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• Niculina Vasile 1,97 m la înălțime
și Mihaela Loghin 20,31 m la greutate -
noi recorduri naționale • Triunghiularul
România — Bulgaria - R.S.F.S. Rusă a fost

cîștigat de atletele noastre

Campionatele europene de box

TIMARUL DORU MARICESCU(Continuare in pag 2-3)

A OBȚINUT MEDALIA DE AROINT

REPREZENTATIVA DE RUGBY A ROMÂNIEI
PENTRU A 4-a OARA CAMPIOANĂ A EUROPEI

10-15 (3-7)România

Dimitrie CALLIMACHI
Petre HENȚ

(Continuare tn pag. 2-3) (Continuare in pag a i-a)
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Anișoara Cușmir 
in timpul săriturii 
record mondial.
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PROKES, GA-

Politic Executiv

Prin fotbalul pe 
practicat echipa 
ciei. s-a dovedit

La închiderea ediției: ROMANIA - CEHOSLOVACIA 0-1, în C. E. la fotbal

iar Ștefănescu a atacat

U.R.S.S. : Bobrov — I. Berzin, I. 
Ovcinikov, Korpukin, Mirgnov (min. 
16, P. Berzin) - Sliusar, Klucinikov
— Kușnerev, Tihonov, A. Ovcinnikov
— Podzniakov, Plotnikov — Severev, 
Malekov, Epivanov.

A arbitrat foarte bine Natale Ca- 
damuro (Italia) ajutat de Gh. Huș- 
tiu (România) și VI. 
(U.R.S.S.).

âpaitak, timp frumos, te- 
bun, spectatori : 7.000. Au 

DUMITRU - eseu 
17, ALEXANDRU - l.p. în 
MUNTEANU — eseu în min. 
RARIU — eseu în min. 46, 
BOBROV - l.p. în min. 27 și 
KUȘNEREV — eseu în min. 72.

ROMANIA : V. Ion - Fuîcu, Lungu, 
Constantin, Aldea — Alexandru, Pa- 
raschiv — Borș, Dumitru, Murariu — 
Ca ragea (min. 60, M. lonescu), Da
raban — Dinu, Munteanu, Bucan.

Spectacol atletic de marc valoare pc stadionul „23 August"

PIH ÎOA" TARILE, UNIȚI VA I

portaȘEDINȚA COMITETULUI5 *

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, sîmbătă, 14 
mai, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de 
Zi, Comitetul Politic Executiv 
a examinat un raport cu privi
re Ia stadiul pregătirii proiecte
lor de documente ale Consfă
tuirii economice la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat activitatea desfășurată, 
pină in prezent, de către dele
gația română, pe baza manda
tului incredintat de conducerea 
partidului, si a reafirmat hotă- 
rirea partidului si statului nos
tru de a acționa, in continua
re, pentru pregătirea temeinică 
a consfătuirii, pornind de la 
necesitatea de a se aduce îm
bunătățirile ce se impun in ac
tivitatea acestui organism, spre 
a permite o mai bună conlu
crare între țările membre, so
luționarea in comun a proble
melor, îndeosebi a celor pri
vind acoperirea necesarului de 
energie si materii prime, spe
cializarea în pjoductie și altele.

Comitetul 1". 
a stabilit ca delegația română 
să acționeze în vederea defini
tivării cit mai rapide a docu
mentelor 
se putea 
timp, la 
la nivel ____ _ ______ ______
bre ale C.A.E.R., (inindu-se sea
ma de importanta deosebită a 
acestei organizații pentru dez- 

. voltarea economico-socială a 
tuturor statelor membre.

Tn continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat si a- 
probat propunerile referitoare 
la organizarea asistentei medi
cale cu plată.

Răspunzînd solicitărilor popu
lației, noile reglementări pre
văd ea asistenta medicală eu 
plată, la cerere, să se desfă
șoare în unități sanitare si la

domiciliul cetățenilor, sub di
recta organizare a Ministerului 
Sănătății.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilit ca reglementările 
vind asistenta medicală eu 
tă să fie cuprinse intr-un 
creț care va fi publicat in 
letinul oficial.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
a informare eu privire la vizita 
olicială de prietenie efectuată 
in tara noastră, in perioada 5— 
10 mai, de tovarășul Hu Vao- 
bang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inallâ apreciere convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yao- 
bang. care se înscriu, prin re
zultatele lor foarte bune, ca un 
moment de mare însemnătate 
in evoluția relațiilor bilaterale 
deschizind noi perspective dez
voltării prieteniei trainice, so
lidarității si colaborării dintre 
partidele, țările si popoarele 
noastre.

Aprobind intru totul rezul
tatele convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Hu 
Yaobang. Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea in viată a înțele
gerilor convenite, care repre
zintă o nouă si valoroasă con
tribuție la dezvoltarea 
erării prietenești dintre 
dul Comunist Român si 
dul Comunist Chinez.
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, a- 
tit pe plan bilateral, cit si pe 
arena internațională, spre bi
nele si in interesul celor două 
popoare, al cauzei sociaiismu'ui 
al afirmării politicii de inde 
pendentă. colaborare si pace in 
lume.

Comitetul 
rezolvat, de 
curente ale 
și de stat.

KIEV, 15 (prin telefon), lată, 
astăzi s-a împlinit, aici, la 
Kiev, un vis frumos, care are 
darul de a aduce 
tuturor 
balonul

mulți ani în fotoliile de orches
tră ale elitei.

Succesul este cu atit mai me
ritoriu cu cit a fost obținut 
greu, la capătul multor efor
turi, dar care meci din cam
pionatul european mai poate fi 
socotit ușor astăzi cînd există 
o anumită egalizare valorică la 
nivelul de vîrf : România —

ANIȘOARA CUȘMIR - 7,21 m RECORD MONDIAL 
LA SĂRITURA ÎN LUNGIME

Triunghiularul atletic feminin de ieri de pe sta
dionul „23 August" a oferit un buchet de satisfacții 
deosebite, in urma cîtorva rezultate cu totul remar
cabile, înregistrate de tinerele noastre atlete.

ANIȘOARA CUȘMIR A DEVENIT RECORDMANA 
A LUMII LA SĂRITURĂ IN LUNGIME CU O PER
FORMANȚA EXCEPȚIONALA 
— 7,21 m, Niculina Vasile a 
realizat două recorduri națio
nale la săritura în ir.ălțime, 
trecînd peste ștacheta ridicată 
la 1,94 m și apoi la 1,97 m, 
iar Mihaela Loghin și-a văzut, 
in sfirșit. împlinită dorința de

Franța — U.ILS.S. — Italia 7 
Cu atit mai mare este meritul 
„tricolorilor” noștri, care — in 
atari condiții — și-au confir
mat supremația. Le adresăm 
felicitări călduroase tuturor ce-

VARNA. 15 (prin telefon). 
Duminică după-amiază. la Pa
latul sporturilor culturii

tinentali 
cel mai 
fiind de 
medalia
ougilistie al finalelor 
susținut de sportivi din numai 
8 țări, din cele 19 prezente la 
Varna : 
și Italia 
goslavia 
Ion ia si

Așa 
boxerii 
categoric întrecerile. 
8 din cele 12 titluri ouse 
joc. I-au urmat gazdele — 
3 titluri si Italia — cu unu’.

Reprezentantul nostru in gala 
finală a europenelor a fost 
..miilociul“ Dorn Maricescu, 
mezinul echipei (nu a împlinit 
încă 20 de ani) El s-a prezen
tat destul de bine orecăHt Ia

U.R.S.S. — 8 Buiaaria 
4. R. D. Germană lu- 
si Ungaria — 2 Po- 
România — 1.
cum era de prevăzut 

sovietici au dominat 
cucerind 

in 
cu

ECHIPA NOASTRA A JUCAT NEAȘTEPTAT DE SLAB, INEFICACE 
DE ARBITRAJDAR SOARTA PARTIDEI A DECIS-O GREȘEALA

în faza din min. 40, care s-a soldat cu penalty și a hetărit victoria oaspeților,

ale lor — sentimente de 
satisfacție : onorîndu-și 
moașa lor carte de vizită, rug- 
byștii români au devenit din 
nou, pentru a l-a oară, cam
pioni ai Europei ! Succesul din 
această ediție, 82'83, urmează 
cejor din anii 1975, 1977 șt 1981. 
Este o performanță de care pot 
fi mîndri toți iubitorii sportu
lui din țara noastră.

