
VUITA OFICIALA DF PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI HU VAOBANG, 

SECRETAR GFNfRAl Al COMITETULUI CtNIRAl 
Al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Tovarășii Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al rartidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Hu Yaobang, secreiar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, au 
fost, luni, 9 mai, oaspeți ai 
locuitorilor județului Brașov.

întregul oraș a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. De-a 
lungul principalelor artere, mii 
de locuitori ai municipiului au 
ținut sâ fie prezenți la a- 
cest moment semnificativ din 
cronica relațiilor de prietenie 
și îndelungată tradiție dintre 
popoarele român și chinez-

Aceeași manifestare entu
ziastă, călduroasă are loc și in 
fața sediului Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. — locul 
de desfășurare a intilnirii eu 
reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat.

în cadrul intilnirii care are 
loc, oaspeții sînt informați pe 
larg de către primul secretar 
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R. asupra dezvoltării 
multilaterale a acestor melea
guri.

secretar general 
Central al Par- 

1-a 
adunarea consacrată 

româno-chineze, găx- 
Sala sporturilor din

★
Comitelui județean de 

tovatășii Nicolae
De la 

partid, 
Ceaușescu și Ilu Yaobang s-a» 
îndreptat spre întreprinderea 
de autocamioane Brașov.

Pe traseul străbătut de co
loana oficială, peste 100 000 de 
brașoveni, purtînd portretele 
celor doi conducători de par
tid, drapelele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Chineze, au făcut to
varășilor Nicolae Ceaușeseu ți 
Hu Yaobang o ealdă manifes
tare de stimă și prețuire.

La sosirea la întreprinderea 
de autocamioane, cei doi con
ducători de partid au fost sa
lutați cu deosebita bucurie de 
mii de muncitori, care și-au 
exprimat, prin urale și ovații, 
satisfacția de a-i avea ca oas
peți.

La încheierea vizitei ta între
prindere, numeroșii constructori 
de autocamioane au ovaționat 
din nou pe cei doi conducători 
de partid și de stat.

★
Un moment deosebit al vizi

tei întreprinse la Brașov 
tovarășul 
secretar 
Comunist

de 
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
Român, șf tovarășul

Hu Yaobang, 
al Comitetului 
tidulul Comunist Chinez, 
constituit 
prieteniei 
duită de 
localitate.

Sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang a 
fost intimptaaU de cel prezenți 
ea îndelungi aplauze si urale. 
cu ovații nesfîrșite, eu un tasu- 
flețitor entuziasm.

Adunarea consacrată priete
niei româno-chineze a fost des
chisă de 
Enache, membru supleant 
Comitetului Politie Executiv 
C.C. al P.C.R., prim-seeretar 
Comitetului județean Brașev 
P.C.R.

In aplauzele îndelungate trie 
celor prezenți la adimarea con
sacrată prieteniei româno-chi
neze au luat cuvintul tovarășul 
HU YAOBANG, secretar gene
ral al Comitetului Central ol 
Partidului Comunist Chinei, și 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid au feet 
subliniate in repetate rinduri eu 
vil și puternice aplauze. Cel 
prezenți au ținut să-și exprime 
astfel aprobarea deplină față de 
aprecierile deosebite făcute de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang la această înălță
toare manifestare a 
româno-chineze.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Remania, 
și tovarășul Ha Yaobang, se
cretar generai al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, au participat, luni, la 
un dineu oferit de Comitetul 
județean Brașov al P.C.R.

★
După dineu, locuitori ai orașu

lui au făcut o caldă manifestare 
de simpatie celor doi conducă
tori de partid, aa ovaționat ta- 
delung pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei româno-chi
neze.

Apoi, coloana de mașini s-a 
îndreptat spre reședința re
zervată.

tovarășul Marin 
al
al 
al 
al

prieteniei

Ceausescu. 
Partidului

ZIAR AL
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Gimnastele noastre s-au întors aseară de la Campionatele europene

STRĂLUCIREA CELOR 9 MEDALII DE LA GOTEBORG, 
PROMISIUNE PENTRU BUDAPESTA SI LOS ANGELES

reprezentanți
C.N.E.F.S.. ai

or mo- 
unice, 

i care 
bucurie 

poartă 
Otopeul, 
cu mta-

ai conducerii 
federației. ai 

unor cluburi, de familii de 
gazetari sau simpli iubitori ai 
sportului, abia prididind sâ 
mulțumească tuturor pentru 
cuvintele de felicitare, pentru 
flori. Pe Ecaterina Szabo am 
mai văzut-o tntoreîndu-se eu 
medalii — de la „europenele" 
de juniori —. dar parcă nici
odată nu ni s-a părut atit de 
emoționată. trăgind ta râs-

Gimnastele noastre medaliate 
Otopeni
timp ca 
salba de 
două cu 
„Aia ticul marele pas de la 
podiumul campionatelor de ju
niori ia acela de seniori, in
tr-o companie select i.

coada ochiului spre
medalii, dintre care 

strălucire de aur.

Iar

la sosirea
Foto :

bucuria mea 
mare cu cit, 
vinta ți Mihaela,

pe aeroportul 
Ion MIHĂICĂ 
este cu atit mai 
impreună cu Lu

am re u ții

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a»

FRUMOASA TRADIȚIE

Declarații, ecouri din presă
GOTEBORG. * (prin telefon). 

Suedia a găzduit pentru a 
doua oară • ediție a campio
natelor europene de gimnas
tică. după Tandaărona '69. Răs- 
tmo ta care această adt de 
frumoasă disciplină sportivă a 
făcut un salt foarte spectacu
los. tmpuntada-ee tot mal mult 
ta lume. Mergtnd pe aceeași

Un punct de atracție din programul „Festivalului primăverii": demonstrațiile tinerilor scrimeri 
Foto: i. bănica

REVĂRSARE DE TINEREȚE 
IN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

să
_ „ ___ că

școala românească de gimnas
tică s-a afirmat tot mai ver
tiginos pe 
niktr. Ele 
obținute la 
competiției 
de Elena Leuștean __ 
Iovan, pină la această ediție 
cu numărul 14. Încheiată cu 
un bilaaț-record. reprezentan
tele României socialiste s-au 
aflat ta prim-nlanul disputei, 
iar lncepind cu Skien ”15 — 
momentul strălucitei afirmări a 
inegalabilei Nadia Comăneci — 
tricolorul a urcat eu regulari
tate pe cel mai înalt catarg. 
Cele nouă medalii cucerite la 
Goteborg capătă si mai multă 
valoare dacă nu omitem faptul 
— si nimeni nu-1 poate omi
te ! — că Ecaterina Szabo, La- 
vtaia Agache si Mihaela Stă- 
nuleț au debutat, practic, la 
campionatele europene de se
nioare. După cum, felicitindu-le 
pe sportive si pe antrenorii lor 
se cere subliniat totuși și un 
alt adevăr : bilanțul acesta 
prestigios putea fi chiar și mai 
bun ! într-adevăr, o judecată 
mai dreaptă a brigăzii de ar
bitra la sărituri, de pildă, ar 
fi condus cel puțin la o ega
litate in concursul individual 
compus între Olga Bicerova și 
Lavinia Agache, reprezentantei 
noastre lipsindu-i în final nu
mai cinci sutimi (atit de nutin

cale a comparației trebuie 
adăugăm — cu mindrie —

măsura trecerii a- 
la primele medalii 
ediția inaugurală a 
europene, din 1957, 

*i Sonia

„UN SPLENDID 
BUCHET DE TROFEE 
PENTRU ROMÂNCE»

STOCKHOLM, 9 (Agerpres). Co
rn en tind rezultatele campionatelor 
europene feminine de gimnastică» 

la Goteborg, cores- 
iportiv al agenției 

subliniază succe- 
românce, care, 

știe, au cucerit trei 
aur, trei de argint 
bronz. „Gimnastele 

se relatează in co 
au reușit o mare 
Lavinia Agache, mo 
argint la individual

deifășural» 
pondontul 
Franc» Presta 
sul gimnastelor 
ața cum a» 

de 
do

Constantin MACOVEI

întrecerile din cadrul marii competiții sportive naționale 
„DACIADA" eunose o tot mai mare frecvență. în diferite orașe 
au avut loe, la sfirșitul săptăminii trecute, finale 
nifestări sportive locale care s-au bucurat de un 
Iată relatări de

tContinuarț ta n'io t i-ol

medalii 
și trai 
române» 
mentori» 
performanță, 
daliata cu _ 
compus, o făcut din nou dovada 
calităților sale printr-un exerci
țiu d» o autentică măiestrie, la 
blmâ, avansul său față do cea 
d»-a doua clasată fiind de 0,250 
puncte. Agache și-a completai 
palmaresul cu un loc doi la pa
ralele și un loc trei la sărituri. 
Compatrioata sa, Ecaterina Szabo, 
a realizat, de asemenea, un 
splendid buchet de trofee : două 
medalii de aur - la paralele și 
sol,----- ' * - ' - - -
P o 
dual 
dent 
rina 
chiar 
dacă ____ ________  _____ __ ,
la bîrnâ, nu ar fi dus la o ra
tare ce a lipsit-o de un succes 
meritat.

Referindu-se a prestația gim
nastei sovietice Olga Bicerova 
(locul I la individual compus), 
specialistul francez menționează 
faptul câ această minusculă gim
nastă, înaltă de 1,40 m și 
tărind doar 30 kg, 
registru complet $i rămîne ală
turi de românce 
viitoarele campionate 
?i Jocuri Olimpice

aur - la paralele șl 
una de argint — la sărituri 
alta de brom - la indivl- 
compus". Același .corespon- 
menționa faptul că Ecate- 
Szabo ar fi putut obține 

și titlul continental absolut 
exercițiul său, foarte greu.

a

poseda
CÎO-

un

favorita pentru 
mondiale

la cîteva dintre ele.

pe (ară și ma- 
frumos succes.

BUCUREȘTI ■ La „Festivalul primăverii”, totul a fost 
frumos, cu excepfia crosului I

A intrat in tradiție ca. la 
început de mai. Comitetul 
U.T.C. al Sectorului 2 din Ca
pitală. ta colaborare cu Con
siliul pentru educație fizică și 
sport al sectorului, să organi
zeze, pe frumosul stadion Me
talul din Pantelimon. „Festi
valul primăverii", acțiune 
înscrisă sub genericul „Dacia- 
dei". I-am putea spune și 
„Festivalul tinereții". pentru 
Că spectacolul sportiv și cul
tural-artistic pe care l-am ur

mărit simbătă — aflat la a 
XVI-a ediție — a fost real
mente o revărsare de tinerețe 
și voie bună.

