gheorghe — C. S. Botoșani 
(0—3), Ceahlăul P. Neamț — Pra
hova Ploiești (0—3), Dunărea Că
lărași — Gloria Bistrița 
F.C.M. Progresul Brăila — 
rea C.S.U. Gialați (K>—3), 
Galați — Delta Tulcea 
C.S.M. Borzești — C.S.M. 
va (0—2), Gloria Buzău — 
rufl Gheorgheni (1—1), “
Gura Humorului — Viitorul Me
canica Vaslui (2—3).

(0—3), 
Dună- 
Oțelul 
00—-3), 
Sucea-
Viito- 

Minerul

la un antrenament purtat sub 
semnul vitezei.

Au urmat, apoi fără pau
ză, jocurile la 4 porți, după 
care am asistat la o foarte in
teresantă întrecere intre două 
echipe fără porți, „victoria" 
revenind echipei cu suita mai 
lungă de pase din două afin

ai 
pe toți 
pe ac- 
repriză 
au ur- 
viteză, 

spre

geri. Caracterul stimulativ 
jocului i-a determinat 
să apese la maximum 
celerator. După această 
deosebit de dinamică 
mat schemele de marc 
din jumătatea proprie’ 
poarta adversă. Să mai men
ționăm că în tot acest timp, 
cei trei portari au lucrat cu 
Necula Răducanu. care se do
vedește astăzi mult mai exi
gent cu ei debit a fost acum 
dțrva ani cu sine însuși. Fi
nalul antrenamentului a fost 
rezervat loviturilor bbere cu 
„zid", iar epilogul de relaxare 
i-a avut ca protagoniști pe 
Mircea Lucescu și Bălăci, an
gajați intr-un duel la executa
rea penaltyurilor. Fiecare a 
tras cite 10 lovituri „adversa
rului" aflat în poartă. A dș- 
tigat antrenorul cu 9—8, pen
tru că a plonjat mai mult spre 
mingile trase... de adversar.

Seara. în autocarul spre Po
iana Brașovului. Mircea Rădu- 
lescu remarca stadiul de pre
gătire a „tricolorilor". El sub
linia că tată de testele pre
mergătoare pregătirii de iarnă 
s-au înregistrat salturi specta
culoase. O 
gulescu a 
8,6 la 8,7. 
Bălăci ne 
gal meciul 
go-sm pregătit 
tați de trecut. V-as dori o si 
la 26 de ani ea să vedeți ee 
înseamnă un antrenament as
tăzi". Mărturisim că am Înre
gistrat această diferență...

singură cifră: Ior- 
urcat de la media 
Pe de altă parte, 

spunea: ~Am eîști- 
eu Italia pentru că 

incomparabil

FIINE, IOTUL
In această perioadă de în

trerupere a Diviziei ^A“. lotul 
olimpic (fără jucătorii de la 
Sportul studențesc si Steaua,

RAPID BUCUREȘTI — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 3—0 (0—0) : 
Mtacu (min. 78), Damaschin (min. 
80) și Petruț (min. 89).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0) : Cojocaru 
(knin. 72).

CARPAȚI MIRȘA — C.SjM. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—0 
(2—0) : Stanca (mân. 15), Purima 
Cmin. 36) si M. Stelian (min. 77).

UNIREA ALEXANDRIA - -------
NERUL MOTRU 1—0 (1—0) 
cariu (mln. 2A din 11 m).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—1 (0—1) : Marcu
Cmin.. 47) șt (Pitulice (min. 65) 

respectiv C. Nlță (min. 31).
PRECIZIA SACELE — |GAZ 

METAN MEDIAȘ 1—2 (1—1). Au 
marcat : Popescu (Imin. 14) pen
tru gazde, Balbotă (tain. 18) șl 
Țlglariu (min. 70) pentru oaspeți.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 1—1 (0—1) : 
Hagi (min. 55 din 11 m) pentru 
juniori, respectiv Găman (mim. 
40) pentru oaspeți.

Meciurile ROVA ROȘIORI — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU și I.P. A- 
LUMINIU SLATINA — CHIMICA 
TIRNAVEN1 bu fost aminate.

Relatări de la D. Moraru-Sliv- 
na, D. Brănoiu, M. Verzescu, M. 
Bizon. N. Costache. V. Secăreanu 
și A. Soare.