Echipa noastră națională, pre
gătită cu competență și respon
sabilitate de antrenorii Valcriu 
Irimescu și Theodor Rădt'lescu, 
s-a ridicat la o înaltă valoare 
sportivă, recunoscută astăzi pe 
deplin pretutindeni unde se 
joacă rugby si, ceea ce e mai 
important, se menține de mai

Dintr-o greșeală de arbitraj, 
intimplătoare sau nu, a fost 
stabilit scorul și victoria in
tr-un meci de mare importanță 
pentru
V-a a preliminariilor campio
natului european de fotbal. A- 
cest 0—1. dintr-un penalty care 
poate fi acordat numai de un 
arbitru debutant și nu de unul 
internațional, a pecetluit o vic
torie excepțională pentru echi
pa Cehoslovaciei și un eșec al 
echipei României care pierde 
cadența în lupta pentru șefia 
grupei, urmînd acum ca jocul 
celorlalte rezultate și, desigur, 
o altfel de evoluție decît aceea 
de astă noapte a fotbaliștilor 
noștri, să poată să mai dea spe
ranțe.

Firește, această eroare de ar
bitraj ne supără, trebuie insă să

recunoaștem că 
comportat, mai 
prima parte a 
greu putea echipa noastră 
emită pretenții la victorie,
este delcc exagerat să consi
derăm că ECHIPA NAȚIONALA 
DE IERI N-A JUCAT DE FAPT 
DECIT ÎN PRIMELE 20 DE 
MINUTE DE DUPĂ PAUZA, 
CIND NE-A DAT ILUZIA----
VENIRII LA EVOLUȚIA 
PARTIDA ANTERIOARA 
ITALIA. Atit 1

A fost cu totul ciudat 
vedem că în teren se află o 
echipă care in mod practic nu 
avea atac, nici Cămătaru (de
altfel fără jocuri ,.în picioare" 
de la 20 aprilie) și nici Gabor 
nu au fost defel periculoși. 
Dar nu numai ei. întreaga e- 
chipă a pornit jocul timorată,

nervoasă. Din tribune se ob
serva cu ușurință că echipa 
nu este stăpină pe ea, că nu 
are nici avint, nici registru de 
joc, cedind, de multe ori cu 
ușurință, contraatacurilor 
riculoase ale adversarilor,
ceștia se desfășurau cu sigu
ranță, se aglomerau in apă
rare cu multă stăpinire de si
ne, in timp ce jucătorii noștri 
ajunși la marginea careului în
cercau prin pase scurte
să pătrundă o rețea de
apărare atletică, foarte sudată. 
In timp ce mijlocașii noștri re
țineau mingea și nu lansau vîr- 
furile de atac, așa slabe cum 
erau, fotbaliștii cehoslovaci au 
mizat întotdeauna pe forța de 
pătrundere a atacanților ei In 
zi de excepție, cum a fost ca
zul cu Jănecka (nr. 10).

Stadion ,.2 
timp frumos, _ , _______
circa 50 000. Șuturi : 3—9 (pe poarta: 
2—7). Comere : 10—4. A marcat ; VI- 
ZEK (min. 40 — penalty).

ROMANIA; LUNG - Rednic, Ște- 
fânescu, lorgulescu Ungureanu — 
Augustin, Boloni, Kle:n BALAC1 — 
Gabor (min. 46 Geolgău), Câmătaru 
(min. 61 Andone).

CEHOSLOVACIA H. uska — Jaku- 
bek, JURKEMIK. P-.uKES, Fiala - 
Zelensky, BICOVSKY. JANECKA 
CHALOUPKA, Vizek, Levy (min. 46 
Stambacher).

A arbitrat slab Alexis Ponnet (Bel
gia), ajutat la linie de compatrioții 
sâi J. F. Crucke și M. /an Langen- 
hoven.

Cartonașe galbene : 
BOR. FIALA. ANDONE
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FINALA „CROSULUI TINERETULUI
A FOST 0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

xz

Foto : N. DRAGOȘAspect din cursa băieților de peste 19 ani.

Sîmbătă dimineața hipodro
mul ploieștean și împrejurimi
le sale au căpătat aspectul săr
bătoresc specific evenimentelor 
sportive deosebite. Si a fost un 
asemenea eveniment — aooge- 
ul uneia dintre marile compe
tiții sportive de masă înscrise 
sub genericul „Daciadei". a fost 

x faza finală a „Crosului tinere
tului", la care cei mai buni, 
cei mai pasionați, rezistenti și 
ambițioși alergători tineri din 
toate județele tării au venit, 
după pregătiri asidue, să se în
treacă pentru stabilirea campio
nilor pe tară în marea compe
tiție de masă, pentru frumoa
sele trofee, medalii, diplome și 
premii în obiecte acordate la 
sfîrșitul disputelor. A fost. în 
fine, o frumoasă sărbătoare în- 
tr-o competiție care în fazele 
inițiale a adunat la start poate 
milioane de tineri — muncitori, 
eilevi. studenti. ostași — fete și 
băieți.

ÎN acordurile fanfarei, pe pis
ta hipodromului, bordatâ de un 
adevărat gard viu. alcătuit din 
foarte numeroșii 
veniti in frumoasa 
de mai să-i vadă pe 
crosiști. au intrat, frumos echi
pați. reprezentanții tuturor Ju
dețelor tării șj ai m unici oi’J-

lui București, care au defilat 
în cadrul festivității de deschi
dere. aliniindu-se apoi in fața 
tribunei.

A avut loc apoi, In „deschi
derea" întrecerilor, un cros de 
masă, organizat numai pentru 
ploieșteni, cîștigat și la fete 
și la băieți de purtătorii ace
luiași număr de ordine (34), 
respectiv Doinița Șerban și 
Eugen Mitu.

Primul start oficia) — fetele 
de la categoria 15—16 ani. 
Cursa a fost dominată clar de 
cele două reprezentante ale Ca
pitalei. Elena Radu și Lilianâ 
Ionită, ambele de la Lie. ind. 
„23 August". Și la băieți, ace
eași categorie de vîrstă. Bucu- 
restiul a avut satisfacția cuce
ririi titlului de campion, prin 
elevul Marian Dumitru.

La categoria mijlocie (17—19 
ani). însă, locurile podiumului 
au revenit reprezentantelor 
dețelor Timiș. Dîmbovița 
Bacău si reprezentanților 
dețelor Alba. Constanța si
biu. Spectaculoasă cursa fetelor 
peste 19 ani. în care luota fi
nală s-a dat intre o bihoreancă 
și o bucureșteancă. dar nici dis
puta băieților, care a încheiat 
competiția, nu a fost mai pre
jos readucând în prim-plan pe

ju- 
si 

iu- 
Si-

spectatori. 
dimineață 

tinerii

bucureșteni. Frumoase si aplau
date curse in cadrul finalelor 
pe tară ale actualei ediții a 
popularei competiții de masă.

Pentru toti cei prezenți la fi
nalele „Crosului tineretului" a 
fost o dimineață frumoasă, cu 
multe momente de atracție cu 
emoții si satisfacții.

Primii clasați In finalele ..Cro
sului tineretului", categoria 15— 
16 ani. fete (1000 ml : 1. Bena 
Radu, ±. Liliana lonîtă (ambele 
de la Lie. Ind. .23 August" Buc.). 
3. Lenuta Munteanu (Bacău. Șc. 
gen. 3) : băieți n 500 m) : 1. — 
Dumitru (București. Lie. ind. I). 
X L. Petre (Giurgiu. Lie. 1), X 
M. Ard^ean (Hunedoara. Lie. 3 
Deva) : categ. 17—19 ani ; fete 
(1 000 m) : 1. Maricica Porcaru 
(Timiș, Lie. ind. Jimbolia). X 
Olga Toma (Dîmbovița. Llc. ind. 
5 Tîrgoviște), 3. Elena Mitescu 
(Bacău. Lie. ped.) ; băieți (2 000 
m) : 1. Gh. Hăprean (Alba. Lie. 
1 Cugir). 2. G. Nicola (Constanta. 
Lie. agr. Palas). 3. C. Dumitru 
(Sibiu, militar) ; categ. peste 19 
ani, fete (1500 ml : L Rodiea 
Sasz (Bihor. C.F.R. Oradea). X 
Ioana Duță (București, I.R.V24.R.) 
3. D:na Hromel (Timiș, studentă); 
băieți : 1. C._ Mincu (București.

(Bucur 
I. Rarău (Ti- 

echipe : 1.
Timiș 19 p. 3.

1.
I.T.T.A.), 2. Gh. Hutan 
reștL I.C.P.M.). 3. ~
miș, student). Pe 
București 40 p, 2. 
Dimbovita 8 p.

AureBan

M.

BREBEANU

ANIȘOARA CUȘMIR - 7,21 m
(Urmare din pag. I)

a fi trecut peste 20 de metri 
la aruncarea greutății. noul 
aău record național măsurind 
de ieri 
probă, 
nătățit 
nioare 
17,0 m.