Din programul festivalului 
am aplaudat demonstrațiile fă
cute de reprezentanții Clubu
lui sportiv școlar nr. 2 si clu
bului Dinamo la gimnastică, 
iude scrimă, am aplaudat si

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Cinci zile pină la meciul de fotbal cu Cehoslovacia

„ETAPA BUCUREȘTI" ÎNCEPE ASTĂZI
Luni, deși după jocul de la 

Sibiu, pentru lotul reprezenta
tiv de fotbal a fost zi plină la 
Poiana Brașovului. Două antre
namente, plus analizele... șa- 
histe. A fost vizionat filmul 
meciului, din Spania, Anglia — 
Cehoslovacia. „Bine, dar for
mația va fi, probabil, cu totul 
alta" — am fost de părere. 
Mircea Lucescu n-a rămas da
tor : „De acord, deși văd că 
Havranek a început să apeleze 
și la jucătorii „spanioli". La

Vizek, la Bicovsky, la funda
șul Barmos... Trăsăturile fot
balului cehoslovac nu se pot 
schimba de la o zi la alta... 
Mai derutante pot fi, zic eu, 
interpretările superficiale de la 
un 1—1 cu Cipru, afară, la G—0 
cu aceeași echipă acasă. Nu mă 
voi limita la video. Am depis
tat eite ceva și pe viu... O 
echipă puternică, un fotbal 
puternic, care își permite lu
xul de a schimba foarte mulți 
jucători, pentru că are... In

linii mari, cehoslovacii se ba
zează pe doi fundași centrali 
întotdeauna atletici. , asta vine 
de la Ondrus și chiar înainte 
de el... Popiuhar etc., etc... doi 
fundași laterali de mare iniția
tivă in atac, de la care... In 
sfirșit, spre deosebire de Ita
lia... o mare deosebire... ceho
slovacii se apără în zonă, ceea

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3
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REVĂRSARE DE TINEREȚE>

In arenele sportului de masă
reprizele de gimnastică din ca
drul etapei pe municipiu a 
„Serilor Daciadei" (foarte fru
moasă evoluția fetelor de la 
Liceul economic nr. 2. pregă
tite de prof. Elena Popescu), 
precum si întilnirile atit de 
viu disputate la fotbal dintre 
formațiile ~ ~ 
și C.S.S. 
fotbalului 
fină — 
t>e pista 
făsurat o __________
clistă eliminatorie, dstigată de 
Emanuel Marinescu (C.S.Ș. 2). 
și demonstrații de racbeto si 
aeromodelism. prezentate de re-

prezentanti *1 Clubului aportu
rilor tehnico-aplicative de 1* 

Am urmărit, de 
interesantă lntîl- 
lntre reprezenta-' 

2 si Electromag- 
ea si Întreceri de

ATI J

mascul

Săptămîna meciului de rugby de la Kie

ÎN CĂUTAREA FORMULEI IDEALE DE
ai de La Romanești — a izbu
tit «ă clștige finala pe tară. 
Da. au crescut fetele : pe locul 
secund. Eugenia Staneiu 
prezentanta jud. Olt), la edi
ția trecută clasată pe locul 4. 
fără însă a avea antrenamentul 
de acum : de la blocul F2. din 
cartierul Crișan II din Slatina 
— zilnic in alergare susținută 
către pădurea Sarului. Apoi : 
3. Qena Țugui (Neamț). <- Ma- 
rioara 
Soos
aeacu

L« 
prima 
Viorica Bielea 
care a Urnit din pluton dnd 
trebuia, demonstrind că are ai 
un finiș bun. Pe locurile ur
mătoare : 2. Adriana Pleșa
(Harghita). 3. Adriana Iancu 
(Bihor). 4. Ketuta Artamon 
(Tulcea) 5. Margareta Drăghia 
(Olt). 4. Mioara Asaftei (Pra
hova). S-au mai evidențiat : 
Donmica Tcaduc (Suceava). 
Angela Roca (Bacău). Cizela 
Vintz: (Mure»)._ Rodi ca Tătara 
(tot Mureș) — locui 3 ia etapa 
județeană, ded fără dreat de 
eoecura, venită, totuși, la Plo
iești pentru a-și tncurala eole- 
gele al a vedea finalele acea- 
tor Întreceri 1

un ..meci 
angajament 
„Modul de 
gâtire fără nici un 
partidei de la Kiev.

mult așteptatul 
de la Kiev, 

desemneze 
Europei. Si- 
se intensi- 

tabere, am- 
prezenta. în

Se 
meci 
care 
noua

tare“. cu un bun 
de ambele părți.

abordare, prin pre- 
rabat. a 

mi se 
pare mult mai serios, mai res
ponsabil din partea tuturor se- 
lectionabililor" — ne spunea 
dună ioc. antrenorul federal 
Valeriu Irimescu. De altfel, spre 
a le mări răsnunderea oerso- 
nală. el a cerut fiecărui com
ponent al echipei «ă-si expri
me părerea despre ioc. despre 
propria-i comportare. Pe rînd. 
Paraschiv. Dărăban. Fuicu. Bu
can și ceilalți au avansat îdei 
interesante, iar Dumitru, ca- 
re-și tine ..la zi* un carnet 
de antrenament, a sugerat 
citeva valoroase Idei tactice.

După Csoma, iată alți doi 
rugbyști care au trebuit să se 
retragă din cursă datorită u- 
nor motive obiective (acciden
tări). Este vorba de fundașul 
stelist Codoi (disjunctie la u- 
mărul sting), care, gtndim. «r 
fi meritat titularizarea, și co-

apropie 
de rugby 
urmează să 

campioană a 
si pregătirile 

in cele două 
dornice de a 
meciului, echipe comoeti- 
la cota maximă a oosi- 

Astfel. echipa 
simbătă 

meci de verificare

Băneasa-lac. 
asemenea, o 
nire de volei 
tivele C.S.S. 
oetica (3—2). 
tenis de masă deschise tuturor 
amatorilor (dar prea puțin ur
mărite organizatori).

ra prevăzut fi 
dar. din păcate, 

mare —

In 
un 
el 
la 

unele categorii prezentindu-se 
doar zece-cincisprezece concu
rent! sau chiar nici anul 1 — 
și nici n-a fost organizat ea 
lumea, ceea ce a dus la neplă
cute discuții în privința stabi
lirii cistigătorilor.

PLOIEȘTI : Finala unei competiții 
de concurente

C. S. Electroaparataj 
nr. 2 (pepiniere ale 
nostru) si Mecanică 
Aversa. Concomitent 
stadionului i-a des- 
trumoasă cursă ci-

fost deloc...

cu 40 000

(re-

Bosneag (Tulcea). 5. Iren 
(Covasna). 
(Brașov), 
categoria 
a trecut

6. Liliana R-

peste 19 ani. 
linia de sosire 
(jud. Vaslui).

Duminică dimineață. în par
cul Bucov din Ploiești, s-a 
desfășurat — sub egida „Da- 
«iadei* — finala pe tară a 
■nei tot mai populare compe
tiții sportive de masă : „Vvin- 
(iada fetelor la cros*. între
cerea. aflată la a patra ediție. 
• reunit în etapa De asociație 
Aproape 40 000 de tinere din 
cooperația meșteșugărească. La 
finala de la Ploiești au hiat 
Marțul atlete clasate pe locul 

la fazele iudetene.
e categoriilor oină 

ani si peste 19 ani.
„Voințlada fetelor la 

este un concurs aparte, 
vat celor care reprezintă ma
joritatea în cooperația mește
șugărească. Alergarea In mij
locul naturii este una din con
diții. toate traseele trebuind să 
străbată cînd lumina poienii, 
dnd umbra pădurii. O altă 
condiție o constituie șl progra
mele cultural-sportive, de după 
concurs. La Bucov. spre exem
plu. acțiunea care a Întregit 
frumoasa petrecere a timpului 
liber în mijlocul naturii s-a 
numit „Flori de mai*, cu for
mații artistice cunoscute, atră- 
gfitoare demonstrații de box. 
ddism. modelism. minifotbal 
•te. Competitoarele au o sin
gură obligație : să fie cu ade
vărat reprezentante ale „Vo-

bele 
ziua 
tive 
bilităților lor. 
României a susținut 
un ultim 
public, parteneră de întrecere 
fiindu-i XV-le Stelei. „Trico
lorii" a-au prezentat In urmă
toarea formulă de echipă : V. 
Ion — Fuieu. Lungu. I. Con
stantin, Aldea — Alexandru, 
Paraschiv — Borș, Dumitru, 
Murariu — Dărăban. Caragea 
— Bucan. Grigore. Pascu. După 
pauză Constantin a trecut fun
daș. iar In locul său a evo
luat Vărzaru. ceilalți selecționa- 
bili (Munteanu. M. Ion eseu. FI. 
Constantin. Podărescu. Vărzaru, 
Feches. PHoUcbi ș.a.) evoluînd 
în formație cu Cioarec, Come- 
liu. Moț et comp. A rezultat

legul de echi 
Laurențiu Con 
in plină 
metatarsian).
la ora de fată 
tivi și anume 
stantin. Aldea. 
Vărzaru. Bec 
Podărescu. Pa
Dumitru, Borș 
răban, M. Io 
Dinu. Pașcu. 
gore. In cc
„jocurî-școală*. 
bilirii formu 
chipă.

Miine vom 
mai proaspe
Uniunii Sovie 
actuală, aceas 
tllni. tot la 
tiva Maroculu
produs, dumin 
priză. învingi 
formația R.F. 
retinut că 
condus de bi 
tru arbitru

FINAL INCANDESCENT IN CAMPIONATELE DE
frun-
la 1»

Vașft. TOFAN

MIERCUREA CIUC : 
o premieră

„Maratonul sănătății' 
care promite

Primi ediție de vară a -Ma
ratonului sănătății*. Întrecere 
organizată de Consiliu! muni
cipal pentru educație fizică si 
sport Miercurea Ciuc. cu aon- 
jinul organelor locale cu atri
buții în sport, s-a bucurat de 
un frumos succes. Mai bine 
de 3 OM de iubitori ai aler
gării pe teren variat au laat 
startul In această Întrecere 
desfășurată sub Însemnele ..Da- 
dadei*. care a măsurat 12 km 
Plecați din fata Casei de cul
tură. concurentii au străbătut 
traseul oină la mlcrostatiunea 
de la Jigodin și retur, încu
rajați de mii de spectatori. 
Primul care a terminat mara
tonul a fost elevul Papp Attila.

1de la Liceul industrial nr. 
Miercurea Ciuc. urmat de Eu
gen Trimbițaș. din G&lăutaș. 
st Levente Keresztes. din 
Gbeorgbeni. Dintre fete. Ildlko 
Băile, din Ciceu. si Ildiko Po
dar. din comuna Sin® m ton 
s-au clasat cel ma: bine.

De remarcat faptul ei la a- 
eeastă primă ediție a Mara
tonului sănătății* treplicâ la 
cel de iarnă — mers eu schlu- 
rtle —. care a at™ la a III-a 

fost prezent’ și 
Topii ța, Odor- 
Cristuru Secu- 
tntreeerea de- 
amploare —

ediție) au 
concurenți din 
heiu Secuiesc, 
iese fi Reghin, 
pășind — prin 
toate așteptările.

V. FAȘCAira. coresp.

In Divizia „A" 
la tenis de masă

1, Cstm&dia 
U PxaJ X.

FEMININ
C.PJL. C.S.Ș. PRTBOȘAMI 

C.S -M. IAȘI 4—I si »—i. 
punctat : Daniel» rWBTtm 
Udlko Cy8n tya*l >-,1

Au 

pentru

CAMPIONUL G. TANASE IN REVENIRE
Campionul pe 1982, G. Tin ase. 

a arătat un reviriment aștepta*, 
de public, obținlnd trei victorii 
yi fiind protagonist în alte trei 
alergări. Bon, un reușit Cu al 
Begoniel cu Fânișor, șl-a domi
nat net adversarii, clștlglnd „Pre
miul băieților*, Jurista, Inteligent 
condusă de I. Crăciun, a obținut 
o victorie muncită în fața lui Co- 
P:st (la fotografie). adus prea 
tirziu la atac, iar Trudin a com- 
•p’eiat lista celor trei învingă
tori. Tot în această reuniune am 
remarcat revenirea în 
formațiilor M. Dumitru 
duță, ambele obțlnînd 
victorii, cu Anemona

pluton a 
și D. To
cite două 
șl Rural 

(M. Dumitru), respectiv, cu Tran-
d-'tir și Simbol <D. Toduțâ). Tî- 
nărul M. Dumitru, aduclndu-șl 
aminte că acum trei an! era o 
mare speranță a turfului nostru, 
a conceput și realizat eu Rural 
o alergare de mare • 
ataclnd pe ultimii 60 m 
regretatului N. Cere»,of. 
rinescu;conducînd fără 
pe Tuștea. a reușit o 
ușoară în fata lui Calafat. Pe- 
ricola. er.eslnd "’.r-'-.l o dată. a 

Învins fără drent de apel pe Fa
randola. De asemenea. Feteasca, 
condusă <-u mult taci șl răbdare 
de V. Gheorgne, a cîștîgat ui- 
t’ma cursă a zilei. produclnd și 
rn^-eă mirn-lră

•■l l 'TITF TEHMCȘt Cursa 
1 : Anemona (M. Dumitru) im,».

spectacol, 
în stilul 
Tr. Ma- 
greșeală 
victorie

H I P I S M
ord.