Mi- 
Vă-

SERIA A lila
(1-0)

- ~u-
: Șom-

— AU-

— END. SÎRMEI 
(1—4): Caciureac

•) Echipa

1. RAPID BUC. 27 20 4 3 53-15 44
2. I.P. Aluminiu 25 13 6 6 37-23 32
3. Carpați Mîrșa 27 13 4 10 44-33 30
4. Dinamo Victoria 25 12 6 7 38-28 30
5. Minerul Motru 25 12 2 11 43-43 26
6. Metalul Buc. 25 11 3 11 34-^9 25
7. Chimica Tîm. 26 11 3 12 28-27 25
8. Autobuzul 26 10 5 11 27-29 25
9. Pandurii Tg. Jiu 26 11 2 13 36-33 24

10. Unirea Alex. 26 10 4 12 31-33 24
11. Automatica 25 10 4 11 25-28 24
12. Mec. fină Buc. 26 8 8 10 30-34 24
13. Gaz metan 25 10 4 1 25-33 24
14. ROVA Roșiori 24 10 3 11 25-27 23
15. Șoimii I.P.A. 24 9 5 10 27-31 ’3
16. Prog. Vulcan*) 26 10 6 10 32-35 Z2
17. C.S.M. Drobeta 25 5 6 14 17-34 16
18. Precizia Sâcele 27 6 3 18 26-63 15

penalizata cu patru puncte.

ETAPA
15 mai) : _________ ____
— LP. Aluminiu Slatina 
Minerul Motru 
ria (3—5), _ „ ____
Car păți Mir șa (1—1), Chimica 
Tlrnăvcni — Metalul București 
(0—2), Progresul Vulcan — ROVA 
Roșiori (0—2), Mecanică fină 
Steaua — Unirea Alexandria 
(0—4), Gaz metan Mediaș — Au
tobuzul București (1—2), Șoimii 
IJ»^A Sibiu — C.S.M. Drobcta 
Tr. Severin (2—1). Luceafărul 
București — Precizia Săcele 
(5—2). Pandurii Tg. Jiu stă.

VIITOARE (duminică
Automatica B ti eu.rostii 

• • - •• (1-3),
Dinamo Victo- 

Rapid București — 
(1-1), - ’ ‘ 

Metalul

1.
2.

4. Ind.
5. _____
6. Olimpia S. M. 

C.S.M. Reșița 
Armatura Zalâu 
Gloria Reșița 
Someșu’ S. M 
Rapid 
Aurul 
Met.
GI.L 
GF.R.
U.M.

7.
t.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C. BAIA M. 
U.T.A.
,.U- C>-Nap. 

sirmei
Minerul Cavnic

Arad 
Brad 

Cugir. 
Sighet 
Tîm. 

Timișoara 
Strungul Arad 
înfrățirea Or.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

15 4 
6 
2
3
1
5
5
1
4
3
3
5
4 
1
5
5
4
3

14
15
13
13
11
11
13
11
11
11
10
10
11

9
9
8
7

7 55-24
6
9

10 
12 
10 
10 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
14 
12 
12
14
16

49-18
42- 18
37- 27
53-32
43- 34
38- 34
32- 51
33- 51 
'’-40
39- 40
33-37
27- 45
38-43^3
28- 34 23
31-47 23
25-43 20
19-47 17

34 
34
32
29
27
27
27
27
26 
2f 
25
25 
24

(duminicăETAPA VIITOARE ________
U mal) : C.F.R. Timisoara — O- 
Itanpia Satu Mare (0—3), 
Ckij-Napoca 
Turzii (6—1), 
Minerul Cavnic 
Zalău — Rapid 
rul Brad — F.C.
GLL. Sighet — 
Strungul Arad
Cugir (0—2), Someșul Satu Mare 
— Gloria Reșița (0—1), înfrățirea 
Oradea — U_M. Timișoara (1—U.

,.U“ 
- In-d. sirmei C. 
C.S.M. Reșița — 

(0—8), Armătura 
Arad (0—2), Au- 
Baia Mare (0-4).
U.T. Arad (0—7).’
— Metalurgistul

Bfletde de intrare la jocul da fotbal ROMANIA — CEHO
SLOVACIA, din cadrul Campionatului european de fotbal, 
eare va avea toc pe stadionul „23 August* In ziua de 15 mai 
1M3, vor fi puse tn vtnzare la casele de bilete de la stadioanele 
«23 August*, Republicii, Dinamo, Steaua, Rapid, incepmd cu 
data de 18 mai 1983.

Biletele pentru asociațiile și cluburile sportive din Capitală 
n repartizează prin Consiliul municipal pentru educație fizică 
și sport Inceplnd cu aceeași dată.

La acest joc vor fi valabile legitimațiile-abonament eliberate 
de către Consiliul Național pentru Educație Fizică șl Sport.