— .20,31 m. La aceeași 
Livia Simon a îmbu- 
recordul probei la 
cu un rezultat

ju
de

Aceste recorduri au 
completate de alte câteva ___
formanțe notabile și de dublul 
succes al atletelor reprezen
tativei noastre victorioasă 
87,5 — 68,5 n in meciul

fost 
per-

eu 
„ — ______ cu

Bulgaria și 78—75 p în întflrri- 
rea cu R.S.F.S. Rusă.

Marea vedetă a reuniunii 
fost indiscutabil 
CUȘMIR (antrenor 
roiu) care s-a 
formă 
sărituri 
dintre ele au 
centimetri peste 7 m !) _ 
mat încercarea reușită, a nou
lui record mondial în care 
Anișoara a prins totuși un prag 
nesigur (altfel !...). 
a cincea săritură. _ 
tot deDăsită, a fost ______
peste 7,30 m. iar ultima, cea 
mai „proastă'' ;___
măsurat.. 7.15 m. fiind egală 
fostului ei record mondial. De 
subliniat că la săritura record 
vlntul a suflat din spate, »ne- 
mometrul indicând 0,51 
eă în limite perfect 
men tare.

Fericită, evident, 
eeastă reușită, prima _____
rație a Anișoarei Cugmlr s-a 
referit Ia viitorul recordului 
mondial, ea gindindu-Se că-i 
■tS în posibilități — eventual 
— o săritură de... 7,40 m I

Iată acum rezultatele aces
tui frumos concurs :

a
ANIȘOARA 

loan Mo- 
arâtat într-o

exceoțională. După trei 
depășite (fiecare 

fost cu mulți 
a ur-

ln sfîrșit, 
din păcate, 

undeva

din toate a

m, adi- 
regula-

de a- 
decla-

^#0 mg : 1. Nadejda Asenova 
Natalia Baraneva 

------------ 56,45, X Temenuska 
WWreva (Bl 57,47, 4. Galina Doa- 
«ova (R.S.F.S.R.) 37,78, X UHa- 
aa Năstase (R) 59,41, * — ‘ ’
Vomâciu (R) 60.28.

190 m : 1. Marina Romanova 
■S.R.) 11.62. X GaMna Pen- 
(B) 11,75, 3. Pepa Pavtova 

fB) 1*1.83, 4. Tatdana Alekseeva 
(R.S.F.S.R.) 12,35. 5. Luds Nego- 

VWH (R) 12.32. - - ■ - —
5X36.

100 m : 1.
1:03,20, x

7 «*) S6.«. 2.
(R.S.F.S.R.)

(. Klcoleta

Ș. Doina Jlnga (R)

Doina Melînte (R)
Nina Verștnina

STEAUA BUCUREȘTI Șl ȘTIINȚA BA 
CAMPIOANE DE HANDBAL ALE ROI 

Pe podium, alături de învingătoare, Dinamo București și H.C. Minaur (m), ’'Naistul ț

Punct final în cea de a 25-a ediție a campionatelor naționale 
de handbal, Divizia „A". Ieri, după ultima rundă, a 22-a, en
tuziaștii spectatori din București, Baia Mare, Bacău, Tg. Mureș 
și Brașov le-au aplaudat pe performerele acestei ediții, bucu- 
rîndu-se pentru reușitele formațiilor de pe podium, pentru pro
gresul dovedit pe parcursul dîrzei întreceri începută la finele 
verii trecute. ___________

La băieți, titlul a fost cucerit de STEAUA BUCUREȘTI, cam
pioană a campioanelor, echipă care a dominat cu autoritate com
petiția primei scene a handbalului nostru. Felicitări echipei și 
antrenorilor ei, Radu Voina și Otto Telman, precum și clubu
lui Steaua. Pe podium au mai urcat alte două performere ale 
handbalului românesc : locul II — Dinamo București, finalistă 
a Cupei cupelor, iar pe locul III — ILC. Minaur Baia Mare, cîș- 
tigătoare a Cupei Româniet Sînt de fapt cele mai bune team- 
uri, cele pe care se sprijină direct echipa națională.

ȘTIINȚA BACAU, la fete, a dobîndit — la mare luptă — și 
titlul de campioană a țării, după ce tot in acest an ea cîștigase 
și Cupa României. Eugen Bartha și elevele sale merită elogii 
pentru remarcabila lor comportare. Pe locul II, ca o surpriza a 
surprizelor, Chimistul Rm. Vilcea, pe care antrenorul emerit 
Constantin Popescu a făcut-o, în chiar anul promovării în Di
vizia „A", o candidată la titlu ! în fine, a IlI-a este Rulmentul 
Brașov, „campioană a fair-play-ului".

La pc'.jl opus, al tristeții, se află Universitatea Craiova, C.S.M. 
Borzești (m), C.S.M. Independența Sibiu și C.S.M. Sf. Gheorghe 

care au ocupat ultimele locuri in ierarhii și au re- 
Divizia „B“.
de la partidele ultimei runde.

MASCULIN

(f), formații 
trogradat in 

Amănunte

BUCUREȘTI 
20 (10—S).

DINAMO
STEAUA 22—29 (10—8). Der- 
byul programat in sala Rapid 
din GiuXști a început furtu
nos și s-a 
palpitante, dar 
majorității 
de fapt, o singură _echipă 
cirmă : Dinamo, 
trenorilor Ghiță

cu faze 
parcursul 

avut, 
i la 

an- 
_________ _____ și 
Valentin Samungi au evoluat 
dezinvolt, ca o echipă de va
loare internațională, apărîn- 
du-se avansat și deosebit de 
mobil. combinind eficient 
în ata'- si înscriind din faze 
dare. Victoria finală este o 
reflectare a celor 40 de mi
nute de evoluție superioară, 
de dominare autoritară. O mai 
veche meteahnă era însă gata- 
gata să-și pună amprenta si pe 
acest meci : în min. 56, Dina
mo conducea cu 22—17. pentru 
ca apoi să primească trei go
luri (22—20) și să fie foarte 
aproape de un egal, care l-ar

încheiat 
pe 

timpului a

Elevii
Lieu

fi compromis șansele la locul 
II. A avut însă noroc că ste- 
liștii n-au speculat aceste 
momente de degringoladă, alt- 

cealaltă parte. Steaua 
obosită, cu un atac 
cu greșeli în lanț 
apărare care l-a lăsat 
pe Nicolae Munteanu 

In po- 
excelentul

fel... De 
a părut 
încîlcit, 
și cu o 
adesea 
singur cu adversarii, 
fida faptului că 
portar al campioanei a apărat 
magistral, înfrângerea n-a pu
tut fi evitată. Tot ceea ce el 
reușea miraculos era risipit cu 
dezinvoltură de Stingă. Drăgă- 
niță. Dumitru și colegii lor.

Au marcat : Durău 8, Bedi- 
van 5. Matei 4. Jianu 3, Oprea 
2, Roșea I și Tase 1 — pentru 
Dinamo București. Stingă 12, 
Berbece 3, Dumitru 2, Mirică 
1, Nicuiae 1 și Marian 1 — 
pentru

Au 
Marin 
rești).

clujeană. Au ins 
Băăosu 7. Jur că 
Căldare 3. Petrii 
2, Repede 2, Te 
tiv Lămășanu 6j 
Berbecaru 4, Zs 
neriu 2, Gîrlescu 
1, Bucioacă 1 I 
coresp.) j

INDEPENDENT 
MÎRȘA — CON 
ARAD 23—22 (3 
cat de un per-mi 
Detașîndu-se înl 
la un gol difd 
au terminat în] 
merit. Au 
Matei 4, 
Paraschiv 
respectiv 
Deacu 3, 
(M. VERZESCț

H. C. MINAU 
— DINAMO B 
(16—12). Elevii 
Pană au obținui 
ritată, ei condu 
Nereușind prinl 
pună, oaspeții I 
facă prin vocin 
te. lăsî <astfl 
neplăcută^Miu I 
ciu 10, M. Von 
Oros 4, Miron] 
1, Porumb 1, I 
tiv Nicolescu I 
Mintiei 4, DJ 
Donca 2. Roti 
(A. CRTS AN I

UNivERsrr> 
VA — CONsB 
BADEA 25—!?B

marc 
Corne

2, R 
Jene. 
Vojtîl

Steaua, 
arbitrat 
si Ștefan

bine : Marin 
Șerban (Bucu-

Hristache NAUM

(R.S.F.S.R.) 2.03,85. 3. Valentina
Lastovka (R.S.F.S.R.) 2:04,13. 4
Eena Lina (R) 2:04.14, S. larks 
Dimova (Bl 2:05.62.