1. Bon (G.
Fe-

Agruța. Cota : dșt. 1,68. 
Cursa a U-a :

1 ^3,3, X Bavin, X

2.
IX.
Tănaae)
noL Cota : dr* «. ord. îjt, ev.
X, ord. triplă 16 Cursa a IU-a : 
1. Trandafir (V. Pătrașcu) 139.1,
I. Sardonic. Cota : dat. 1,60, ord.
II, ev. 3, tripla 1—3—3. 25. Cursa 
a IV-a : 1. Rural (M. Dumitru) 
137,4, 2. Hemeiu^, 3. OLăraș.
Cota : d$t. 6. ord. I. ev. 20, 
ord. triplă 118. Cursa a V-a : 1.
Jurista (I. Crăciun) 138,3. 2. 

Copist. Cota : dșt. 1,60, ord. 21, 
ev. 16, triplu 3—4—55 175. Cursa 
a VI-a : 1. Pericola (N. Sandu) 
1:36,6, 2. Felin, 2. Ibus. Cota :
cîșt. 4, ord. 20. ev. 12, ord. triplă 
311. Cursa a VII-a : 1. Tuștea
(Marinescu) 130,7, 1. Calafat.
Cota : cîșt, f, ord. 6. ev. 5. triplu 
8- 0 7 102. Cursa a VTII-i :
SUnbol (Todutâ) 1:31.5, 2. Dineu, 

3 Fondista. Cota : cîft. 4, ord. 
închisă, evit), ord. triplă 398. 
Cursa a IX-a : 1. Trudin (L Cră- 
dun) 1:35,5, 2. Odeon, 3. Sutghiol. 
Cota i eî$t. 4, ord/ închisă, ev. 
23, ord. triplă închisă, triplu 7—I 
—9 179 Cursa a X-a : 1. Feteasca 
(V. Gheorghe) 136,7. 2. Rodolfo. 
Cota : dft. 20, ord. închid, ev.

A. MOSCU

1.

• Steaua — Minaur, un meci de referință • Chimistul — 
Știința duel pasionant in campionatul feminin - Dinamo Bucu

rești încearcă astăzi, la Oradea, să-și aproprie locul II
După un meci de factura ce

lui disputat duminică In sala 
Floreasca încep, parcă, să re
nască speranțele lntr-un pro
gres viguros al handbalului 
nostru în acest final de ciclu 
olimpic. Steaua și Minaur, două 
echipe cu valori autentice, două 
echipe cu valoare dato,ată in
struirii și omogenității lor. re
surselor fizice și ambițiilor 
bine canalizate, au realizat un 
derby incintător. Deși s-a lup
tat pină la ultima picătură de 
energie, deși — pe parcursul 
lui — au fost momente de 
mare tensiune, unele chiar dra
matice, nu s-au depășit nici o 
clipă limitele fair-play-ului, 
jucătorii ambelor echipe fiind 
preocupați numai de evoluția 
lor. Tempoul de joc a fost ade
sea la nivelul exigențelor de

Clasamente la
MASCULIN

ZI

1. STEAUA 21 » f 1 544-467 f/
8. M Q Mrii 21 U 1 1 57B-<70 44
X Dvu. Bwc 29 13 2 9 S64-432 44
A U. C -Mop 29 12 1 | 464-473 44
& Com. Ar. 21 11 f 1f 457-444 43
A Tml 21 9 4 f 43V—441 43
1. M Cwp • 21 9 1 11 477-414 36
A Cofrtr. Or. 2B f f 11 481-4M 38
9. Dm. Br. 28 I 2 18 42S-445 38

»A felea Sdrv 21 • 1 14 423-450 34
ti. U. C/ * 21 4 2 13 416-501 S3
12. C.S.M. Boer. 21 1 1 16 427-527 24

• Eeh*pd penalizată eu punct.
•* Echipd pe^oiizatâ cm 4 puncte.

FEMININ
1. ST11NTA bc 21 ÎS 1 S 515-441 52
L Chimistul » 15 • 5 U7433 5fl

Rulr^entul » 12 1 7 404-386 45
A TEROM lași n ii 8 18 458-413 43

“cro’fnfiico 21 18 1 6 406-418 43
A AE.M Hm 2i ie 1 18 423-426 42
7. Confecția 21 9 î 10 447-436 41
• .Progres'jl 21 9 1 11 416-425 40
9. M eresul 21 • 1 11 362-411 40

18. Textilă Buh. 21 1 3 11 363-465 36
11. GS.M. Sibie 21 4 1 14 366-434 34
IX CSM SI. Gh. 21 3 4 14 427-449 31

vîrf ale handbalului internațio
nal, iar combinațiile de mare 
frumusețe și tehnicitate. A fost 
evident că există resurse mari 
pentru obținerea acelui standing 
asigurător de lauri olimpici, 
totul urmînd a fi hotărît de 
sîrguința în pregătire.

Dacă la băieți titlul național 
aparține de fapt și de drept 
echipei Steaua, performeră nu 
numai a acestui campionat, cl 
a întregii istorii a handbalului 
românesc, răminînd de stabilit 
In această săptămină doar or
dinea următoarelor locuri pe 
podium (H. C. Minaur și Di
namo București sau Dinamo 
și H. C. Minaur), in schimb la 
fete (întrecerea lor interesează 
în mod deosebit, pentru că 
echipa națională va Încerca In 
decembrie să obțină, in extre
mis, un loc în turneul olimpic 
de la Los Angeles) finalul este 
incandescent. După victoria 
Chimistului in derbyul cu Știința 
s-a declanșat și mai aprig due-

Iul acestor fo 
premație. Ha 
tite de anlre 
stantin Po 
joi, la Brașov
men tul și In 
ele vor trece 
tima etapă, 
mind să 
tensiunea, 
zia, îmbucur 
handbalul n 
pune acum d 
stante valori 
lupte acerbe 
formații (F 
Hidrotehnica 
caută făgaș 
stabilității. 
bun augur, 
rea naționale 
tălie de la f

Sigur, mai 
vom analiza 
după Încheie 
—, dar acum 
tant să evi 
atuurilor d 
porni hand 
gătirea r 
obiective oii

JOI. DIPDYfl PCLMENTUl DRASOT

Cuplaj de mare atracție joi. 
la Brașov : in Sala sporturilor 
se va disputa, de la ora 17. 
derbyul feminin Rulmentul 
Brasov — Chimistul Rm. Vil-

cea, iar de 
tida
»ov
poc». Am 
tanțe din

AZI, CONSTRUCTORUL ORADEA - DINA

In Sala sporturilor din Ora
dea are loc astăzi, de la ora 
18. partida restantă din Di
vizia ..A* dintre formațiile mas
culine Constructorul Oradea și 
Dinamo București. Meciul are 
o importantă deosebită : in ca
zul unui succes al gazdelor, a- 
cestea intră în prima Jumă
tate a clasamentului. Iar in cel

«J unei 
dina mo vis til
In ierarhia

Dc azi; p

In Divizia „A“ de popice
CONCURSU
PE AM

O ETAPA CU MULTE VICTORII IN DEPLASARE
In campionului Diviziei -A“ de 

popice, simb&U »-* desfigurat 
etapa a 17-a, urm In d ea ultima 
confruntare m ctle patrn serii, 
etapa a 18-a, sA se dispute la / 
iunie, dup* Întrecerile Campio
natelor mondiale de juniori din 
Iugoslavia.

Iatâ rezultatele etapei :
FEMININ • Voința Ploiești — 

Voința București 2335—2427 p d 
(«cor individual 3—3). Evoluînd, 
cum se spune, fărâ greșeală, 
bucur  eșten cele au oiști ^at pe
merit. Ele au avut în Elena Pa- 
nâ cea mai bună jucătoare, cu 
465 p d. S-au mai evidențiat Ele
na An drees cu —• 420 de la învin
gătoare 51 Mihacla Mihâlîâ — 438 
de la gazde. (L Cornea-coresp.) 
• Voința Tg. Mureș — Voința 
Craiova 2401—2250 (5—D. Partidă 
la discreția campioandoT, oare 
au avut în Ana Szabo — 446 si 
Maria Dudas — 426 cele mai pre
cise jucătoare. De la craiovence, 
doar Ana Rădulescu (4W) 
respuns. (L Păuș- coresp.) 
lectromures Tg. Mures — 
Timișoara 2430—2345 (1—2) 
Sui București — Earomet 
rtstl 2308—2353 (2—4) •
București — Voința Galati 24M— ■ 
2308 (3—3) • Voința Odorhclu Se
cuiesc — Voința Oradea 23.11— 
22fc6 (3—3). Cele mâi bufie rezul
tate le-au obținut Ilona M*<yari 
— 414 si, resoectiv. Olița T^sîhas 
-* 391. (A. Pîaloga-eoiesp.) « Hi
dromecanica Brașov — C.S.M. 
Reșița 2407—2351 (4—2). Foarte
bine a jucat de la gazde Maria
na Constantin, care »-• dbborît 
din 100 lovituri mixte 426 dc do-

a co-
• e-

Vointa 
• Frl- 
Bucu- 
Gloria

I

pice, neavind aid .*> bilă in ^ol. 
De la resițence »-a remarcat 
Eugenia Lăcălusu — 410. (C. Gru- 
ia-coresp.) • Metr cm Brașov — 
Rapid București 2310—2362 (3—3).
Feroviarele au dștîgat două 
puncte foarte prețioasa, datorită 
formei mai omogene de care tu 
dat dovadă. Cele mai precise Ju
cătoare au fost V’ori ca Boi ez atu
— 400 și, respectiv VaslUca Pin- 
țea — 417 (cu nici o bilă ratată). 
• Bradul Vama — U.T. Arad 0— 
2350 (Vama s-a retras din 
pionat).

MASCULIN • Voința 
cești — Constructorul 
5079—5084 (4—2). Foima excelentă 
în care se află în returul cam- . 
pionatului echipa gAlățeanâ (a 
opta victorie consecutivă) sl-a 
demonstrat-o din nou. Intrecînd 
pe Voința București pe arena 
acesteia, ceea ce puține echipe 
au reușit. Victoria Constructoru
lui este șl mai valoroasă dacă 
avem în vedere faptul că «a 
individual au cîștigat doar doi 
gfllăteni : I. Băias la C. Bănescu 
848—830 fi G. Co vă sală la M. Bă- 
lesou 896—819. Cel mai mare re
zultat a aparținut bucurerteănu- 
lui C. .Rădulescu — .Ml, (T.R.) 
a Metalul Hunedoara — Con
structorul Tg. Mureș 5126—4984 
(4—2) • Tehnoutilaj Odorheiu Scț 
culese — Electromuteș Tg. Mu
reș 4848—5057 (1—5) • Metalul
Roman — Petrolul Cfmnina <953 
—4774 (5—1) • Olimpia București
— Chlmpex Constanța 5098—5070 
(3—3). Un med spectaculos, foar
te dîsputât în care victoria gaz
delor era pe muchie de cuțH,

in lUiuneie două
au cistigat oaspeții : 

la C. /oicu 824 (cel 
rezultat al reuniunii) 

Gh. Silvestru — S. 
875—846. (N. Costache-

C.F.R. Timișoara —

cam-

Bu.cu- 
Galați

deoarece 
schimburi 
V. Donos 
mal bum 
- 855 si 
Belivacâ
coresp.) •
Aurul Baia Mare 4963—5113 (2—4). 
Aurul, ca de fiecare datâ cînd 
Joacă In deplasare, a evoluat 
bine, ciștigîrill pe merit. Princi
palii realizatori au fost Mathe — 
880 si, respectiv. Bice — 882. (C. 
Crețu-coresp.) • Rulmentul Bra
șov — Gloria București 5326—5022 
(6—0) • Rafinorul Ploiești —
Carpați Sinaia 49’9—4542 (2—4)
• Unlo Satu Mare —Vo
ința Tg. Mure$ 5050—0 (Voința 
s-a retras din campionat). In 
meci restantă, din etapa a 16-a: 
Petrolul Cîmpina — Olimpia 
București 5408—53*0.