OLIMPIC EVOLUEAZĂ LA BAIA MARE

tDHiNlSIRAHA DL SUI L9I0 PR0MSP0P1 INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 8 MAI 1983

L Cagliari — Juventus 8n. Cesena — Ascoli X
m. Florentina — Sampdoria 1
IV. Genoa — Roma X
V. Internazionale — Udinese X

VI. Torino — Pisa 1vn. Verona — Napoli X
VIII. Campobasso — Varese 1

IX. Monza — Cavese XX. Palermo -- Milan X

XL Sambenedettese — Catania 2
XU. Dinamo Viet. — Progresul 1

Xm. Min. Cavnio — „U* Cj.-N. 1 
Fond total de dștiguri: «87.550

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA ^LOTO f DIN 8 
MAI 1983. Extragerea 1: » 40 M 
M; extragerea a n-a: 37 25 3 21; 
extragerea a HI-a: 2 24 «3 81. 
Fond total de riști guri: 601.755
lei, din care 18.056 lei, report la 
categoria L

ce (marți 10 mai) si Bistrița 
Goi 12 mai).

Mîine. la Baia Mare, olim
picii vor intîlni pe liderul se
riei a III-a a Diviziei „B“, 
F. C. Bala Mare.

In vederea acestei acțiuni de 
verificare a unor jucători sus
ceptibili de a face parte din 
totul olimpic lărgit, antrenorul 
Gh. Staicu a convocat urmă
torii jucători : Caval si Dovaș 
— portari ; Teleșpan, Kiss, 
Zare, Bumbeseu, Stanca, Bog
dan — fundași ; Bălan (F. C. 
Baia Mare), Varga (Jiul). Ca- 
rabageac — mijloaașl ; Soiman, 
Benja, Biro I, Jar că (F. C. 
Argeș). Nie» Si Mihut (Olim
pia Satu Mare) — taaintasE



SBoxerîi români la C. E

VARNA, 8 (prin telefon). în 
Palatul sporturilor si culturii 
din localitate s-a dat startul 
ÎI* cea de a 25-a ediție a 
campionatelor eurojxme de box. 
In gala inaugurală au boxat si 
doi români : C. Tițoiu (cat. 
musca) si l°n Stan (semi- 
ușoară).

Considerat, alături de cam
pionul european Pe tar Lesov 
(Bulgaria) si campionul euro
pean de juniori, pe anul 1982. 
sovieticul Rașid Kabirov. fa
vorit al categ. riei. Tițoiu a 
promovat greu si după mari 
emoții in turul al doilea. Ad
versarul său, Liubita Simiei 
(Iugoslavia), a început furtu
nos partida. încercînd să-l sur
prindă cu lovituri laterale, dar 
cele mai multe nu si-au atins 
tinta. Avantajat de alonjă si 
cu o tehnică superioară, boxe
rul nostru a punctat cu direc
te de stingă, terminînd In a- 
vantaj prima repriză, asa cum 
■u văzut si 4 din cei 5 arbi
tri judecători. Simiei forțează 
în rundul al doilea, atacă pe
riculos cu capul, dar arbitrul 
din ring, italianul Franco Cos
ta. spre surprinderea generală, 
îi dă avertisment lui... Tițoiu ! 
Tot în această parte a meciu
lui Titoiu e surprins cu un 
croșeu de dreapta la figură si 
numărat. Pe buletinele de 
punctaj 2 arbitri „văd“ repriză 
egală, iar 3 notează avantaj

Simiei. Ultima repriză este bo- 
tăritoare. Mai clar in acțiuni. 
Tițoiu punctează cu directe, 
dar nu reușește să se impună 
categoric si arbitri notează di
ferit : 2 — pentru Tițoiu. 2 — 
pentru Simiei si umil dă re
priză egală. Am așteptat cu e- 
moție verdictul. Const. Tițoiu 
învinge la puncte (3—2). ur- 
mind ca marți să boxeze cu 
Wolfgang Proech (R. D. Ger
mană). Victoria l-ar promova 
in semifinale, asigurindu-1 un 
loc pe podium...

Semi ușorul Ion Stan a în
ceput bine lupta cu Hartmut 
KrQger, campionul R. D. Ger
mane, dar el a punctat aproa
pe tot meciul cu o singură 
mină, stingă. In timp ce ad
versarul — cum s-ar spune — 
aduna punctele cu... amiadojl 
brațele. A câștigat la puncte 
H. KrQger (4-1).

O splendidă victorie a ob
ținut la cat. semiușoară Ui» 
Dragomlr, In fata ltd Jaroslav 
Polak, campionul Cebcelova- 
del. un boxer cu gardă Inver
să. stilist prin excelență. Dra- 
gomir a eschivat multe din di
rectele de dreapta ale adversa
rului si a ..contrat* eficace 
prin stingi fulgerătoare la fi
gură. dublate adesea cu drep
te puternice. După o primă re
priză echilibrată, cu usc» a- 
vantaj pentru Polak In crima 
parte si final evident mat bem

5 MECIURI
al românului, cum aveau să 
arate si celelalte reprize. Dra- 
gomir trimite in min. 3 al 
rundului două croșee de stingă 
și boxerul cehoslovac e nu
mărat în picioare. In ultima 
repriză lupta nu slăbește. Ilie 
Dragomir adaugă la ..contre
le* in plină figură stingi la 
corp si termină victorios la 
puncte, avind de partea sa a- 
vantajul din rundul doi.