100 m : 1. Elena Korban 
CR S.F.S.R.) 52.06. i stela Mar.ea 

52-83. 3. Daniela Matei CR) 
52,99. 4. Ga’ r.a Enceva CB) 53,79. 
5. Kal-^ka Dragoeva (B) 54.34 m, 
0. Larisa Krilova (R.SJ.SJL) 
5721

înălțime : 1. Niculina Vasile 
<R) 1.97 m — nou record natio
nal (v.r. 1.93 m C. Popa 1976). 
X Marma Daror na (R.S.F.SJt.) 
1.14 m. 3-4 Octavia Nlf CR) sl Sil
via Koeva (B) l.M m. 5. IuEar.a 
Tvetkova <B) 1.05 m.

Disc :
(R)
(B) 
®) 
ko
na_____ _____
Svetlana. Meinlkovu 
»,62 m.
^4X100 m : 1. Bulgaria (Pavlova. 
Gneorgr. eva. Zagorceva. Ivano
va) 43.97. 2. R.SJS (Ro-

Aieksee-.a. Vinog-adoy, 
Prokofieva) 4421, 3. Romania
(Jlnga. Samungi, Negovan. Ko
rodi) 46,20.

1500 m : 1. Frța 
437^2, 2. Elena ____
(R.S.F.S.R.) 4.19.42, 3. Olga
makova (R.S.F.S.R.) 42044
Mleoa Junghiatu (R) < -v sa 
Rosita Ekova CB) 4 26,53. 4. Stoi- 
ka Gbeorgbleva (B) 4 21,83.

Lungime ; 1. Anișoara Cușmir 
(R) 7,21 m — nou record mondial 
(v-r. 726 m. Van Iccescu iMa, 
X Glrna Gbloroaie (R) 4,43 m j. 
Elena Cicerova (R.SJ.S.R.) XM

L Elonența^ Crădunescu 
~ Boș k ora

Mftkova
•7,74 m. 2 Zvecla
65.45 m. 3. Zvetla __ _____
42.52 m, 4. Natalia Abrimen- 

(R.S.F.S.R.) 62.52 m. 5. Simo- 
Andrușcă CR) 59.64 m. 6.

(R.S.F.SJL)

Lovie (R)
Malîhina 

et-
6.
I.

o

cu mult peste 1,97 m !Niculina Vasile trece

CLUJ- 
BOR-
Supe- 

clujeni 
la în-

UNI V ERSITATEA 
NAPOCA — C.S.M. 
ZEȘTI 37—23 (19—13). 
rioritatea studenților 
a fost incontestabilă de
ceputul și pînă la sfîrșitul 
partidei. Ei au acționat în atac 
foarte lucid, „legat" șl, prin 
aceasta, cu o mare eficiență. 
Handbaliștii din Boraești au 
trecut foarte greu — atunci 
cind au trecut — de apărarea

PROGRESE 1 
HIDROTEHNI 
18—20 (12—9)1
evoluat cu il 
aminti iubito! 
— prezenți 1J 
Capitală — că 
care nu te pi 
nul că, pe ten 
deplasare, ell 
Bucovală și □ 
cunosc tracull 
le-au învățatl 
le-au învățatl 
za I a fost I 
condus de doi 
goluri, și toB 
trei : 9—7 ini 
min. 28, 11—1 
și 12—9 la ■ 
părți), bucuB 
prin foarte ■ 
talentata MB 
fructifice o B 
țiunile ofen® 
a dat sc 
chiar de 
din poarta ■

c

; y-ț"»' 1 il

m, 4. Irîna Timofeeva (R.S.F.S.R.) 
4,58 m. 5. Tvetanka Kanceva (B) 

4,31 rn. X Vanghelia Dieva (B) 
427 m ;

2*a m : 1. Nadejda Gheorghlexa 
CB) 2321. X Elena Vmogra<k>va 
(R-SJ.SJl.) 2325 m. 3. Libana 
Ivanova (B) 23.17 m. 4. Iulie
Radu (R) 2421.- 5. Tatiana Alek- 
•eeva (R.S.F.S.R.) 24,35. «. Doina 
Jlnga (R) 25.31.

Greutate : 1. Mliiaela Loghin 
(R) 20,31 m — nou record națio
nal (v.r. 19.98 m Loghin 1982), X 
Natalia Ahrimenko 
1X76 m. 3. Zvetlana 
01.S.F.S.R.) 18.11 m.
MUkova (B) 18.03 m. 
Vasifieva (B) 17,94 m.
mon (R) 17,06 m — _____ _____

Suliță : L Corina Gir bea (T.) 
51,11 m. X Eva ZorgO- Raduly (R) 
5721 m. X Maria Djaleva (B)

(R.S.F.S.R.) 
Melnikova

4. Zvetlana
5. Snejana
6. Livia Si- 
reoocd jun.

(R)

56,62 m, 4. Galina Nikelova CB) 
51,14 m.

100 mg : 1. Ghinka Zagocceva 
(B) 12,92. 2. Mihaela Stoica (R) 
13,15, 3. Natalia Pozdina
(R.S.F.S.R.) 13,42. 4. Uliana Năsta- 
se (R) 13,76. 5. Temenjka Naloova 
(B) 14,32, 6. Liana Svetova
(H.S.F.S.R.) 14,48.

3000 m : 1. Albina Metodeeva 
(R.SJ.S.R.) 9:21,32, 2. Maria Radu 
(R) 9:23,95, 3. Gulbana Nurdlnova 
(R.SJ'.S.R.) 9:34,49, 4. Roslța Ial- 
oearova (B) 9:36,66, 5. Paula Die 
(R) 9:37,66, 6. Nedka Keremend- 
cieva (B) S :38,71.

4X400 m : R.S.F.S. Rusă (Kor- 
ban, Krilova, Litvinova, Te? alina) 
3:27,62, 2. România (Korodi, Sa- 
nlungi. Manea, Matei) 3:3L86, 3. 
Bulgaria (Penkova, Asenova, 
Dragova. Stamenova) 3:34,81.

DINAMO BUCUREȘTI, PENTRU A 22-a OARA 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

oferind o întrecere deose- 
de spectaculoasă, aplauda- 

deseori de publicul 
ros aflat la bazinul , 
durice". 
Dinamo 
4—4). 
Viitorul 
15—5 (2—0. 5—2. 3—2, 5—1),
Progresul București 
Arad 12—10 (1—1,
1— 5), Voința Ouj-Napoca “ 
Dinamo București 10—15 (1—4,
2— 3, - - - -- - - -
Rapid București 
4—2,

LA POLO!

ECHIPA ROMÂNIE
(Urmare din pag. 1)

lor 16 rugbyști care au intrat 
in teren in ultimele 80 de mi
nute ale unei curse infernale 
și, deopotrivă, antrenorilor lor.

Meciul in sine nu a dat loc 
— ca în atîtea rînduri cind a 
fost vorba de o miză mare — 
la un spectacol sportiv deose
bit A fost un meci de mare 
luptă, cu momente bune de o 
parte și de cealaltă, dar și cu 
unele imperfecțiuni, cauzate de 
crispare și emoție. Rugbyști! 
români au dominat pozițional 
jocul în repriza intîia dar —

din păcate 
s-a transfe 
marcaj în 
Diferența c 
mult mai 1 
melor 40 d 
naiul parti 
atît de ind 
și Alexand 
de cite dJ 
de pedeapJ 
tuații clard 
fel diferea 
primat doa 
seul eu ga 
tru, care I 
sovietică I 
și I.p. a îl

După un joc in car

RUGBYȘTII ENGLEZI
42-9 CD UNIVERS:

15 (prin telefon)
„A" de polo s-a în- 
cu succesul

București 
Capșa) care 

frumoasa 
cuceri 

titlul 
secund

echipei 
(antrenor 

realizează 
performanță 

pentru a 32-a 
național. Pentru 
s-a dat o luptă 
Crișul Oradea și 

de 
că 

tn-

ARAD, 
Divizia 
cheiat 
Dinamo 
Iuliu 
astfel 
de a 
oară 
locul
aprigă între 
Rapid București, ciștigată 
orădeni datorită faptului 
la turneul arădean au 
vlns în toate cele șapte parti
de susținute. Ultima, cu Dina
mo. a și încheiat campionatul.

ea 
bit 
ti

Scor final : 
16—15 (3—4.
Celelalte

București —

nume- 
„din pă- 
Crișul — 

7-3. 2-4, 
rezultate : 
C. N. ASE 

J» 
— Rapid 

4—3. 6—1,

2— 5 5—3), Crișul —
15—11 (5—2,

3— 1. 3—6), Voința —

N. ASE 9—4 (1—0. 4—1,C.
0—2. 4—1), Rapid București — 
Rapid Arad 14—5 (3—2, 3—3, 
1—0, 7—0), Viitorul 
sul 10—9 (2—1, 4—2.