Astăzi 
gov un 
notai menit 
lorile indi 
afirmarea 
prezentative 
concursul 
barcații mi 
va reuni 
neri — c 
rameri ■ 
nautice, 
curse elimi 
s-au 
flste), cu 
la simpla 
ieți, 2 000 
Concursul
teres. tnd
simplu rez]
în care
tea un bu(
daliate la 1

nr Ml 4010 PmOM
CÎȘTIGURILE, TRAGERII PRO- 

NOEXPRES ----- ' ------ “ ' ‘
1 variantă 
Dacia 1300 
Hanțe 25%
5 variante 
variante 25%
66,25 . a 1.152
â 544 lei ; cat. I : 5.749.75 a 40 
lei ; cat. 7 : 168.50 a 200 ld
Cat. 8 : 2.975.50 » 40 lei. Report
la cat. 1, 500.000 lel șl 5.759 lei 
la cat. 2. Autoturismul Dacia

DIN 4 MAI. cat, 2 : 
autoturism 

fi 4 va- 
; cat 3 : 
lei șl 32 

: cat. 4 : 
5 : 140,25

100% - 
(70.000 let) 
■ 17.500 let

100% a 5.872 
" a 1460 let

let ; eat.
. S r

eat. 7 : 188.50
8 : 2.975.50 a

1300, a fo 
Donici din
Galați.

• Agen 
mai pot 
lete ou n 
pentru t 
noexpres 
— prilej



ft Mare

REZULTATELE ETAPEI A 23-a A DIVIZIEI „C"
Programul și arbitrii etapei a

n tînăr 
:uc4ț de 

redus.
e spor- 
I. Con-
Lungu, 

sandrii, 
lurariu. 
[ Dă- 
pan. C.

și Gri- 
I zilnic, 
pa sta- 
Ide e-

I
I
I
I

lOIIil OLIMPIC INTIINEȘTE PE LIDERUL 
SERIEI A lll-a A DIVIZIEI „B“

In majoritatea seriilor
• Fosta divizionară „B" Metalul Plopeni a trecut 

fruntea seriei „bucureșteano-prahoveană" • Două

1 vesti 
echipa 

fma ei 
a In- 

bzenta- 
Icare a 
le sur- 
pnovra 
1-13. De 
I va fi 
I nos-
(D.C.).

I
I

Tn această săptămînă in care 
loturile reprezentative „A" gi 
de tineret se pregătesc pen
tru meciurile cu selecționatele 
Cehoslova ziei. din prelimina
riile C.E.. lotul olimpie susține 
două jocuri de verificare : as
tăzi, la Baia Mare, iar joi, la 
Bistrifa. Aceste jocuri au ca 
scop menținerea In activitate 
a unor ..olimpici". cum sint 
Cavai, Teleșpan, Zare, Stancu. 
Carabageac. Șoiman, Nica, ul
timii doi reveniți la lot după 
accidentările suferite. In linsa 
lui Bărbnlescu. Coras. Ctrtu, 
prezent! la lotul ..A". Movilă

și Gîngu — la tineret, a 
Balint, accidentat Speriatu 
Pană — plecați In Grecia 
echipa lor de club, au fost 
convocați la „olimpici", pentru 
verificare, alti jucători cum 
sint Kiss, Bumbescu, Varga, 
Biro I. Jureă. Beata aau di
vizionarii ,.B“ Lova*. Bălan si 
Mihut.

Astăzi, 
olimpie 
intilnind 
lll-a i
Baia Mare. Partida va Începe 
la ora 17.

lui 

cu

la Baia Marc, lotul 
susține primul meci, 

pe liderul seriei a 
Diviziei ,B“, F. C.

I CINCI nit PINA IA MECIUL CU CEHOSLOVACIA

AL I
(Urmart In» pap. 1)

hi su- 
pregă- 

Con- 
sținut 

I Rul- 
kctorii

I
I

ec schimbi complet datele e- 
ehipei adverse, In cazul acesta 
echipa adversă fi Iad a aoas- 
tră. Nejucind em la am, n 
se pune problema aeoaterii 
mulul, ei ea lotul altceva.. 
o problemă de ritm, pentru 
această zonă, departe de a

I

• 
lor 
în 
craiovene, Constructorul și Electroputere, luptă pentru 
varea în eșalonul secund • Derbyul seriei a Vlll-a : M nerul 
Anina - C.F.R. Caransebeș 2—0 • Continuă lupta pasionantă 
intre Portul Constonta, Ș. N. Oltenița și Unirea Slobozia pentru 
șefia seriei a IV-a • Avîntul Maica (seria a lll-a) nu s-a pre

zentat in meciul de la Isaccea

luptă strinsă in fruntea clasamente- 
din nou 
format*' 
promo-

24-a (15 mai)
Șoimii Lipova : I Caraman (Oradea), 

Frontiera Curtici — Celuloza Drobeta 
Tr. Severin : Gh. Toth (Arad), Vul
turii textila Lugoj - 
1. Negulei (Sibiu), 
Minerul — - - 
poca).

.. C.F.R. 
Certej : E. Burcă

Minerul Anina :
Arad — 
(Cluj-Na-

SERIA A IX-a
Sibiu — Minerul Dupeni

iinum 
deci- 
ul că 

dis- 
con- 
unei 

|P de 
ROM, 
kre-și 
perea 
L de 
Igăti- 
L bă-

I
I
I
I

— le 
Le de 
ițelor

I

e 
eă

. __________ ____ __  te
indemna să contezi pe parte
ner, face ea doi sau ehiar trei 
jueători să se ivească in— zona 
de foc. Un fotbal colectiv de 
eertă valoare, căruia va trebui 
să-i punem probleme la care 
să se aștepte mai puțin...".

...La ora cind citiU aceste 
rinduri. să zicem că e zece, 
Lotul „A" e undeva la Timișul 
de Jos sau de Sus, in autocar, 
pe drumul spre București, 
unde chiar astă seară va avea 
loc un antrenament (mereu) 
intensiv. (Pentru că am vorbit 
de ritm si tempo, cu distincția 
de rigoare). Luni seara s-a în
cheiat etapa redresorului, ca 
să zicem așa, o mini-etapă de 
acumulări, care, după afirmați
ile doctorului Nieolae Andre- 
escu și ale celor doi antrenori, 
situează echipa la parametri 
fizici cel puțin egali fată de 
meciul cu italia. (Sigur că de 
mult fotbalul nu mai e o în
trecere tehnico-tizică. rolul de
bitului psihle erescind enorm 
in ultimii 10—20 de ani, mal 
ales de cind televiziunea a a- 
caparat sportul cel mal popular 
de pe glob).

Luni seara, pentru că vor
beam de pregătirea complexă, 
am intrat In camera lui Mir
cea Lucescu și a tizului aău 
Rădulescu. Peste tot ziare șl 
reviste. (Am avut, la un mo
ment dat. impresia că mă aflu 
intr-o cameră în care se zu
grăvește). „E Foarte Important 
să știi și ce spune adversarul. 
Ai posibilitatea să te detașezi. 
Să te privești din afară". I-am 
lăsat — era si foarte tirziu — 
nu însă înainte de a lua două 
ziare mai vechi, italiene... A 
fost Încă o revelație a „biciu
lui psihic" care se practică în 
fotbalul modem. Iată cum ti
trează un ziar italian o întrea
gă pagină în ziua de 14 aprilie 
(Tutto Sportl: „Tutta la Fran
cis Ufa Italia!" („Toată Fran
ța „merge" cu Italia!"). întrea-

ean duce- 
echlpe a 
la sfîrși- 
Gheorgha 
Jenei.

ȘTIRI, ȘTIRI

ga pagină are tm destinatar 
colectiv (Franța) li Boul indi
vidual, pentru eanafbi Uzarea 
arbitrului Vautrot. eare, alt
minteri, avea aâ fie remarca
bil. prin corectitudine—
na veniți la earapeae, pentru 
sol va Q «a texaatrv*. (Tre
buie sâ admitem eâ aid o țară 
organizatoare tra a-ar simți 
bine fără campioana mondială 
a momentului). Iată it marea 
încurajare pe eare • transmi
te Hidalgo Însuși, antrenorul 
Franței, ta aceeași paxină de 
14 aprilie: „Curaj, axzarri! Pu
teți să vi calificați.' Vreaa să 
ne intîlnim Ia Paria, ta finali- 
ssima.’*4

în celălalt ziar, o „Gazzetta“. 
după med, un titlu eald, de 
mare sportivitate: ^Addio agil 
eroii* Și. nu se putea altfel, 
o mostră de umor italian: 
„Românii au așteptat să deve
nim campioni mondiali, ea să 
ne bată!”

Acest intermezzo de presă 
ni s-a părut util in cadrul e- 
fortulul aspru si continuu pe 
care fotbaliștii Q fac te aceste 
zile, pentru a-i tntimpina pe 
jucătorii cehoslovaci ta o „tem
peratură KalianV șU bineînțe
les, eu mijloace diferite, care 
să reprezinte talentul. Inventi
vitatea si puterea de luptă a 
„tricolorilor*.

„Etapa București* începe as
tăzi. E o etapă de finisări, in
tre jucători eare. așa cum 
ne-am dat seama pe drumul 
spre Sibiu și retur, se cunosc 
și se stimează. Am regăsit, 
dacă vreți, ceva din atmosfera 
echipei noastre ^mexicane*. 20 
de tovarăși de drum.^ care vi
sează Parisul tai Hidalgo, dar 
care știu eă drumul e lung, și 
că ei nu sint singurii eare vor 
să joace ta Franța, ta anul 
Centenarului FTFA~.

SERIA 1
Avîntul Frasin — Zimbrul Șiret 

1—1 (1—0), Celuloza Piatra Neamț 
— Laminorul Roman 1—1 tl—1),
Metalul Botoșani — C.F.R. Paș
cani 2—0 (1—01, Șiretul Bucecea— 
Minerul Vatra Dornei 2—0 (2—0). 
Șireta! Pașcani — Cristalul Do- 
rohol J—1 (1—n. Chimia Fălti
ceni — TEPRO Iași »—0 (1—0),
A.S.A cîmpulung Moldovenesc— 
Metalul Rădăuți 1—0 <#—01. Ceta- 

Tg. Neamț — Constructorul 
1—1 (1—0>.
orimele locuri M dowment, 
•tape a ZȘ-a : 1. ZIMBRUL
J1 p (4#-11), 2. Chimia Făl
ii p (41-13). 3. C-F.R. Paț- 

eanl 30 p (37-20) - penalizată cu 
-2 p... p. ultimei* locuri : 14 A.SA. 
Ctmpulung 10 p (23—33), 15. A.lntul 
Fram 1» p (25-39). 14- Metalul Bo
toșani 1# p (25-33).