La semimijlocie, Mihai Ciu- 
botaru a învins la puncte (5—0) 
pe Yildirim Alparslan (Turda), 
care a fost numărat in reprize
le intii $i a doua. Tot cu 5—0 
a obținut decizia la puncte și 
Gheorghe Simion, in partida cu 
Jaa Franek (Cehoslovacia), la 
cat mijlocie mică, deși nu a 
boxat la valoarea lui.

Joi urmează să boxeze Titi 
Cercel cu Serik Nurkazov 
(U R-S-S), Doru Mar ic eseu cu 
Învingătorul dintre norvegianul 
Terje Sven si polonezul Sta
nislav Lakomie. Georgieă De
niei eu sovieticul Vitali Kos- 
koaky și Pani Gelumbeaau cu 
Artur Laburda (Danemarca).

ir
S-a botărit ca viitoarea e- 

chțje a campionatelor europene 
să aibă loc m Ungaria, la Bu
dapesta. intre 10 si 19 mai 
1985. iar CE. de juniori la 
Tampere (Finlanda). Intre 27 
mai si 3 iunie 19M

Petre HENȚ

ANiSOARA CUSMIR 6,84 m ÎN PRIMUL 
CONCURS AL SEZONULUI ÎN AER LIBER!

Zilele trecute a avut loc la 
Tel Aviv un mare concurs in
ternațional de atletism la care 
au luat parte si trei atlețl 
români, toți trei victorioși. La 
triplusalt. Bedros Bcdrosian 
s-a clasat primul cu un rezul
tat de 16,31 m, la disc Florența 
Crăciunescu a aruncat 66,74 
m (una dintre cele mai bune 
performante mondiale ale se
zonului). iar Anișoara Cușmlr 
a sărit 6,84 m la lungime. 
Acesta este rezultatul mondial 
nr. 1 din acest an (concursuri 
In aer liber) si constituie cea 
mai bună prestație a atletei 
noastre In concursuri peste 
hotare.

Alte rezultate: lungime:
Larry Myricks (S.U.A.) 8,06 m. 
înălțime F: Ulrike Meyfarth 
(R.F. Germania) 1,90 m. 3 OM 
m F: Beth Farmer S.U.A.) 
9:25,21. suliță F: Anna VerouM 
(Grecia) 68.54 m 4X109 m : 
echipa S.U.A. 40,38.

• Sîmbătă a avut loc la 
Amsterdam concursul tradițio
nal de maraton. Au fost pre- 
zenți la start 1 365 de alergă
tori. întrecerea a fost cistigatS 
de atletul olandez Cor Vriend 
care a parcurs distanța în

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

2.13:41. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Jose Reveijn
(Belgia) 2.14:32, Johan Geirnaert 
(Belgia) 2.15 :07 etc.
• Intr-un concurs la Ade

laide, atletul australian Kanneth 
Lorraway a obținut un exce
lent rezultat la triplusalt : 17,39 
m. în același concurs neozeelan
dezul Fearleos a fost cronome
trat în 1:46,57 pe 800 m.
• Rezultate ale unor recente 

concursuri de peste Ocean: 
AUSTIN : prăjină : Bill Olsoa 
6,69 m, Dale Jenkins (jun.) 5,9* 
m, înălțime : Brian Tiltjena 
2,28 m, greutate : Jakobsson 
(islanda) 20,05 m, suliță i 
Bradstock (M. Brlt.) 83,26 nz, 
Vilhjalmsson (Islanda) 83,04 m, 
5 008 m F: Larrieu 15:36,11,’ 
Hamrin (Suedia) 15:40,78 ; SAN 
JOSE : prăjini : Bohni (Elve
ția) 5,59 m ; SANTA BARBA
RA : prăjină : Kunsisto (FlnL) 
5,50 m, greutate : Lăut 20,84 na, 
ciocan : Tialnen (Fini.) 78,38 m 
— record, suliță F : Tiina Lillak 
(Fini.) 68,38 m, 110 m.g. : 
Brygare (Fini.) 13,58 ; KNOX
VILLE: 400 m: Sunder Nix 
45,17, lungime : Jason Grimes 
8,26 m, înălțime : Carter 2,26 m.

C. E. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pap- D

9,70 și 9,80 (sîmbătă 9,75, deci 
un total de 19,500).

Următorul aparat, paralele, 
avea să ne producă cele mai 
alese satisfacții, câștigătoarele 
medaliilor de aur și argint 
fiind cunoscute în urma due
lului sportivelor noastre. Amin- 
două au lucrat la un nivel 
deosebit de ridicat, primind 
aplauze la scenă deschisă pen- 
tru măiestria dovedită. Szabo 
a fost notată cu același 9.85 
primit sîmbătă, in vreme ce 
Agache și-a îmbunătățit situa
ția — 9,80, deci cu o zecime 
mai mult decît cu o zi înainte. 
Tricolorul românesc a urcat, 
din nou, de două ori pe ca
targe, așa cum s-a intîmplat și 
pină acum la marile Întreceri, 
așa cum s-au petrecut de trei 
ori lucrurile și la Goteborg!