— Progre-
2—3, 2—3).

Clasament

î.
2
3.
4.
5.
X
7. C.N.

final

Dinamo
Crișul
Rapid Buc. 
Voința 
Progresul 
Viitorul

A.S.E.
I Rapid Arad

42 37 
42 33
42 33
42 II

2 587-305 77
7 514-324 «8
7 433-212 68

22 343-379 31
23 356-410 34

3
2
1
2

42 13 4
42 12 3 27 354-467 27
42 4 6 32 283-467 14
42 4 2 36 258-494 16 

loan IOANA — coresp.

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). Primul meci din cadrul 
turneului pe care XV-le An
gliei (23 de ani) n susține în 
țara noastră, cel de la Timi
șoara cu divizionara „A* Uni
versitatea, s-a terminat cu 
victoria oaspeților. Scor final : 
42—9 (18—3). Mai deciși, mai 
omogeni, cu o tehnică indivi
duală și de compartiment su
perioară. oaspeții au do
minat net. Cum era și de aș
teptat, tinerii rugbyști englezi 
s-au exprimat Ia valoarea șco
lii pe care o reprezintă, ei 
practicînd un joc deschis, de 
mare spectacol și înscriind, nu 
mai puțin de 7 eseuri (Dixon 
min. 11 si 80. Richardson min. 
18 și 55. Trick min. 53, Rees

min. 66 i 
dintre ci 
transform 
după faza 
apărarea 
depășită. I 
das foari 
vantajul I 
mind și I 
deapsă. I 
grade) nl 
pedimcntl 
pentru... I 
la Unij 
din hancl 
în min. I 
min. 45)J 
moase fl 
advers. I 
insni—.'.tl 
printre I
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SERIA A lilaI F.C.

onstrat înalta clasă

IA TIMISOARA I
I

AD'IIMSTRAIIA DI SIAI LQTO PDOSOSPORI IW0D.1UZA

15 MAI

17 32 21 11
n-a : 11 13 22a
ni-a : 42 1 4a

11rv-a : M
12a

VI-a : 24 28a
DE C IȘTI GURI

Tiberiu STAMA

1 II 
G«2

«- M ÎS 
w- a w

i
1
2
4

Rapid 
(0—2),

S 2 
4 2
4 2
2 1
5 I

1
1
1
4
5

48- 25 9
43- U 7 
TJ-t* S

12-5
4-3
3-7
2-9

Preixn-a 
CALiraai 
Mânerul

1
4
2
4

(ea a 
locul 

fără

CebcelovjbcM
Cagliari 1

INDEPENDENTA SIBIU 
(S—16). Au marcat: T5- 
Vîșan 5, Marian 5, FIo- 

Andreine 2, respectiv 
13, Coșulțchi 7. Mohanu

I. Românie 
Ascoli

3, Popa 3. Hal-
POPOVICI —

5 57-20 39 
• 48-29 34 

10 42-30 30

cu li țucătorl care
o

53).
— L’.M. 

Btm- 
(ruin.

SAVINEȘTI — 
TIMIȘOARA 
Remarcabilă 

partidă

reescu 
Micle 
jocara 
).)
CRAIO- 

RUL O-
Evc-

de
Eseu pe care

A fost

gol din aceit meci.
Foto : Dragoș NEAGU

1
Milan — Lazio 1 XIII. Va- 
— Palermo L FOND TO-
DE CIȘTIGURI : LJ53.261
din care 151.887 Iei. report

Scăpat de Liviu Jianu și Durau, Mirieă (Steaua) ca tntcrîe ia 
poarta dinamoviștilor unicul tău

N.
G
«1

BACAU — TEROM 
(21—16). Sala eper- 
Bacău era plină 
ora 9. Cei care au 
de a fi intrat Ut

Vulcan 
București 
— Șoimii 

Mecanică fină 
stă.

IERI, IN DIVIZIA
SERIA I i-9 o-e» : dq-1 mitra io

In meciul echipelor de tineret
România — Cehoslovacia 1-4 (1-3)

: Avram 8, 
loldovan 3, 
P9# 2. Pali
2, respec- 

surățclu 5, 
2, Cimpo- 
Mogoțescu
RADU —

CARPAT1 
UCTOKUL 
Joc mar- 
echilibru. 
a rinduri 

gazdele 
oare pe 

8,
3, 
1,
4, 
1

irtalan 
Stock! 
Tîlvic 

KoIIeih 
Cernica 
coresp.) 
A MARE 
V 30—27 

Lascăr 
torie me- 

timpul. 
se lm- 
cat s-o 

ermanen- 
impresie 

t : Cova- 
angca 5, 
Voinca 

, respec- 
6, 
2, 
1

EȘTI — 
STANȚA 
hnica a 

a re
alului 

pid din 
pă cu 

în sen- 
u sau In 

Traian 
ganu nu 

a cum 
i lor, și 
i repri- 
lui (au 
te două 
ori cu 

10—8 In 
i minut 

primei 
reușind, 
ani) și 

să-și 
din ac
ea însă 
guranță 
ntru că 
a lipsit

esta nu 
la de 

venite, 
a să fie 

pri
ci, fi
ți fost 
stantin 
fiecare 
vituri 
11 si- 

ast- 
a ex-

(e- 
Duml- 
intarea 
ropriu, 
ti de

im- 
d 

de 
edus 
drop 

în
fru- 

22-ul

bună a formației craio- 
dar din păcate retrogra- 
nu a mai putut fi ev-;- 

Au marcat : Dumitru U,
7. Dobeanu 2, Lucian 2, 

respectiv

luție 
vene, 
darea 
tată.
Prica
Bucan 2, Agapie 1.
Croitoru 5, Vranâu 4, Kapor- 
nai 4. Porumb 
magy I. (V.
coresp.)
-RELONUL 
POLITEHNICA 
22—1*1 (13—11).
acdWft ultimă partidă din 
campionat a formației locale. 
Printr-un joc foarte rapid 1® 
atac, printr-o bună apărare 
Relonuil a reușit să anihileze 
multe din acțiunile inițiate de 
Folker și colegii săi. Au mar
cat : Cosma 19, Zamfir 7, Ză
bavă 2, Marin 1, Samson 1 si 
Zaharia 1. respectiv Folker IX 
Feher 6. Voicu 1

Marian* 1. Demeter 1, respectiv 
Papoviei 7, Lennie X Radis X 
Cinbotaru Z, Varga Z, Boltea 2 
și Apostol 1 — pentru Textila. 
(C. GRUIA-coresp.)

ȘTIINȚA------------ -------------------
IAȘI 32—25 
turilor din 
încă de la 
avut șansa 
sală au asistat U un derty de 
ținută, la ua joc In care am
bele termațu au lupta: plai la 
epuizare, b&căkianceie rUtigind 
detașat, pe zneriL Au Înscris :
Mozsi La Laaea X DaaBaff A 
Hrițcu X Găitan X Leoote Z. 
Vninea 1. respectiv Cerbaa X 
Avădaaei X Turbata 4. Visas

fost înscrisă 
ei Cind luat 

experiență, 
ani) și că- 
tidul pre - 
ca oricind. 
apăsat pe

Lidia Stan 
pe foaie !), 
de o tinără
Camelia Cercel (16 
reia nu i s-a făcut 
tector, mai necesar 
Constănțencele au 
accelerator la momentul potri
vit și, gratie întregii echipe, dar 
mai ales formei bune a Iulia- 
nei Dimofte ți a portăriței Vio
rica Ionică (in prima repriză), 
ele s-au detașat în învingătoare

Au înscris : Panait 7, Cămui 
i, Preo(escu 4, Popa 2, Sotiriu 1, 
respectiv Dimofte 11, Tomescu 
4, Iancu 2, Sanda 2, Frincu 1. 
Au arbitrat slab, cu greșeli fla
grante, aplicind anapoda pre
vederile regulamentul, sibienii 
C. Gurban și C. Varga.

Ion GAVRILESCU
RULMENTUL BRAȘOV — 

TEXTILA BUHUȘI 28—20 
(13—11). Victorie clară a gaz- 
deld^niei o clipă pusă la in- 
doi;Au marcat : Călin 7, 
Tache 7, Oacă 7, Chiriță X

FECȚ1A BUCUREȘTI 2»—19 
(It— IB). Tur.; jcrencele au ob
ținut o victorie la limită, dar 
meritată. Au marcat : Ștefano- 
vici 6. Cojocaru 5, Lotaș S, Pa- 
păilâ 2, Zi pișcă a 1, lonescu 1, 
respectiv Grigsraș 5, N’u(u A 
Mălureanu 3, Simion 2, V. 
Canstantinescu 2, G. Constanti
nes eu 2, Amarandei L (C, 
CRCTU-coresp.)