Etapa rirtoer» - H Mi : Mrt>M 
Rădăuți - Șiretul Poțconi î L 
lefciepu (Foccoai). CrirtoM DoroboL- 
Cetotaa Tp. Hiemt : S. Hta*cu (Foc- 
p>n<), Constructorul loțl - Arîntul 
Frcein : L Dâw (Tecuci). Metalul 
Bota,onI - Laminorul Roman : H. 
Meiephi (Vaslui). Minerul Votat 
Dorn» - CMrnta Fălticeni : L takab 
(Ouj-Napoca). Zimbrul Șiret - Ce- 
Motc P. Neamț : Gh. Gripore (Voe- 
«X). CF.R. Parasni - Șiretul Buce- 
cea s M. Dime (Rm. Sărat), Tepro 
las! - A.SA. Gmpulung : K. Teodor 
(Brăila).

SERIA A n-a
PerHr.mil Bacău — Letea 

cău 3—1 (1—1). Energia
Gheerghiu-DeJ — Petrolul M ur
nești 3—1 (3—«), Minerul Bara- 
olt — Victoria Gugesti 5—1 (*—0), 
Minerul Comănești — Luceafărul 

Adj ud 1—0 (0—0), Metalul-
Electro St. Gheorghe — Construc
torul Sf. Gheorghe 1 9—•).
Relonul Săvineeti — Azotom Să- 
vtaeati 3—0 (3—0). Viticultorul
Panciu — DEMAR MĂrișeștl 5—0 
(#—#), Gloria Focșani — Aripfle 
Bacău 1—0 <0—0).

Pe primele locuri : t. PARTIZANUL 
BACĂU » P (U-M). 2- Aripile
Bacău 27 p (43-23), 3. Gloria Fee- 
uni 27 p (55-21), 4. Minorul Baio- 
oh 27 p (34-26)... pe ultimele locuri: 
14. Constructorul Sf. Gheorghe 1# p 
(30-43), 15. DEMAR Mărămtl « P
(32—40), IA Azotom Sărine^tl U p

Etapa autoare : Minerul Comăneștl 
- Electro Sf. Gheorghe : D. CoW- 
nescu (Ploiețtl). Gloria Foețanl - 
Viticultorul Ponclu : S. Hulea (Tecuci), 
Aripi Bacău - Relonul SăvIneștS : C. 
Flricâ (Ploiești), Luceafărul Adjud - 
letca Bacău : M. Dlneecu (Slobo
zia), Azotom Săvlneștl - Petrolul 
Molnețtl ; I. Silîon (lași), De«»or 
Mârășești - Minerul Boraolt : C 
Prepeliță (Ghoorgheni), Partlzonul 
Bacău — Energia Gh. Gh. Del : 
reodor.scu (Brăila), Constructorul 
Gheorghe - Victoria Gogești : 
Despa (București).

1.

Ba- 
Gb.

Sf. 
N.

Programul ți arbitrii etapei

(Tulcec), Meta.ul Mangalia - Voința 
Constanța . - “ -
rești).

C. Dumitrescu (Bucu-

SERIA A V-a
București — Tehnome-Viaoofil .. .

tal București 0—0, Chimia Brazi— 
PLoiești — Metalul Plopeni 1—2 
to—2). Cara imanul Bușteni — 

A.S.A. Mizil 3—0 (1—0), Abatorul 
București — Aversa Bucure3 ti
4—2 (1—2). Poiana °împina — 
Petrolul Băi coi 6—0 (2—0), Fla
căra roșie București — I.C.S.I.M. 
București 0—0. Danubiana Bucu
rești — T.M. București 1 (1—1). 
Minerul Filipești nu a jucat.

Pa primele locuri : 1. METALUL
PLOPENI 31 o (38—11), 2. 
București 31 o (24-17), 3.
Ompina 25 p (35-28)... pe 
locuri : 14. Carpați Sinaia 11 
32), 15 Minerul Filipești 18 
24), 16. Petrolul Bâicoi 18 p

Etapa
LGS.I.M.
CHtefd). . .
Ompina : L Babane (Medgidia), 
Tohnometol București - Petrolul 
Bâicoi : L Yidan (Gh. Gh. Dej), 
Lacecfârul București - Danubiana 
București : M. Bercan (București), Vis- 
cofll București - Coratmanul Bușteni? 
V. Cart (Medgidia), Metalul Plopeni 
- AVERSA București : M. Bâdici 
(Carocol), T.M. București — Carpați 
Sinaia : M. Nicolau (Bocău), Chi
mia Brazi — FI oca ia roșie București : 
L Crețe (Slatina).

Viscolii 
Poiana 

ultimele
P (29- 
P (18- 

. (22-43).
lihoare : A.S.A. Miiil - 

București î F. Stoicascu 
Minerul Filipești — Poiana 

L lotocne
București

Inter . _ ____ _ __
0—0. Mecanica Alba lulia — Uni
rea Alba lulia 2—3 (0—0). 
nerul Paroșen' — Textila 
nădie 1—0 (0—0). Expiorări
— Soda C-Tia Mureș 4—0
Victoria Câlan — Șurianul 
4—1 (1—0), Dacia Orăstie - 

talul Aiud 1—0 (1—0),
Știința Vulcan
1—0 (1—0). Minerul Aninoasa 
Minerul Ghelar 3—2 (2—0).

Pe primele locuri :
LUPENI 31 p (44-16), 2. Unirea Alba 
lulia 30 p (40—27), 3. Explorări Deva 
28 p (37—27)... pe ultimele locuri : 
14. Minerul Anînoaso 18 p (25—43), 

Textila Cisnâdie 14 p (32—52), 
16. C.F.R Simeria 14 p (15-49).

Etapa viitoare : Minerul Lupeni — 
Mecanica Alba lulia : V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin), Inter Sibiu — 
Metalul Aiud : C. Marcu (Rm. Vîl- 
cea). Minerul Aninoasa — Minerul 
Știința Vulcan : L. Popa (Arad), Su- 
rianu Sebeș — Minerul Paroșeni : A 
Grama (Bistrița), Unirea Alba lulia
— C.F.R. Simer'.o : D. Buciuman (Ti
mișoara), Soda Ocna Mureș — Dacia 
Orăștie : G Pădurâriței (Oradeo), 
Minerul Ghelar — Victorio Calais : 
M. Agiu (Tg. Jiu), Textila Cisnâdie
— Explorați Deva : M. Popescu (Cra
iova).

C.F.R.

Mi-
Cis- 

Deva 
(2—0), 
Sebeș 

- Me- 
Minerul 
Simeria

1. MINERUL

15.

SERIA A X-a
Cărei — Chimia Tășnad

• CONSFĂTUIRE LA F.B.F. As
tăzi, de la ora ». va avea loc, la 
F.R.F.. o consfătuire de lucru la 
care vor participa președinții clu
burilor din primul eșalon al fot
balului nostru și arbitrii din le- 
tul „A". Cu acest prilej, Cole
giul divizionar „A“ va definitiva 
calendarul eompetitional ptnă la 
sflrșîtul sezonului.

AȘA CUM NE INȘTUNTEA- 
CLUBUL STEAUA, -----------
tehnică a acestei 
Încredințată, pini 

sezonului, cuplului 
Constantin — Bmerieh

• MECI ATRACTIV. MttNE 
ÎN capitala, stadionul Repu
blicii găzduiește mline un in
teresant )oc amical, oare va opu
ne echipele RĂPIȚI BUCUREȘTI 
șl PETROLUL PLOTEȘTT. Meciul 
va Începe la era 18

care . ,răsplă;esc perseverența
. Inspirația ' a tot mai numeroși 
participant la acest avantajos sis
tem de ’toc. re.3rtHhte$țe că pe 

d . variantele ;combinate și bombina- 
.,cap de pod-, achitatesută 

la sută său îii'.cQtâ. .de 25 la sută, 
se pot ob'tine . sulte de cfștigurl , 

la mai multe categorii. • Th a- ' 
ceste zile continuă vin zarea bile
telor pentru tragerea excepțio
nală Prnn«expire# de
15 mai«j933. la care .se vor efec
tiva ’ 'ccrti ÎȚI
Insumînd 42 de numbre din tătar 
Iul de 45.

SERIA I : Unirea Dinamo Foc
sani — I.M.U. Mectatdia : 
Mustățea (Pitești), --------
Gheorghe — C.S.
Constan ti nesen 
F.C.M. Ceahlăul 

Prahova Ploiești : 
(Baia Mare). Dunărea______ _
— Gloria Bistrița : L. MAlereanu 
(Brașov). F.CJd. Progresul Brăi
la — Dunărea C.S.U. Galați : L 
Dima (Sighișoara), Oțelul Galați
— Delta Tulcea : M. Lndoșan
(Sibiu), C.S.M. Borzesti — C.S.M. 
Suceava : J. Grama (București), 
Gloria Buzău — Viitorul Gheor- 
gheni : L Crădunescu (Rm. Vfl- 
©ea), Minerul Gura Humorukti— 
Viitorul mecanica Vaslui : M.
Saiomir (Cluj -Napoca).

SEria Alia: Automatica
București — LP. Aluminiu Sla
tina : S. Necșoleacu (Tirgovi$te), 
Minerul Motru — Dinamo Victo
ria București : I. lgna (Timișoa
ra). Rapid București — Carpați 
Mlrșa : L Velea «Craiova), Chi
mica Tîrnâveni — Metalul Bucu
rești : Cr. Teodoreseu (Buxăui. 
Progresul Vulcan București — 
Rova Roșiori M. Axente (Arad), 
Mecanică fină Steaua București
— Unirea Alexandria : A. Po- 
rumbotu (Vastul), Gaz metan 
Medias — Autobuzul București : 
FL Popescu (Ploiești), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — C S.M. Drobeta 
Tr. Severin : V. Antohl (Iași).

SERIA A Ul-a : C.F.R. Timi
șoara — Olimpia Satu Mare : N. 
Voipea. (București), .U- Clu,1-Na- 
poca —. tnd. sîrmei C. Turzll : 
M. Nlcnlescu (Bucureștii. C.S.M.

. Reșița — Minerul Cavnlc : V.
Alexandru (București). Armătura 
Zalău — Rapid Arad r M. Stoe- 
nescu (Bucure$ti)v Âurîff Rrad — 
F.C. Bala Mare : R. Petrescu
(Brașov), C.f.L. Signet — U.T. 
Arad : D. Petreseu (București). 
Strungul ’ Arad' —

Cugir : P. Balaș (București),
ș*>meșul Satu---- -Mare^..- — —... 
r1a Reșița : A. Gheorghe (P.

‘ Neai^ț), -în frățirea >’ Oradea —
:U.M. Timtaoa**'*'5Jtateea 
(Birlad).

AL 
st 

Botoșani : M. 
(București), 

P Neamț —
L Gherghef

Călărași

C.S.M.

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Cimentul 

Medgidia 6—1 (2—r. SJÎ. Olte
nița — Victoria TăndAnd 6—8 
(2—9), TJniren Slobozia — Ragriri 
Fetești 4—3 (•—!), Voința Con
stanța — Chimpex Constanța 
2—0 (1—01, Canal Basarabl —
Metalul Mangalia 6—0. Conmtrue- 
torul Călărași — Viitorul Chir- 
nogl 4—0 (3—0), Flacăra Urzieenl— 
ISCIP Ulmenl 1—0 (1—0). Grani
tul Babadag — Șoimii Cernavodă 
2—0 (1—0)

Pe primele tocuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 33 p (55—11), 2. S.N. Olte
nița 33 p (45-18), X Unirea Slo
bozia 32 p (44-16)... 
locuri î4“ “ - • -
(23-48). 
(16-37), 
(9-43).