Birna, aparatul unde Szabo 
a pierdut titlul de campioană 
absolută și la care priveam de 
aceea cu atîta necaz după ziua

LA CONCURSUL INDIVIDUAL.
Revăzînd filmul concursului 

de sîmbătă, pentru titlul la 
individual compus, trebuie sâ 
remarcăm cu satisfacție că fi
nalistele noastre s-au aflat în 
permanență în prim-planul 
luptei pentru „aur“. Laviaia 
Agache a făcut cel mai bun 
concurs al carierei sale sporti
ve de pină acum. La rindul ei, 
Eeaterina Szabo a efectuat o 
cursă spectaculoasă, dovedind 
remarcabile calități de concu
rentă, spre a recupera terenul 
pierdut la birnă.

Doar 5 sutimi au despârțit-o 
pe Lavinia de prima treaptă a 
podiumului, treaptă pe care ar 
fi putut să urce dacă, așa cum 
se întîmplâ de obicei, brigada 
de arbitre (de la sol) nu ar 
acorda plusuri campioanei mon
diale „en titre” cum a fost 
aici cazul cu Olga Bicerova, 
și dacă gimnasta noastră nu ar 
fi primit mai puțin la sărituri. 
Oricum, e de sublinit că La
vinia a dominat lupta in seria 
L eonducind-o Ia un moment 
dat cu 15 sutimi pe Bicerova, 
cu care a evoluat în aceeași 
grupă. Practic, câștigătoarea s-a 
decis abia la ultima probă, la 
sărituri, unde sovietica a fost 
notată cu 9,90, iar sportiva 
noastră numai cu 9,75...

TELEX j TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM » Turul Toscanei, a- 

ftat la a 57-<a ediție, a fost ctș- 
tigat de beîglanul Fans de WoU 
— 238 km în 5.90:53 (medie ora
ră «0,474 knt'.

MOTO a Marele premiu al 
R.F.G., viteză, la Hockenheim : 
clasa 50 cmc : 1. Stefan D&rflta- 

ger (Elveția) — medie orară 
142,649 km ; clasa 125 cmc : 1.
Angel Nieto (Spania) — medie 
orară 163,457 km.

RUGBY • Intrecînd, sîmbătă, 
la Fraga, echipa Tunisiei ou 15—7 
(7—S) reprezentativa Cehostova- 
ctei s-a calificat pentru grupa 
wB" a oamptonatultul european 
FJ1R.A.

ȘAH » După trei runde ta 

de sîmbătă, a însemnat dumi
nică— suportul unor alte splen
dide evoluții românești. Deșt 
a intrat in concurs ultima, 
prilej de și mai mari emoțfi, 
Lavinia Agache a lucrat cu • 
siguranță rară, la fel ca la in
dividual compus, primind aram 
9,80 și dovedind că ea este 
Intr-adevăr cea mai benă la 
acest aparat : medalie de aur ! 
Și la acest aparat drapelul na
țional a urcat pe două catar
ge, Mihsela Stănulet ebenind 
medalia de bronz, pe care • 
considerăm doar un tncepct 
pentru această talentată spor
tivă.

Final de triumf al acestui 
spectacol de înaltă clasă ! A- 
proape 10 000 de spectatori au 
însoțit cu aplauze excepționala 
evoluție la sol a Ecaterinei 
Szabo, intr-un exercițiu de 
mare frumusețe spectaculară, 
de grație si tehnică desăvârși
tă. La o zecime... de perfec
țiune : 9 J0. ca și la prima zi, 
la fel ca sovietica Bicerova, 
Împreună eu care sportiva 
noastră a urcat pe cea mai 
de sus treaptă a potfiumuhn.

FOARTE APROAPE DE AUR!
Chiar ă în aceste eocafipi, 

dnd in prima serie au concu
rat gimnaste de înaltă valoare, 
cheia disputei pentru titfa *-■ 
aflat tu miinile Eeaterinei Sca
bs. care a evoluat in seria a 
doua. O socoteală simplă arată 
ci. cu o medie de 9.» pe 
cele patru probe, ea ar fl ta- 
vins-o pe Bicerova Din păcate 
conform tragerii la sorți a or
dinii aparatelor, Szabo a ta- 
ceput la btraă, acea .punte a_ 
suspinelor” care poate să-ți 
aducă totul «-a*-. nimic. Kati 
avea inclus un element unicat 
aici, la acest aparat de foarte 
mare dificultate — salt grupat 
cu întoarcere de 380 de grade. 
Deși l-a executat foarte bine 
la incălzire, ea l-a ratat în 
concurs. A fost un moment 
greu pentru această gimnastă 
aflată la prima mare întrecere 
de senioare, care a afectat-o 
mult dar nu a demobilizat-o. Ce 
admirabilă voință, dirzenie. pa
tere de concentrare, Szaba a 
evoluat în continuare fără gre
șeală, cucerind ia final • pre
țioasă medalie de bronz.