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. 
24—3» 
rok 8, 
rea 4.
Oneu
4, Macarie 3, Mila 2 și Bam 
1. (GH. BRIOTA-coresp.)

REZULTAT IN CONSECINȚA
llnt se accidentează (întindere) 
șl părăsește terenul, iar in min. 
6 jucătorii cehoslovaci reușesc 
deschiderea scorul u,i. dintr-o fază 
fixă. Pavlik execută o lovitură 
liberă, KLUCKI se Înalță, ajutat 
Și de gabaritul său, și trimite 
cu capul mingea în plasă, AJexa 

• nici un gest, mărind 
spectatorilor. In min. 
este deposedat in ex- 
Eduard Jucătorii noș- 
depăși aceste mo- 
egalează In min. 16

Mai mult ca sigur.că oricare Ie
șean care n-a fost prezent la 
mecul România — Cehoslovacia, 
din cadru; preliminariilor campio
natului european de tineret dacă 
ar fi trecut simbătă seara pe Un
gă stadionul din Dealul Copoulul 
51 ar fi văzut pe tabela de mar
caj scorul de 1—« se eîr.dea la o 
glusnă. la o xacă de copil eu aceste 
nevinovate cifre. Dar acest 1—4
este reaL o realitate tristă pen
tru zxX. reT.ectir.d întru totul 
s.raat_i din teren. Acolo, pe te
renul ieșean, unde o echipă, cea 
a SOBlnzL a fost ea șl inexls- 
tentâ. eu o evoluție aproape sub 
•noe eritseâ. — --- _ ’
n-au constituit decit arareori

CLASAMENTUL

X B-" • ‘ ’ •
X Cipro 4 8 8

l>wetocro« pe-roă lonăMa 
»• V oclorobna.

neschițmd 
numărul...
9, Luhovy 
tremis de 
tri par a 
mente-soc. .._____ _ _  ___ ____
prin GINGU, care, bine angajat 
de C. Iile, a șutat de la 12 m, 
Pe lingi portarul Ieșit. Au apoi 
ocazii favorabile de a se desprinde 
(min. 18 — Gingu ; min. 19 —Mo
vilă si O. Popescu). A fost insă 
un simplu foc de paie. Se joacă 
confuz, cu acțiuni individuale, 
fără consistență, ritmul este lent, 
iar defensiva intră in prim-plan 
prin desele ei gafe. în special 
ta zona fundașilor centrali, ade
vărate jaloane. In min. 21 Pav- 
Hk irosește o bună situație. Iar 
la mln. Z7 KNOFLICEK fructifică 
• pasă Ia >4in rime, primită de 
la Pavlik (unde erați Belodedlci 
78 Gbeorghiu î). AJexa va avea 
® tartervenți» oportună (min. 31). 
efed a deviat in corner mingea 
expediată, jos Ergă bară. de 
Luhovy o nouă mostră de inde
cizie a fxidașijor noștri o înne- 
S«ră= in min. 4». cind HERDA 
trece ea mare nsurintă de Eduard 
si Belodedlci. nimeni nn vine la 
dublaj si mijlocașul cehoslovac 
■ învinge pe AJexa eu tm lut 
puternic. de la 8 m. e

Stadion ,23 August"^ teren oun ; 
timp frumos ; spectatori - circa 
20 000. Șuturi : 1^-19 (pe poartă : 
8—11). Cornete : 2—9. Au marcat :
GINGU (min. 16), respectiv KLUCKI 
(min. 6 ți 49), KNOFLICEK (min. 27). 
HERDA (min. 44).

ROMANIA : Alexa — Mănâilă, Be- 
lodedici (min. 50 Jenei), Gheorghiu, 
Eduard - Ballnt (min. 2 O. Po
pescu), Movilă, C. Ilie, Eftimie — 
Gingu, Nemteanu. ,

CEHOSLOVACIA : Stejskal - Ha
sek (min. 46 Jeslinek), CHOVANEC. 
KLUCKI, Bielik - PAVLIK (min. 80 
Bertalan), HERDA, KUBIK - KNO
FLICEK, Grigo, Luhovy.

A arbitrat bine R. Rengglî ; la 
linie : 1. Schonenbercer și S. Gozzi 
(toți din Elveția).

In primul minut al reprizei se
cunde Alexa se remarcă, scoțind 
de sub bară mingea trimisă cu 
capul, din apropiere, de Luhovy, 
dar nu mai poate face nimic în 
min. 49, cind, la o nouă fază 
fixă, fundașul central KLUCKI 
urcă iarăși în atac și reia cu 
capul de lingă Belodedicl șl 
Gheorghiu, pironiți locului. Sco
rul este la un pas de a lua pro
porții Si mal mari, însă Alexa 
iese temerar la picioarele lui 
Knoflicek (min. 61), Luhovy nu 
sancționează un plasament greșit 
al fundașilor noștri (min. 66), Iar 
ta min. 81. de la numai 6 m, șu- 
tează pe Ungă bară. Spre final 
apare pe teren șl Nemteanu 
(unde o fi fost o oră întreagă ?). 
EI centrează bine în min. 82, dar 
Gingu reia slab, de la 6 m, iar 
în min. 88. după ce îl întoarce 
pe fundașul Jeslinek, la margi
nea careului mic. șutează exact 
ta brațele portarului. O înfrân
gere usturătoare, după o evoluție 
total neconvingătoare.

(0—2). Unirea Dinamo Focșani — 
Ceahlăul P. Neamț (0—2), Dună
rea C.S.U. Galați — C.S.M. Sf. 
Gheorghe (1—1), Delta Tulcea — 
Viitorul Gheorgheni (0—3), I.M.U.

Progresul 
Suceava —

Medgidia — F.C.M. 
BrăTa (1—5). C.S.M. 
Gloria Bistrița (0—2).
I. DUNĂREA CSU 
Z Glorie Buzău 
L Otelul Galați 
X C.SM Sucea»® 
L Glooo B-țo 
A Ceahlăul Pfi 
1. CS.M. Borzetti 
A F.CH Prog Br 
9. CS. Botoșani

14. Prororo PI.
II. Dunărea Căi. 
12. C.S.M. Sf. Gh. 
IL Min. G. H. •) 
IA Uni,,,, O. Foes
15. FîH. M. V ui 
IA Delta Turcea 
17. LM U. Medg. 
IA Viit. Gheorgh.

•) Echipă

27 17
27
27
27
Z7
27
27
27
27
27
27
Z7
27
27
27
27
Z7
27

penalizată

5 
ÎS 4
13 4
12 4
14 1
13 2

4
1
3
4
2
5
1
4
5
2
5
4

12
13
12
11
12
10
13
10

9
10
•
I

11
13
12
12
13
12
13
13
13
15
14
15
cu

29
28
21
27
27
26

34-49
27- 34
28- 35
28-51
31-45
23-47

ROVA Roșiori — Unirea Alexan- 
ia (6—1), Progresul

Buamest — Metalul 
(1—3). Mineral Motra 
IP A sibiu (1—1). 
Steaua București

o singură I.p. a fundașului Bob
rov).

Cele mai bune momente ale 
„tricolorilor*, la îndemina doar 
a marilor echipe, s-au situat 
imediat după pauză, intre min. 
41 și 46, cind s-au inserts două 
eseuri in trombă, de • rară 
spectaculozitate (Munteanu și 
Murariu), care au produs de
rută în rindurile adversarilor 
noștri. A fost momentul psiho
logic al meciului, cind echipa 
noastră, mai experimentată Și 
mai valoroasă, a punctat 
prompt, sesizind o anumită slă
biciune la adversarul pe care 
l-a dus in situație de k.d. (dar,

1.
2.
3.
4.
5.
4

s s a •
1 
o
i 
o
o

jind cu balonul_ in spațiul 
țintă advers.
Jipa l-a transformat, 
momentul în care Universita
tea a finalizat o scurtă peri
oadă de dominare și de joc 
ceva mai lucid. Arbitrul fran
cez Antoine Peytavin a 
condus cu multă fermitate 
formațiile : UNIVERSITATEA : 
Jipa — Matei. Asmarandei 
(min. 47 Fiat), Peter (min. 27 
Moș). Pascale — Domocoș, Bo- 
nea — Fintinaru, Beraru, Su
ciți — Căprăroiu. Lazăr — Po- 
povici, Moț. Preda ; ANGLIA : 
Stringer — Trick, Townend, 
Halliday. Bailey — Barnes, 
Melville — Rees, Richards, 
Gadd — Wilkinson. Pinnegar 
— Hobley, Dixon. Redfern.

din nou, lovituri de picior și 
transformări defectuoase).