Etapa 
Granitul 
giu), Șoimii Cernavodă 
torul Călărași :• N. 
rești), Ferom Urzi ce nl — Unirea Slo
bozia : I. Pa seu (Ploiești), - S.N. Ol
tenița— Portul Constanța : D. Ciolan 

torul Chirnogi : N. Gogooșe (Buzău), 
Chlmpex- Constanța -..Cpnal BașqrabJ;

.. P. Gheorfi .. (București),, Victoria Țăn- 
dârel — ISCIP Ulmeni : V. Bobeam»

32 p
14. Granitul
15. Șoimii

16. Canal

UnLrea Slo
pe vKimele 

9
9

Bosarabl • p

Babodog 19 
Cernavodă 18

viitoare : 
Babadag s

Rapid Fetești > 
I. Vonica (Oiur- 

Comtruc- 
Nâstase (Bucu-

(Pitești).,.Cirnentul.. Medgidia. . VH-

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Musce

lul Cltnpulung 3—0 (0—6), Elec
trica Titu — Dunărea-Venus 
Zimnicea 3—0 (2—0), Petrolul
Videle — Cimentul Fieni 2—1 
(1—1), Constructorul Pitești — 
Metalul Mija 1—3 (1—0). Progre
sul Topeloveni — Cetatea Tr. 
Măgurele 1—1 (0—0). Petrolul
BoUntin — F.C.M. Chimia Giur

giu 1—0 (0—0), Flacăra Morenl — 
Chimia Găești 3—0 (2—0). Elec
tronistul Curtea de Argeș — Da
cia Pitești 0—0.
Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 

MĂGURELE 34 p (46-1 f), 2. Dacia 
Pitești M p (41-23), 3. Flacăra Mo
renl 27 p (29—23)... pe ultimele 
locuri : 14. Petrolul Bolintin 19 p
(23—24), 15. Cetatea Tr. Măgurele
19 p (32-34), 16. Constructorul Pi
tești W p (16-47).

Etapa viitoare : Cimentul Reni — 
Motelul Mija : L David (Sf. Ghocr- 
gho), Chimia Gâești — Electro Curtea 
de Argeș : D. Busuioc (Craiova), Da
da Pitești - Petrolul Videle : Gh. 
Mau (Sibiu), Dunărea Venus Zimni- 
coa — Petrolul Bolintin : I. Micu 
(Tg. Jiu), Electrica THu — Progresul 
Topoloveni : V. Ona (Predeal), Chi- 

. «Ha Tr. Măgurele — Constructorul Pi- 
tedl : M. Neagoe (Rm. VBeea), 
F.C.M. Giurgiu — Flacăra Morenl : 
L Moroni (Ompina), Muscelul Ompu- 
hmg — Cetatea Tr. Măgurele : O. 
Station (Craiova).

Victoria
9—1 (2—1), C.E.M. Cluj-Napoca — 
C.F.R. Cluj-Napoca 0—0. Rapid 
Jibou — Bihoreana Marghita 2—8 
(1—6), Sticla Arieșul Turda — 
Unirea Valea lui Mihai €—2 
Bihorul Beiuș — Silvana 
Silvan iei 0—0. Minerul Or 
Petru Groza — Oțelul Or
Petru Groza 0—0. Oașul Negrești 
— Olimpia Gherla 3—0 (2—0), 
Minerul Sărmâșag — Voința Ora
dea 1—0 (1—0).
Pe primele locuri : 

CĂREI 33 p (47-11), 
Napoca 31 p (47-22), 3. Sticla Turda 
27 p (55—25)... pe ultimele locuri : 
14. Bihorul Beiu? 18 p (26-43), 15. 
Minerul Sărmâșag 18 p (26—45), 16. 
Rapid Jibou 17 p (20-47).

Etapa viitoare : Sticla Arieșul Turda 
— C-F.R. Cluj-Napoca ; I. Tartan 
(Reghin), Bihorul Beiuș — Victoria 
FIUT Cărei ; I. Pâtruț (Timișoara), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — Oașul 
Negrești : D. Vatran (Arad), Silvana 
Cehu Silvaniei — Voința Oradea : 
V. Bonțiu (Reghin), Unirea Valea Iul 
Mihai — Oțelul Or. dr. Petru Groza : 
A. Glaser (Arad), CEM Cluj-Napoca- 
Minerul Sărmâșag : S. Ghețiu (Rm. 
VTIcea), Chimia Tâșnad — Rapid Ji
bou : E. Seracin (Timișoara}, Olim
pia Gherla — Bihoreana Marghita i 
M. Mihalcâ (Baia Mare).

(3—i),
Cehu 

dr. 
dr.

1.
2. «

VICTORIA
C.F.R. Cluj

SERIA A VH-a
Viitorul Drăgăsani — Construc

torul Craiova 1—0 (4—9), DunArea 
CtaUfM — Armătura Strehata 3—0 
(1—9), Metalurgistul Sadu — Jiul 
Rovioarl 1—6 (1—O, Recolta Stol- 
eăneștl — LP.C. Slatina 2—4 
O—•), Mecanizatorul Simian — 
Lotru Brezot 3—1 Q—9). Progre- 
•ol Corabia — Petrolul Tfcienl 
1—4 (4—9), Minerul Horezu —
Sportul muncitoresc Caracal 1—8 
to—9), C-F.R. Craiova — EJectro- 
putere Craiorva 0—1 to—•)

Pe primele tocuri : 1. CONSTRUC
TORUL CRAIOVA 2» p (35—24), 2. 
Bectroputere Craiovc 2® p (44-21), 
k Progresul Corabie M p (28-23) 
pe ohimele locuri : 14. Mecenlrotorvl 
Ștauoa 21 p (25-38), 15. LP.C Sto- 
ttoo t9 p 05-27). M Minerul Horezu 
W p (23-37).

Etapa viitoare : Sportul muncitoresc 
Caracal — Recolta Stoicărvești : M. 
M. tooescu (București), C.F.R. Cro- 
tova — Minerul Horezu : S. Cetonă 
(Drobeta Tr. Severin), Constructorul 
Craiova — Dunărea Calafat : C. Co
rneea (Reșița), Metalurgistul Sadu — 
Latre Brezol : D. Danciu (Alba iu
ta), LP.C Slatina - Viitorul Dră- 
gtaaad : D. Fosile (București), Ar
mătura Strehaia - Electropirters Cra
iova : C. Badea (Tfrgoviște), Petrolul 
Țlctewi — — Jiul Rovincri : M. Grco 
(Brad), Progresul Corabia — Mora
vi rotorul Simian : D. Vișinesce (Tlr- 
tovlște).

D.

SERIA A Vin-a
Minerul Anina — CJJl. Victo

ria Caransebeș 2—0 (1—9), Vul
turii TURT Lugoj — Unirea Tosn- 
naîlc 2—0 (2—0), Frontiera Cur- 
ttd — Minerul Ora vița 1—4 (9—3). 
Constructorul Timișoara — CJ.R. 
Arad 3—1 (2—1), Diema Orșova— 
Victoria In eu 5—0 (1—0), Mine
rul Moldova Nouă — Sbimii Li- 
peva 2—0 (1—0). Celuloza Drobe
ta Tr. Sev. — Minerul Certej 3—0 
(1—0). Metalul Bocșa —. Unirea 
Slnnicolau 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 29 p (62^25), 2. C.F.R Ca
ransebeș 28 p (36^*23), 3. Șoimii LI-' 
povo 28 p (31-27>... pe ultimele 
locuri : 14. Unirea Sînnicolgu 21 p
(24—32), 15. Minerul Moldoyo Houă
20 p (26—41), 16. Frontiera Curtici
11 p (14-49).

Etapa viitoare : Minerul Moldova
Nouă — D'erno Orșova : I. Radu 
(Craiova), C.F.R. Victoria Caransebeș 

.- Metalul Bocșa : -Curteanu (Sjbiu),_ 
"Unirea" S’nrilcoldiT "Mare — Construc
torul Tim i șoara : L. Farago (Orgdea),. 
,y|ri^rio V'cu ” M)nerM! pravița î 
Voroș (Reșița), Unireo Tomnatic -

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Oțelul Re- 

thin 3—0 (2—0). Minerul Bâkjț— 
Sticla Bistrița 5—1 (3—0), Foresta, 
Bistrița — Textila Năsăud 8—1 
(8—0), Bradul Vișeu — Unirea 
Sedni 3—0 — Unirea fiind suspen
dată, Minerul Baia Borșa — 
CUPROM Baia Mare 3— 1 <!—•>. 
Minerul Bălța — Minerul Baia 
Sprie 1—2 (0—0). Metalotehnica 
Tg. Mureș — Mureșul Luduș 
1—0 (1—0). Minerul Rodna. __ —
Lăpusul Tg. Lăpus 1—0

Pe primele locuri : 
REGHIN 34 p (51-23). 2.
Baia Sprie 31 p (39—17), 3. 
Luduș 29 p (46—20)... pe

(0-0).
AVtNTUL 

Minerul 
Mureșul 

____w _ r . - . , ultimele 
locuri : 14. CUPROM Boia Mare 18 p 
(30—32), 15. Sticla Bistrița 17 p (21- 
40), 16. Unirea Seini 6 p (8-68).

Etapa viitoare : Minerul Rodna — 
Metalotehnica Tg. Mureș : St Marti- 
nescu (Rădăuți), Sticla Bistrița — 
Minerul Baia Borșa: L Poroch (Su
ceava), Lăpușul Tg. Lâpuș — Textila 
Năsăud : A. Orosz (Satu Mare), Mi
nerul Baia Sprie - Minerul Băiuț t 
A. Petz (Satu Mare), Mureșul Luduș 
— Avîntul Reghin : I. Ivan (Fâgâroș), 
Focesta Bistrița — Unirea Seini : M. 
Titooc (Zalău), Cuprom Baia Mare — 
Minerul Bâița : I. Sa roși (Ouj-No- 
poca). Oțelul Reghin — Bradul VT- 
ș«j : A. Na id in (Petroșani).

1.

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov —

Brașov 1—1 (1—0), Nitramonia 
Făgăraș — Utilajul Făgăraș 4—1 
(2—0), Tractorul Miercurea Ciuc 
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—2 
(0—0), Textila Prejmer — Chimia 
Or. Victoria 3—2 (2—9), Minerul 
Bălan — Torpedo Zămești — nu 
s-a disputat, Progresul Odorheiu 
Secuiesc — Măgura-Mobila Cod- 
lea 5—1 (3—0), Metalul Sighișoa
ra — Mureșul Toplița 4—0 (1—9), 
TMJX Agnita — Metrom Brașov 
2-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTORUL 
BRAȘOV 33 p (40-13), 2. Nitramonia 
Făgăraș 32 p (35-10), X IMIX Ag
nita 28 p (28—20)... pe ultimele 
locuri î 14. I.C.I.M. Brașov 19 p (27— 
22) — penalizată cu —2 p, 15. . Mi
nerul Bălan 18 p (17—33) — din 22 
de jocuri, 16. Tractorul M. Cruc 14 p 
(20-37).

Etapa viitoare : Nitramonia Făgă
raș - ICIM Brașov : V. Mureșan 
(Luduș), Torpedo Zârnești — Tracto
rul M. Ciuc : L Pantea (București), 
Tractorul Brașov — Minerul- Bălan : 
L Vașile (București),. Metrom Brașov 
— Mobila Măgura Codlea : V. Do- 
b re seu (București), Mureșul Toplfta — 
^Textilă Prejme. : I. Piștea (Baia 

' Mare), Unirea Ciistur — IMIX Agnita: 
P. Uiescu (București):, Metalul Sighi
șoara — Utifaiul Făgăraș,: L Vescan 
(Alba lulia), Chimia Orașul Victo
ria. — . Progresul Odorhei : L- . Cîucu 
ȚKucureșIî)'.’ *

Rezultatele^ ne-au ; fost transmise, de 
. eoresppndenjîi noțțri voluntari din lo

cal îtățile respective.