Mihaela Stănuleț a făcut un 
concurs foarte bun pină la ul
tima probă — paralelele —. 
unde a ratat începutul execu-

turneul de la Varșovia conduc 
Adamski (Polonia), Spasov (Bul
garia), Uhlmann (RDG) și Kta- 
dermann (RFG) cu 2,5 p. Ovidiu 
Foișor ocupă locul 10 ou 1.5 p.

TENIS • ,,Internaționalele* Ita
liei au foot câștigate de Andrea 
Temesvari (Ungaria), 17 ani. vic
torioasă ou 6—L 6—0 în fața 
americancei Bonnie Gaudusek. 
La dublu, perechea Virginia Ru- 
zld, Virginia Wade a disipus cu
3—6, 6—3, 7—5 de Bonnie Gadu- 
sek, Helena Sukova, în sferturi, 
apel cu 6—2, 6—I de Iva Buda- 
rova. Marcela Skuberska, în se
mifinale. In finală vor juca cu 
Ivanna Madruga (Argentina) — 
Catherine Tanvăer.

MIHAELA ST AXVLET
țjei Cu cele 5 zecimi pierdute 
aid, ea s-ar fi situat pe locul 
5, la doar 5 sutimi de podium_

INDIVIDUAL COMPUS: L Ol
ga Bicerova (UJLS.S.) »,15 (9,90 
sărituri. 9.99 paralele. 9.65 b’.mă. 
IJȘ sol). Z. LA VESTA AGACHE 
(Bomlma) »J« (S.7S. 9,79. IZ5
MS). 3. ECATERZNA SZABO 
(Homănua) MM (Ș.S9, ».*S. ».».
UO Amina Șișova (VJtSS.) 
XJ< (9.7S, 9.79. J.T5). 5. Astrid
Heese (ED.G.) M.55. 6. Zola
Graneearova (Bulgaria) și Silvia 
Raa (RD.GJ 3BJ*. a. Jaaa La- 
bakova (Cehoslovacia) M.««.... 12. 
Mlhaeia Stănuleț (România) 3*,K 
,94». 1JS. 9.65. 9.75). CONCURSUL 
PB APAZATX SĂRITURI: L Oi
ța Bicerova 19.6S6, 2. ECATEBI- 
NA SZABO Î9.5ZS. 1. LAVINIA
AGACHB și Beriana Ștoianova 
(Bolgana) 19 JM; PARALELE: L 
ECATKBZNA SZABO 19,70. Z. LA
VINIA AGACHE 19.59, 3. Jana 
Labakova 19.«S; BIRNA: 1. LA- 
VTNLA AGACHE 19.65. 2. Astrid 
Bee O» 11.M. L MIHAELA STA- 
JCULBT 19J»; SOL: L ECATEBI- 
NA SZ.ABO șl Olga Bicerova 
19J9. 3. Bortana Stolanova 19,75. I

BfKUIB HUAHLT A CÎȘTIGAT TURUL SPANIEI
Cea de-a 3»-a ediție a Turului 

etdlst al Spantei *-a Încheiat du- 
M.'zt i> Madrid cu victoria a- 
ralm francez Bernard Hinault. 
Ht-.t-j« și-a asigurat victoria vi
neri ta etapa a 17-a. ta care a 
todt cu avans la capătul und 
evadâr. pe care a taipat-o. con
trolled ape! cursa în etapele de 
«rabata și duminică, dștigate de 
Jesus Hernandez Hbeda (Spania) 
șl Mtdtad Wilson (Australia).

CAMPIONATE • CUPE
KJ). GKBMA5 A (et. 23) : Bd- 

nien — Dynamo Berlin 2—II U- 
nion Berlin — Aue 0—6, Rostock
— Lok. Leipzig 2—6, Zwickau — 
Dresda 1—3, Jena — Erfurt 6—6, 
FrankfurVOder — Magdeburg
3— 1, Kart Marx-Stadt — Halle 
6—6. In clasament, conduce Dy
namo Berlin cu 41 p, urmată de 
Jena 31 p, FrankfurVOder 30 p.

SPANIA: In semifinalele „Cu
pel Spaniei" (tur): C.F. Barcelo
na — Real Sociedad 2—0. Miercuri, 
Real Madrid a dispus cu 6—0 de 
Gijon.