Rugbyștii români au conside
rat situația din teren 9 de pe 
tabela de marcaj asigurătoare : 
15—6 (pentru că, intre timp 
Bobrov a mai reușit a lovitură 
de pedeapsă la an ofsaid al 
lui Dumitru, după o grămadă), 
dar s-au Înșelat — din ferici
re doar parțial —, rugbștii so
vietici afișind in final nebănui
te resurse fizice. După un pres
sing furibund, ei au re»Urzit 
eseul de onoare prin Koțnerev, 
un flanker abil, care a stabilit 
rezultatul final : ÎS—19 ta me
ci ol România — U.ILS.S. Și 
astfel, indiferent de rezultatul 
ultimului meci din această e- 
diție a C.E. (Italia — n R -S s , 
duminica viitoare la Catania). 
ROMANIA ESTE NOUA CAM
PIOANA DE RUGBY A EURO
PEI.

RAPID BUG 28 21 4 3 56-16 46
I.P. Aluminiu 27 13 6 1 39-27 32
Carpați Mirșa 28 13 4 11 45-36 30
Dinamo Victoria 26 12 6 1 38-31 30
Minerul Motru 27 U 2 11 48-44 30
Chimica Tîm. 27 12 3 12 30-28 27
Unirea AJex. 27 11 4 12 33-33 26
Automatica 26 11 4 11 27-29 26
Gaz metan 26 11 4 11 26-33 26
Metalul Buc 26 11 3 12 35-31 25
Rovo Roșiori 28 11 3 12 27-30 25
Șoimii I.P.A. 26 10 5 11 31-34 25
Autobuzul 27 10 5 12 27-30 25
Fondurii Tg. J. 26 11 2 13 36-33 24
Prag. Vulcan*) 27 11 4 10 34-35 24
Mec. fînâ Steaua 27 1 I 11 30-36 24
GS.M. Drob* ic 26 5 4 15 18-37 M
Precizia Sâcele 27 6 3 18 26-63 15

1.
X
X
4.
L«.
7.
L
».

18.
11.
ÎL
IX
IX
IX
IA
17.
IX

•) Echipă penalizată 
puncte.

I 
I

înfrățirea Oradea (3—0), 
Arad — Minerul Cavnic .. 
Gloria Reșița — Armătura Zalău 
(1—4), U.M. Timișoara — Some
șul Sa tu Mare (1—î). „U“ Cluj- 
Napoca — Strungul Arad (1—3), 
F.C. Bala Mare — C.S.M. Reșița 
(0—1). U.T. Arad — Aurul Brad 

(1—1). Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Timișoara (1—3), Olimpia 
Satu Mare — C.I.L. Sighet (1—1).

___________  2
II. Ascoli — Cagliari 1 ni. 
Catanzaro — IntarDaztooale 8 IV. 
Juventus — Genoa 1 ▼. MapoU— 
Cesena 1 VI. Pisa — Florentine X 
VIL Roma — Torino 1 VUL 
Sampdoria — Verona X IX. U<U- 
nese — Avelllno X X. Arezzo — 
Como 1 XI. Bari — Pemgla 
xn. - —
rese 
TAL 
LET, 
la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA EXCEPȚIONALA 

NOEXPRES DIN 
FAZA I
EXTRAGEREA

X * 11 31 
EXTRAGEREA

S3 4 TI S 17 
EXTRAGEREA

30 ÎS » IS 32 
FAZA a H-a
EXTRAGEREA

28 33 12 27
EXTRAGEREA

5 30 4
EXTRAGEREA

25 15 32 7
FOND TOTAL

1.468.790 LEI.

ASTAZI. la oca 16,S0, ta Bala 
I.S.B. din str. Berzei va avea 
loc plenara antrenorilor, ta- 
struct orilor și conducătorilor 
secțiilor de fotbal dkn muni
cipiul București șl Sectorul 
agricol Ilfov. Cu acest prilej, 
antrenorul Victor Stănculescu 
va prezenta expunerea „Ce-

1. F.G BAIA M. 27 16 4 7 57-25 36
2. U.T.A. 27 14 7 6 50-19 35
1 „U- Cluj-N 27 16 2 9 44-18 34
A Ind. sirmei 27 13 3 11 37-29 29
5. C.S.M. Reșița 27 12 5 10 43-35 29
6. Armătura Zalău 27 14 1 12 34-52 29
7. Minerul Comic 27 13 1 13 54-37 27
1. Olimpia S.M. 27 11 5 11 47-41 27
9. Someșul S.M 27 12 3 12 45-40 27

10. Gloria Reșița 27 11 4 12 33-53 26
11. Rapid Arad 27 11 3 13 40-42 25
12. C.F.R. Timiș. 27 10 5 12 35-38 25
13. Aurul Brad 27 10 5 12 34-39 25
14. C.I.L. Sighei 27 11 2 14 39-44 24
13. Metalurg. Cugir 27 10 4 13 29-48 24
16. U.M. Timisoara 27 9 5 13 32-49 23
17. Strungul Arad 27 9 4 14 28-45 22
11. înfrățirea Or. 27 8 3 16 21-48 19

rlntete teoretice și practice 
ale antrenorilor ți secțiilor de 
fotbal". Se vor face, de ase
menea, o serie de comunicări 
privind finalul campionatelor 
municipale, jocurile de baraj 
șl viitoarea ediție a campio
natelor.



ROMÂNIA CEHOSLOVACIA 0-1 » CAMPIONATELE
(Urmare din pag. I)

Singura inspirație din fră- 
mintarea și incertitudinile an
trenorilor noștri duse pînă în 
ziua jocului a fost titularizarea 
lui Lung, în locul lui Moraru, 
anunțat ca portar al echipei. 
Craioveanul a apărat ex 'elent și 
a salvat 2—3 situații foarte 
grele care' s-ar fi putut înche
ia cu goluri.

In mijlocul echipei, Boloni a 
jucat retras, ca in deplasare, și 
fără aplombul cunoscut, iar Bă
lăci, deși deasupra celorlalți 

, jucători de cîmp, a abuzat de 
pătrunderi individuale cu min
gea, printre adversari, iar la

loviturile libere pe care le-a 
executat n-a mai fost inspirat 
și sigur. în rest, nici o remar- 
care.

Desigur, această scădere va
lorică a jocului echipei națio
nale a întristat pe cei 50 000 de 
spectatori și sutele de mii de 
telespectatori. La miezul nopții 
cînd pregătim această ediție nu 
este timp pentru a dezvolta 
considerente mai largi asupra 
pregătirii și jocului.

Un singur lucru este clar. Lo
tul reprezentativ este pregătit 
intr-o bună măsură artificial, 
fără concurență, fără obstacole 
prea mari, prea oblojit, ținut 
departe de critici, prea supus 
unor idei conservatoare.

Filmul meciului
Ca și in partida cu Italia, lo

vitura de începere o au jucă
torii noștri, încurajați frenetic 
de cei aproximativ 50 000 de 
spectatori din tribune, din pă
cate mult mai uuțini decît în 
meciul cu campionii lumii, de 
la 16 aprilie. De ce oare ?

Klein trage peste poartă chiar 
în min. 1, dar oaspeții se apără 
calm, pasează bine în „treimea" 
lor și contraatacă periculos, în 
min. 7 Levy reluînd și el pe 
lingă poartă. Au urmat două 
faze „fierbinți", care se puteau 
solda cu goluri. In min. 9, 
pornit din apărare, Jurkemik 
avansează și după un un-doi cu 
Vizek pătrunde în careu și șu
tează violent, dar Lung apără 
senzațional. în minutul urmă
tor e rîndul lui Augustin să 
slalomeze printre apărătorii ad- 
verși, el ajunge față în față 
cu Hruska, îl depășește și pe 
acesta, intervine însă Fiala și 
acordă corner in extremis. E- 
chipa noastră atacă insistent, 
însă fără luciditatea necesară

străpungerii sistemului defensiv 
al oaspeților. în min. 25, Bă
lăci este faultat de Prokes la 
18 m, tot el execută lovitura 
liberă, scurt, pînă la Boloni,

CLASAMENTUL GRUPEI

1. Cehoslovacia 5 2 3 0 12* 5 7
2. România 5 3 11 6-2 7
3. Suedia 4 2 11 8-4 5
4. Italia 4 0 3 1 3- 4 3
5. Cipru 6 0 2 4 3-17 2

Viitoarele partide : 29 mai, Suedia 
- Italia ; 9 iunie : Suedia - Româ
nia.

dar acesta întîrzie șutul. Zece 
minute mai tîrziu, un șut for
midabil al lui Levy din afara 
careului este respins la fel de 
formidabil de portarul nostru, 
Lung. Și iată că, în min. 40, 
se derulează faza care avea să 
ducă la deschiderea scorului : 
oaspeții ies rapid din apărare,