I.C.I.M.

PerHr.mil


Campionatele europene de box ATLETE ROMÂNCE
PERSPECTIVE BUNE PENTRU MEDALII VICTORIOASE LA TOKIO

• Ieri, boierii români nu au avut meciuri • Azi urcă in ring C. Tițoiu și 'I. Ciubotarii
VARNA, 1 (prin telefon), 

întrecerile din cadrul C.E. de 
box continuă să se desfășoare 
sub semnul unui mare interes 
în cocheta arenă din Varna. 
După primele trei zile de În
treceri. timp în care i-am vă
zut concurând pe majoritatea 
pretendenților la ceu’.urile con
tinentale. putem late aprecieri 
pilvitoare la șansele ce se in- 
ticvăd In continuare pcnltu 
sportivii noștri, care luni nu 
ari urcat în ring.

După cum se știe, tragerile 
la sorți au un rol deosebit de 
important In drumul unul 
sportiv spre podium ; impor
tant. dar nu hotărîtor. acest 
rol revenind valorii si gradu
lui de pregătire ale sportivului. 
Dar tragerea la sorți poate™ 
amina întâlnirea dintre boxerii 
valoroși. Și cu cit aceasta are 
loc mai tîrziu, cu atît șansele 
de a ajunge la medalii cresc. 
Zeița Fortuna a suris unora 
dintre pugiliștii români, alto
ra nu !

Constantin Tițoiu a avut șan
sa de a fi plasat în jumătatea 
de tablou în care nu figurea
ză nici campionul european 
„in title* Pe Iar Lesov (Bul
garia) si nici campionul euro
pean de tineret pe anul 1982, 
sovieticul Rașid Kabirov. El va 
tntîlni marți seara pe Wolf
gang Frosch (R. D. German®, 
de 20 de ani. fără o „carte 
de vizită* deosebită. O victo
rie în fata acestuia l-ar sust

gura lui Tițoiu un loc între 
cei 4 senufinaliști și 
medalia de bronz.

Cu TU Cercel, zeița 
na a făcut, parcă, o 
Maț intil l-a plasat pe 
într-o poziție excelentă. 
du-1 de „preliminarii* (va urca 
in ring joi) si oferindu-i san
sa. mare, de a ajunge la me
dalia de bronz cu o singură 
victorie. în schimb, l-a rezer
vat pe unul din marii favo 
riți ta titlu : Serik Nurkazov 
(U.RJS.S.).

Dragomir Iile, in*r o formă 
sportivă foarte bună, cu resur
se fizice chiar st pentru ul
timul rund (o raritate la el) 
va avea de trecut miercuri 
un hop deosebit de greu, re
prezentat de campionul de ti
neret de anul trecut, Sigfried 
Mehnert (R. D. Germană). O 
victorie — pe care l-o dorim 
— ar însemna pentru Iile sal
tul spre treapta de bronz a 
podiumului.

O perspectivă excelentă are 
Mihai Ciubotaru. Noi mal. el 
nu poate pierde medul de 
marți, cu danezul J. Sven- 
gaard. pentru medalia de 
bronz, avînd In continuare șan
se mari pentru a intra în fi
nală. Aceleași perspective pro
mițătoare ai pentru Gheorghe 
Simion. care va lupta miercuri, 
pentru bronz, cu irlandezul 
Thomas Con.

Mezinul formației. Dorn Ma-

(astfel)

For tu - 
glumă, 
tablou 

seu tin

ricescu, are nevoie de o rui- 
gură victorie pentru a se ca
lifica în semifinale. Va avea 
ca adversar, joi. pe învingă
torul dintre S. Lakomiec (Po
lonia) si T. Sveen (Norvegia).

Georgică Donici (România) — 
Vitali Kosanovskl (U.R.S.S.), 
iată un „cap de afiș* pentru 
gala de joi. In tabăra sovietică 
se spune că Vitali a avut ne
șansă la tragerea la sorți. In 
tabăra noastră se spune același 
lucru despre™ Georgică.

In sfirșit, la categoria grea, 
tânărul Paul Golumbeanu, cu 
două titluri la juniori in pal
mares. cucerite acasă, a ve
nit la Varna să vadă cum e 
la „europenele* celor’ mari. El 
va debuta, joi (a™ scăpat de 
preliminarii) In compania lui 
S. Thomsen 
joc — un loc 
răm eă 11 va 
mai el. ci și

(Danemarca). In 
pe podium. Spe- 
obține. ȘI nu nu- 
colegii săi.

Petre HENȚ

S-AU ÎNCHEIAT c. m

• Vali lonescu —6,84 m, Eva Zorgd-Raduly
63,14 m, Doina

TOKIO. 3 (Agcrprcs).' — 
In cadrul concursului interna
țional de atletism de la To
kio, sportivele românce au a- 
vut o comportare remarcabilă, 
terminând învingătoare in trei 
probe, cu rezultate bune. La 
săritura In lungime, record
mana mondială și campioana 
europeană Vali lonescu 
situat pe primul loc, cu 
m (Anișoara Cușmir a câștigat 
concursul de la Tel Aviv cu 
același rezultat). Eva Zorgo- 
Raduly a Ieșit Învingătoare la 
aruncarea suliței cu 63,14 m,

s-a
6,84

Melinte — 4:09,56
iar Doina Melinte a câștigat 
proba de 1 500 m înregistrind 
timpul de 4:09,56. La 400 m 
plat, Doina Melinte s-a clasat 
pe locul doi, în 53,14, după 
Charmin Crooks (Canada) — 
52,75.

Alte rezultate : MASCULIN: 
110 m garduri : Willie Grult 
(S.U.A.) 13,87 ; triplusalt »
Ajryl Agbebaku (Nigeria) 17,072 
100 m: Willie Grult -----------
10,17 ; FEMININ : 
Gwen Loud (S.U.A.) 
m garduri : Debbie 
(Australia) 59,49.

(S.U.AJ
100 m:

11,61; 400
Flintofl

SUCCESE ALE SPORTIVELOR NOASTRE
• La Sofia s-a desfășurat un 

mare concurs international de 
gimnastică ritmică sportivă, la 
care au luat parte 59 de spor
tive din 25 de țări. Un fru
mos succes a Înregistrat tînă-

DE TENIS DE MASA

„CURSA
VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 

Disputată pe traseul Varșovia — 
Olsztyn, prima etapă a „Cursei 
Păcii* a revenit rutierului Uw» 
Raab (R.D. Germană), care a 
parcurs 181 km In 3h47:43, urmat, 
eu același timp, de olandeztfl 
Bert Wekem. Dintre cicliștii ro
mâni in primul pluton s-a aflat 
Cost!că Paraschlv (locul 15), In 
același timp cu Învingătorul. I*

PĂCII"
plutonul al dofle*. la 3:37, >u 

sosit Cornel Nlootae. Ionel Can
oe*. Valentin Constantin eseu. Du
pă „prolog* șl prima etapă, lu 
clasamentul general conduce Uwa 
Raab. C. Paraschlv ocupi lo
ad 30, ta 1:02. Pe echipe condu
sa K.D. Germană. Astăzi ara loo 
«tapa ■ doua: Olsztyn — Torun 
(172 km).

L* Yoyogi National Stadium 
din Tokio s-au încheiat Între
cerile celei de a 37-a ediții a 
campionatelor mondiale de te
nta de masă.

Ca și In probele desfășurate 
anterior. în prim-plan s-au a- 
flat sportivii 
cucerit încă 
Yuehua, Ni 
mixt), Cm 
Yuehua (simplu).

Cu toate că la dublu 
lin victoria a revenit cuplului 
iugoslav Dragutin Surbek, 3to- 
rxn Kalinicl, se poate spună 
că, din nou, cei care au domi
nat campionatele mondiale an 
fost reprezentanții R.P. Chine
za, care au cucerit 6 medalii de 
aur, 4 de argint și 9 de bronz, 
dintr-un total de 22 de meda
lii atribuite, depășind recordul

chinezi, care au 
trei titluri : Guo

Xialian
Yanhua

(dublu 
și Guo

mascu-

GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ ÎȘI CONFIRMĂ FRUMOASA TRADIȚIE“

ediției precedente (15 medalii 
cîștigate).

La Tokio s-au desfășurat și 
lucrările Congresului federației 
internaționale, In cursul cărora 
s-a stabilit ca la J.O. din 1988 
să participe 64 de jucători si 
32 de jucătoare, care iși vor 
disputa doar probele de sim
pla și dublu (feminin și mas
culin), calificarea urmind să se 
faeă in urma unor turnee zo
nale. De asemenea, s-a hotă- 
rlt ca: paleta sau muu care ți
ne paleta să nu mal fie cobo
râtă sub nivelul mesei; palete
le vor avea obligatoriu fețele 
la două culori ; jucătorii nu 
mal au dreptul să bată din pi
cior sau să stea 
adversar stanei 
probele de dublu 
conform formulei 
tigătoare din 3.
hotărfri vor intra In vigoare 
începtnd din luna ianuarie 1964.

ra noastră 
Stăiculescu, 
treia într-o 
valoroasă. 
Ignatova 
2. Anelia 
39,132 p, 
(România) ,, _________ _
Gromova (U.R.S.S.)" 37,939 p. 5. 
Bianca Dietrich (R.D.G.) 37,801 
p, 6. Daniela Bochansca (Ceho
slovacia) 37,299 p.

• Finala de dublu a tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Perugia a prilejuit 
o frumoasă victorie a cuplului 
Virginia Ruzici (România), Vir
ginia Wade (Anglia), care a 
dispus cu 6—3. 2—6, 6—1 de 
perechea Ivanna Madruga (Ar
gentina). Catherine Tan vier 
(Franța).

campioană Doina 
care s-a clasat a 

companie foartu 
Clasamentul : 1. LiH 
(Bulgaria) 39,465 p, 
Ralenkova (Bulgaria) 
3. Doina Stăiculescu 

38,066 p, 4. Nadia

ÎNAINTEA ultimelor

(Urmare din pag. 1)

d totuși atît de mult !) pen
tru a urca pe 
ti. alături de 
ttcă. Ca să nu 
marea 
Ssabo, 
dificil 
cursul 
pentru 
puțin timp. în întrecerea pro- 
priu-zisă. Excepțională a fost, 
după un moment atit de greu, 
regăsirea Ecaterinei. puterea ei 
de mobilizare, care i-au dat 
dreptul să primească medalia 
de bronz la individual compus 
și să aibă acces în trei finale 
pe aparate, unde s-a compor
tat la un nivel înalt, cu totul 
remarcabil.

neșansă 
care a 

element 
la 
a-1 rata.

podium simbă- 
sportiva sovie- 
mai vorbim de 

a Eeaterinei 
reușit cd mai 
din Întreg oon- 

birnă la încălzire, 
după foarte

„ECATERINA SZABO $1 LAV1- 
NIA AGACHE - DOUA MARI

VEDETE*

Dar despre neuitatele zile din 
sala ..Scandinavium* vom mai 
avea prilejul să scriem, des
prinzând desigur si învățămin
tele pentru viitor. Ni se pare 
foarte oportun acum să tran
scriem "Unele declarații culese 
de la citeva personalități ale 
gimnasticii internaționale.