FRANȚA (et. 34): Lille — Brest
4— 0, Strasbourg — Laval 1—2, 
Sochaux — Bastia 2—1, Auxerre
— Bordeaux 2—2. Tours — Lens
1—1, St. Etienne — Nancy 3—4, 
Monaco — Nantes 2—2, Toulouse
— Paris St. Germain 2—1, Metz
— Lyon 4—1. în clasament con
duce Nantes cu 51 p, urmată de 
Bordeaux 45 p, Paris St. Ger
main 41 p.

SUEDIA (et. 3): Mjaellby — 
Haecken 1—0, Gefle — A.I.K. 3—0, 
I.F.K. Gdteborg — Oester 0—1, 
Halmstad — Brage 1—1, Ham- 
mărby — MalmO 2—1. în clasa

Cea de a 37-a ediție a C.M. de 
tecus de masă, care se desfășoa
ră la Tokio, se apropie de snr- 
șU. Duminică au fost desemnați 
campionii ta probele de duMu. 
astăzi urmind să fie cunoscut! 
și cei de la simplu și dublu 
mixt.

Conform așteptărilor, la dublu 
fete victoria a revenit unul cu
plu chinez — Shen Jianping, Dai 
LUL Supremația sportivelor 
din RJ». Chineză a fost eviden
tă, eie skuindu-se pe primele 4 
locuri ale clasamentului. Fene- 
cbea Maria Alboiu (Românta), 
Shelley Palmer (Noua Zeelandă) 
a tost eliminată în turul doi de 
Monica Grefberg (Finlanda), An
drea Gutknecht (RJ.GJ cu 3—t 
(*. —IS. ÎL 9). La dublu mascu
lin, deși se sconta pe o victo
rie a sportivilor din R.P. Chine
ză. cuplul iugoslav Dragutin Șur- 
bek, Zoran Kalinid a realizat 
marea surpriză, obțlnînd un suc
ces de prestigiu.

IntUnirlie la simplu și dublu 
mixt au ajuns ta faza sferturi
le. Olga Nemeș a întrecut cu 
>—• (9, 24, 15) pe Diana Wuisan 
(Indonezia), în turul n șl ou 
3—1 (12, 14, —ÎS, 19) pe Cho Jong 
Hui (R.PJ3. Coreeană) ta 16-iroi, 
dar a cedat cu 3—9 (24, 17, 16) 
ta fața lui Cao Yaahua CRJ>. 
Chineză) medaliată cu argint a 
edițlet precedente și favorita nr. 
3, ta optimi. Situarea între pri
mele 16 ta lume constituie un 
frumos succes pentru jucătoarea 
noastră. La dublu mixt, pere
chea Liana Urzică, John Hilton 
(Anglial a pierdut ta optând la 
L Jonyer, Gabriella Szabo (Un
garia) cu 3—3 (19, 21> —U. —36. 
15), după ce a întrecut pe Errol 
Caetano, Mariann Domokoa (Ca
nada) cu 3—1 (14, —17, 9, 17).
Olga Nemeș și UU Carlsson (Sue
dia) au cedat în primul tur la 
Z. Kriston, Zsuzsa Olah (Unga
ria) ou 5—1 (19. 17, —13. 15).

După cum se știe, ediția ur

Clasamentul general al Turu
lui: L Bernard Hinault (Franța) 
941128 as. 2. Marino Lejarreta 
(Spania) 94h29:38, 3. Alberto Fer
nandez (Spania) 94h32:24, 4. Al
varo Pino (Spania) 94h33:35, 5.
Hennie Kuiper (Olanda) 94h38:52, 
4. Eduardo Chozas 94h39:37 etc. 
Hinault clștigă pentru a doua 
oară Turul Spaniei (prima dată 
ta 197»).

ment oom duce Mjaellby cu 5 p.
SCOȚIA (et. 35): Aberdeen — 

Kilmarnock 5—0, Celtic — Mor
ton 2—0, Dundee Utd. — Mother- 
well 4—0, Hibernian — Glasgow 
Rangers 1—2. In clasament con
duce Dundee Utd. cu 54 p, ur
mată de Celtic și Aberdeen cu 
cite 53 p.

ANGLIA (et. 41): Arsenal — 
Sunderland 0—1; Birmingham — 
Tottenham 2—0; Brighton — Man
chester City 0—1; Ipswich — 
Watford 3—1; Liverpool — Aston 
Villa 1—1; Luton — Everton 1—5; 
Manchester United — Swansea
2—1; Nottingham Forest — Nor
wich 2—2; Stoke — Coventry 0—3; 
West Bromwich — Southampton
1— 0; West Ham — Notts County
2— 0. In clasament conduce Li
verpool cu 82 p, urmată de Wat
ford — 68 p și Manchester Uni
ted — 67 p (două jocuri mal pu
țin susținute).

R.F. GERMANIA (et. 30): F.C. 
Kdln — Bayern MGnchen 2—0; 
Werder Bremen — S.C. Karlsruhe
3— 0; F.C. Kaiserslautern — 

mătoare (1985) va avea loc la 
Goteborg, în timp ce gazdă a 
C.M. din 1987 a fost desemna* 
orașul Deliii (India).

REZULTATE : DUBLU — se
mifinale : Xie Saike. Jlang Jla- 
Uang (R.F. Chineză) — Wang 

Huiyuan, Yang Yuhua (R.P. Chi
neză) 3—0, Dragutin Surbek, Zo
ran Kallnld (Iugoslavia) — Seljl 
Ono, Hiroyukl Abe (Japonia) 
3—2 ; finala : Dragutin Surbek, 
Zoran Kallnld — Xle Saike, 
Jlang Jialiang 3—2 (15, —13. —2» 
17, 20)1; feminin: Shen Jianping, 
Dal Lili (R.P. Chineză) — Cao 

Yanhua, Ni Xialian (R.P. Chine
ză) 3—2, Geng Lljuan, Huang 
Junqun (R,P. Chineză) — Tong 
Ling, Pu Quljuan (R.P. Chineză) 
3—1 ; finala : Shen Jianping, Dai 
LIII — Geng Lijuan, Huang Jun
qun 3—2 (21, —12, —15, —10, 16); 
SIMPLU : masculin — sferturi : 
Guo Yuehua (R.P. Chineză) — 
Fan Changmao (R.P. Chineză) 
3—1. Jian Jialiaug (R.P. Chi
neză) — Chen Xinhua (R. P. 
Chineză) 3—2, Wang Huiyuan 
(R.P. Chineză) - Klm Kitaek 
(Coreea de Sud) 3 —0, Cal zen- 
hua (R.P. Chineză) — Klyoshi 
Salto (Japonia) 3—1; feminin s 

Q1 Baoxlang (R.P. Chineză) — 
Dal Lili (R.P. Chineză) 3—4. 
Yang Youngja (Coreea de Sud) 
— Tong Ling (R.P. Chineză) 3—0, 
Cao Yanhua (R.P. Chineză) — — 
Ni Xialian (R.P. Chineză) 3— 
Huang Junqun (R.P. Chineza) 
Fumiko Shinpo (Japonia) 3—2; 
dublu MIXT — sferturi : XI» 
Saike, Huang Junqun (R.P Chi

neză) — Fan Changmao, Shen 
Jianping (R.P. Chineză) 3—0, 
Shen Xlnhua, Tong Ling (R.P. 
Chineză) — Andrej Grubba (Po
lonia), Bettine Vrlesekoop (Olan
da) 3—4, Cal Zaenhua, Cao Yan
hua (R.P. Chineză) — Wang Hui
yuan, Q1 Paoxlang (R.P. Chine
ză) 3—1, Huo Yuehua, Ni Xia- 
tlan (R.P. Chineză) — Dlo Mlng, 
Pu Qtjan (R.P. Chineză) 3—2.

A ÎNCEPUT 
„CURSA PĂCII“

„Prologul" celei de a 36-a edi- 
ții a Cursei Păcii a avut loc do- 
mtalcă La Varșovia, pe un traseu 
de 6,7 km. Clasamentul : 1. Olaf 
Lodwig (RDG) 9:32,08, 2. Uwe
Raab (RDG) 9:33,16, 3. Oleg CiuJ- 

da (URSS) 9:34,09. Dintre cicliș
tii români, cel mai bun timp l-a 
realizat Ionel Gancea — 10:18,6.

V.f .L. Bochum 1—0; Borussia 
Dortmund — Eintracht Frankfurt 
pe Main 4—1; F.C NUmberg — 
Bayer Leverkusen 0—1; Schalke 
04 — Arminia Bielefeld 5—0; 
V.f.B. Stuttgart — Borussia Mdn- 
chengladbach 3—1; Hertha — S.V. 
Hamburg 1—2; Fortuna Dtlssel- 
dorf — Eintracht Braunschweig
5—0. In clasament conduce S.V. 
Hamburg — 45 p, urmată de 
Bremen — 45 p și Bayern Mun- 
chen — 41 p.

ITALIA (et. 29): Aveilino — 
Catanzaro 4—0, Cagliari — Ju
ventus 1—2, Cesena — Ascoli 1—1, 
Fiorentina — Sampdoria 3—1, 
Genoa — Roma 1—1, Inter — U- 
dinese 1—1, Torino — Pisa 0—2, 
Verona — Napoli 0—0. în clasa
ment: L Roma 41 p, 2. Juven
tus 38 p, 3. Inter 35 p.
• în capitala Paraguayului, 

Asuncion, într-un meci contînd 
pentru competiția sud-americană 
„Copa Llbertadores", echipa uru- 
guayană Wanderers a întrecut 
cu 3—2 (1—0) formația Olimpia
Asuncion.
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