Remarcând nivelul ridicat al 
competiției de la Gâteborg. 
luzi Tltov, președintele F.I.G., 
aublinia : „Multe țări arată eă 
sint preocupate de ridicarea 
continuă a nivelului gimnasti
cii si sa poate anticipa, fără 
teama de a greși, eă la cam
pionatele mondiale din acest 
aa și la J.O. ’84 vom asista 
la spectacole de o deosebită 
valoare. Printre protagoniste 
se vor număra, eu siguranță, 
Ecaterina Szabo și Lavinia A- 
gache. devenite două mari ve
dete. Remarc progresul repre
zentantelor 
tul că noi 
Olanda de 
tai multe 
In cuvinte 
comportarea sportivelor noastre 
Ellen Berger, președinta Comi
tetului tehnic 
la românească 
și-a confirmat 
sa. Realizările 
tă, continuate 
deosebit de talentate, care au 
alcătuit aici, in Suedia, o e- 
chipă omogenă, foarte valoroa
să. Vă mărturisesc că eram 
convinsă, după suocesele de ia 
Lyon și Ankara din întrecerea 
continentală a junioarelor, eă 
Ecaterina Szabo iși va confir
ma clasa si la aceste europe- 

desigur. bucuroasă că

Bulgariei, ca si fap- 
țări — R.F.G. sau 

exemplu — au ară- 
lncruri valoroase*, 
elogioase aprecia

feminin : „Școa- 
de gimnastică 

încă o dată cla- 
Nadiei sint, ia
de citeva fete

ne. Sint,

STRĂLUCIREA CELOR 9 MEDALII
(Urmare din pag. 1)

să arătăm tuturor ci școala 
românească de gimnastică con
tinuă să tie o mare forță tn 
arena internațională".

Tot patru medalii strălucesc 
și pe pieptul Laviniei Agache. 
Ea rîde atît de frumos, cu 
întreaga ființă vrînd parcă să 
spună oricui că medaliile de 
la „Cupa Mondială* nu au re
prezentat rodul întîmplărll. 
„Am fost atit de aproape de 
titlul absolut ! Dar zic că mă 
pot bucura cu adevărat si de 
aces' argint de la individual 
compus, cu speranța că Mtl- 
NE cele cinci sutimi păcătoase 
vor fi in favoarea mea. Bu
chetul de medalii de la G5te- 
borg. al meu, al 
al Mihaelei — al 
românești — va

Ecaterinei, 
gimnasticii 

însemna, sint

imboldul viitoarelor 
la campionatele mon

ta Budapesta |i Jocu-

convinsă, 
împliniri, 
diale de _ . ...
rile Olimpice de la Los An
geles!".

Adrian Goreac, tînărul antre
nor care a lucrat cu lotul re
prezentativ la Deva, împreună 
cu alți doi tehnicieni remar
cabili. Maria Cosma și Octa
vian Belu, are vorbe 
dar cuprinzătoare : 
întors cu fruntea sus, gata de 
a o lua de la capăt, de a 
munci mai mult și mai bine, 
pentru a convinge lumea în
treagă că flori răsar și vor ră
sări mereu in grădina 
nasticii noastre' 
Mihaela Stănuleț. ține 
nă doar atit : că speră 
iască clipa în care 
României va fi cîntat 
tru izbînda sa. a fetei 
Sibiu...

ain intuit perfect™ Nu încape 
Îndoială, România va avea un 
cuvint grea de «pus la mon
diale ! Pe de altă parte, re
gret absența lui Maxi Gnauek, 
care ar fi sporit d mal mult 
nivelul unei Întreceri de nivel 
și așa foarte ridicai*. Arthur 
Magakian, consilier tehnic al 
federației franceze, afirma că. 
după părerea sa, „pentru pri
ma dată gimnastica feminină 
a făcut un salt spectaculos de 
la tehnică la frumusețe artisti
că. rezultând ■ • îmbinare re
marcabilă intre cele două ele
mente, spre frumusețea spori
tă a acestui sport. In ce e 
privește, gimnastica româneas
că confirmă frumoasa sa tra
diție, actualele sale reprezen
tante de frunte dovedindu-se 
demne urmașe ale Nadiei Co
maneci*. Și Max Bangerter, 
secretarul general al F.I.G.. 
consideră că nivelul gimnasti
cii feminine a crescut mult. 
„E o mare satisfacție că in 
numeroase țări se lucrează mai 
mult si tot mai bine, noi țări 
apărind pe harta celor mai re
dutabile forțe. In Suedia a fost 
evidentă preocuparea pentru 
partea artistică. După aceste 
reușite campionate continenta
le, se întrevede un concurs ex
traordinar la campionatele 
mondiale, unde urez mult suc
ces talentatelor gimnaste ro
mânce Componentă a bri
găzii de arbitre de la birnă. 
Țvetana Dimova regreta sincer 
neșansa Ecaterinei Szabo, de
terminată de „o foarte mare 
dorință de autodepășire, de a 
prezenta elemente inaccesibile 
multora. Sint convinsă insă eă 
ea iși va Ina revanșa, cit de 
curînd. si la acest aparat !“

puține, 
,Ne-am

«Hm-
Auzindu-1. 

să spu
să tră- 

Imnul 
și pen- 

din

cu spatele la 
elnd servesc, 
să se dispute 
3 seturi cîș- 
Toate aceste

1ULTATE — SIMPLU, mas- 
— semlflnate : Gsa Yuehua 
Chineză) — Jtang Jiallang 
Chineză) 3—2. Cal Zenhua 

Chineză) — Wang Rulyuaa
Chineză) 3—1 : Anala : Guo 

i* — Cal Zenhua 3—1 (13,

(R.P. Chineză) 
(R.P. Chineză) 
J* (Coreea de 
Junqun (R.P. 

anala : Cao 
Young Ja 3—1

»—3 :
Yang -------- --- _ _

13) ; DUBLU MIXT —
Ling (R.P. Chineză) — Xle Salke, 
Huang Junqun (R.P. Chineză) 
3—2. Gua Yuehua. NI Xlallan 
<RJ». Chineză) — Cal Zenhua, 
Cao Yanhua (R.P. Chineză) 3-1; 
Anala s Chen Xinhua. Tong Ling 
— Guo Yuehua, NI Xialian 2—3 
(—12, 17. —19, 13, —12).

14. V.

ll.V.

U.V.

13.V.

14. V.

15.V.

JOCURI In „CUPA F.I.R.A.3
Duminică, la Hanovra. a *- 

vut loc lntîlnirea dintre R. F. 
Germania și Maroc, din ca
drul Campionatului european 
de rugby F.I.R.A.. hotăritoaru 
pentru stabilirea echipei cam 
urmează să retrogradeze in 
grupa „B“ a competiției. Con
form așteptărilor, rugbyștB 
vest-germani s-au impus la 
prima parte a meciului si au 
condus la pauză cu 10—4. du
pă care. însă, marocanii aa 
marcat o serioasă si spectacu
loasă revenire, au echilibrat jo
cul si, in final, au obținut • 
surprinzătoare 
13.

Clasamentul
România 
Franța 
Italia 
U.R.S.S.
Maroc

1.
2.
3.
4.
5.

victorie cu 15—.

i
1
1
1
o

X 
1 
o
3
5

grupei
4 4 0 0
3
4
2
4

6. R.F. Germania 5 
Ultimele jocuri 

dițli a 
Kiev : U.R.S.S. — 
mal. Kiev : U.R.S.S. 
nia ; 22 mai. Catania : Italia 
U.R.S.S.

1* 
( « <
■

1 
1 
o 
o 
o

ale acestei e-
competiției : 11 mai.

Maroc ; 15 
— Romă-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
BOX : continuă C.E., la Varna (pînă la 15.V.) ; 
turnee Internaționale, la Hamburg, Florența — 
Lugano — femei (pină la 15.V.) ; BASCHET : 
Internațional feminin la Havana (pină la 20.V.) : CI
CLISM : continuă „Cursa Păcii* (pină la 22.V.).
RUGBY : meciul U.R.S.S.—Maroc, la Kiev, în cadrul cam
pionatului european ; FOTBAL : Real Madrid — Aber
deen, Anala „Cupei cupelor*, la Goteborg ; Danemarca 
— Elveția, In C.E. de juniori ,,B“ ; Albania — Turcia, In 
C.E. de tineret.
FOTBAL : Albania — Turcia, tn preliminariile C.E., 
gr. 6 ; Suedia — Luxemburg în C.E. de tineret ; CI
CLISM : „Marele premiu al Valoniei*, în Belgia ; etapa 
„prolog* a Turului Italiei (pină la 5 Iunie) ; JUDO : 
campionatele europene, la Paris (pînă la 15,V.).
FOTBAL : Începe faza Anală a C.E. de juniori ,,A“, In 
Anglia (pină la 22.V.) ; BOX : med pentru titlul mon
dial ta cat. mijlocie, Hagler — Scypion (ambii S.U.A.). 
FOTBAL : Elveția — R.D. Germană, preliminarii C.E., 
gr. 1 ; Ungaria — Grecia și România — Cehoslovacia 
în C.E. de tineret ; ATLETISM : maratonul de la Paris ; 
MOTO : Cursa de 24 de ore, la Le Mans ; SCRIMA : 
turneu feminin floretă, la Como (Italia).
AUTOMOBILISM : Marele premiu Monaco, formula I ; 
FOTBAL : Ungaria — Grecia, gr. 3 ; România — Ceho
slovaca șl Suedia — Cipru, gr. 5 ; Malta — Spania, 
gr. 7, In preliminariile C.E. ; U.R.S.S. — Polonia șl 
Bulgaria — Turcia In C.E. de juniori ,,B“ ; MOTO : 
Marele premiu al Austriei, la viteză, la Salzburg ; 
RUGBY: U.R.S.S. — România, la Kiev, în cadrul cam
pionatului european.

U.R.S.S.

CAMPIONATE, CUPE
U.R.S.S. In finala „Cupei* s-au 

întilnit Șahtior Donețk și Metalist 
Harkov. Victoria a revenit for
mației Șahtior cu 1—0. tntllnl- 
rea a avut loc la Moscova.

PORTUGALIA. In semifinalele 
..Cupei* : Benfica — Port'mo- 

nense 2—0, F.C. Porto — Acade- 
mico Coimbra 9—1. Finala din
tre Benfica și F.C. Porto va avea 
loc la 10 iunie.

OLANDA (et 33 — penultima). 
Cu 5S p, Ajax este deja cam
pioană. Pe următoarele locuri : 
Feyenoord 52 p, Eindhoven 49 p, 
Groningen 37. Ctteva rezultate : 
Helmond — Ajax 1—4, Alkmaar
— Sparta 0—1, Kerkrade — Eind
hoven 1—2. Groningen — Twente 
6—1, Utrecht — Breda 2—3.

IUGOSLAVIA (et. 27). Titograd
— Dinamo Zagreb 2—0, Partizan

tenis : 
bărbați, 
turneu

— Zeleznlcear 2—1, Skoplje — 
Tuzla 1—0, Rijeka —"Vojvodina 
0—0, Sarajevo — Zemun 2—0, 
Osljek — O.F.K. 2—3, Velez — Nlș
1— 1, Steaua roșie — Olimpia 
Liubliana 1—1, Split — Vinkovlcd 
4—2. In clasament conduce Par
tizan cu 38 p, urmată de Diname 
Zagreb 35 p, Uajduk Split 33 p.

BULGARIA (et. 24 — citeva re
zultate). Levskf Spartak — 
Ț.S.K.A. 3—0 I, Etar — Trakia
2— 0, Slavia — Dolina 4—0. tn 
fruntea clasamentului a trecut 
Levski Spartak cu 36 p, urmată 
de Ț.S.K.A. 35 p, Trakia 29 p.
• tn preliminariile olimpice : 

Mexic — Bahamas 6—0. Kenya — 
Libia 1—0.
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