ÎN VESTIARUL ÎN CARE ACUM 0 LUNĂ...
Minutul 91. Drumul spre ca

bine este greu. Au dispărut a- 
plauzele din meciul cu Italia. 
Bălăci monologhează : „Dacă
pierdeam numai pe greșelile noas
tre, nu și pe cea a arbitrului ! 
tn min. 40, am fost faultat la 
marginea careului mare, arbitrul 
au a acordat nimic, n-a semnali- 
tat nici ofsaidul de la contraata
cul cehoslovac care a urmat și 
b mai inventat și un penalty, 
întrebați-1 pe Costică Ștefănes- 
ra !...“. îl caut pe Costică ștefă- 
lescu. Căpitanul echipei noastre 
explică foarte clar : „în prima 
fază a fost ofsaid ! După aceea
I- am tatonat pe atacantul ceho-
Kloc și am lovit mingea ! 
spun cu toată sinceritatea 
un jovit mingea și nu a 
penalty !... Jocul nostru ?... __
Jucat prost ! N-am avut răbda
rea să construim, n-am mai avut 
luciditatea și prospețimea din 
meciul cu Italia. Și pe greșelile 
noastre de pase, ei au intercep
tat și au reușit să exploateze 
spațiile foarte mari pe care le-au 
găsit". Bălăci completează : „Am 
plecat prea mult urechea la cei 
care ne-au spus de atîtea ori că 
am învins Ttalia. Trebuia 
să jucăm mal tare, așa cum a 
făcut-o și adversarul". Pe Mircea 
Lucescu îl asaltăm în vestiar. E 
foarte apăsat de eșec : ..De ce 
mi-a fost teamă, n-am scăpat ! 
N-am mai reușit concentrarea 
din meciul cu Italia. Și, pe fon
dul lipsei de concentrare, au 
părut multe greșeli 
tră *de maturitate.
mele 20 de minute
II- a am jucat ce 
buia. Pînă atunci, 
plător. Regret că 
eu Gabor. Mă așteptam ca el să

Vă 
că 

fost 
Am

a- 
și lipsa noas- 
Abia în pri
it in renriza a 
și cum tre- 
totul intim
am început

«întoarcă» apărarea aglomerată 
a adversarului. Știam că numai 
din acțiune putem Înscrie, pen
tru că schemele noastre de la 
fazele fixe fuseseră bine studi
ate. Fotbaliștii cehoslovaci au do
vedit că sint polivalenți, lu
cind fără post, toți peste tot. ceea 
ce ne-a creat multe probleme. Nu 
vreau să atac arbitrajul, dar ta 
faza golului a fost un lanț de 
greșeli — fault asupra Iul Bă
lăci, nesanctionat, ofsaid nedat 
și penalty inexistent. Acest pe
nalty a fost un mare moment 
psihologie care ne-a marcat de
cisiv*. Secundul M. Rădulcscu 
consideră : „Cehoslovacia a fost 
mal bună decît Italia. Mai pu
ternică, mai competitivă. Cred, 
totuși, că un rezultat de egalitate 
era mai normal".

In vestiarul Învingătorilor, fi
rește. mare bucurie. Antrenorul 
Havranek spune : „A fost un 
meci foarte greu pentru noi. Am 
învins pentru că n-am intrat In 
atmosfera creată de adversarul 
nostru. Din echipa mea remarc 
pe Vizek, Janecka, Jurkemik, 
Chaloupka, Fiala, de la gazde pe 
Bălăci și Gabor ! Grupa noastră 
încă se mai joacă, fiecare echipă 
avind, Încă, șanse teoretice". 
Căpitanul echipei cehoslovace. 
Fiala, e foarte laconic : .Am 
venit să jucăm la calificare și 
am obținut cel mai bun rezultat 
cu putință !“ Portarul Hruska e 
felicitat de..7 Lung : „ă fost un 
meci al nervilor tari 1 Cred că 
portarii dn acest meci și-au fă
cut datoria. La ora aceasta, tn 
cursa pentru raris au rămas 
Cehoslovacia și Suedia !" Va re
uși echipa noastră să schimbe 
pronosticul portarului cehoslovac, 
în cele trei meciuri din depla
sare ?...

Mircea M. IONESCU

Janecka intră in posesia balo
nului, dar se află in poziție de 
OFSAID, avansează pînă in 
careu, Ștefănescu intervine la 
BALON și... stupoare, arbitrul 
Ponnei acordă lovitură de la 
11 m ! Execută calm VIZEK, 
în stingă lui Lung și scorul de
vine 0—1 ! „Tricolorii" acuză 
șocul, atacă totuși, fără să reu
șească însă să-i dea emoții prea 
mari portarului Hruska, foarte 
bine protejat de o apărare ma
sivă, atletică și decisă.

„Tricolorii" sint cei care re
iau mai bine jocul și forțează 
cu mari ambiții egalarea. Pri
mul sfert de oră din repriza se

cundă le aparține in totalitate. 
In min. 49 Bălăci execută, ca 
de obicei, o lovitură liberă de 
la aproximativ 20 de metil, dar 
balonul trece de puțin peste 
bara transversală. Un minut 
mai tîrziu, același jucător „în
văluie" apărarea oaspeților pe 
dreapta, pătrunde in suprafața 
de pedeapsă, șutează foarte 
tare și precis, din plin fuleu, 
dar Hruska deviază miraculos 
In corner. Cea mai mare oca
zie de egalare o are însă Bo
loni în min. 52, cînd, după un 
un-doi cu Câmătaru și după 
un stop făcut pe piept, reia de 
puțin peste aceeași bară trans
versală a porții oaspeților, ra- 
tînd astfel un gol ca 
și care, mai mult ca 
fi relansat meciul.

Dar treptat-treptat 
prin pase precise și 
reușesc să taie elanul 
lor noștri și, ori de cite ori au 
prilejul, țîșnesc viguros pe con
traatac pe spațiile mari și li
bere lăsate de jucătorii noștri 
și, astfel, Chaloupka (min. 55) 
și Janecka (min. 65) ajung să-1 
pună serios în dificultate pe 
Lung, goalkeeperul echipei noas
tre reușind, ca și în prima re
priză, intervenții salvatoare ; 
mai ales la Impetuosul Ja
necka.

După o perioadă mai dificilă, 
jucătorii noștri revin, totuși, in 
atac și au o altă bună posibi
litate de a egala, în min. 72, 
atunci cînd Geolgău reia cu 
capul, din careu, dar tot peste 
transversală. Aceasta a fost 
practic ultima ocazie de gol a 
echipei noastre, pentru că, pînă 
în final, ea n-a mai reușit să 
realizeze faze periculoase la 
poarta oaspeților care, cu bo
gata lor experiență, știu să 
fragmenteze jocul și să păstreze 
bine balonul atunci cînd intră 
în posesia lor. Și meciul se în- 
încheie cu victoria echipei ce
hoslovace, dar o victorie reali
zată prin acel gol din minutul 
40, la o fază judecată greșit de 
arbitru întîlnirii.

și făcut 
sigur, ar

oaspeții, 
repetate, 
jucători-

în turneul final al C.E. de juniori

ROMANIA: 0-2 CU IUGOSLAVIA Șl 6-0 CU TURCIA
Turciei. Golurile formației noas
tre, unul mai frumos ca altul, 
au fost marcate de Săndoi (min. 
44), Mateuț (min. 50, 59. 65 și 
78) și Țirlea (min. 74). în cea 
de a doua întîlnire 
Italia — Iugoslavia 

Etapa calificărilor
nale va avea loc marți, cînd 
echipa noastră va întîlni într-o 
partidă derby formația Italiei.

în primul meci, susținut vi
neri seara, tîrziu, echipa de ju
niori a României a fost în
trecută cu 2—0 (2—0) de for
mația Iugoslaviei. In celălalt 
meci din grupă, o surpriză de 
proporții : Turcia — Italia 1—1 
(1-0) !

Duminică, juniorii români 
jucînd foarte bine, au întrecut 
cu 6—0 (0—0) reprezentativa

din grupă, 
2—0 (0—0). 
în semifi-

EUROPENE DE JUDO

TELEX TELEX e TELEX
CICLISM • A doua etapă a 

Turului Italiei (Mantova — Lldo 
di Spina, 132 km) a fost cîsti- 
gată de italianul Guldo Bontempi 
In 5hl3:54. Etapa a treia (Cama- 
cchio-Fano. 148 km) a revenit 
unui alt ciclist peninsular. Paolo 
Rosola, oare a parcurs distanta 
ta 3h29:16. Rosola a trecut ta 
fruntea clasamentului general de- 
posedtadu-1 de tricoul roz De el
vețianul Freuler.

PARIS, 15 (prin telefon).
Sîmbătă a fost, în sfîrșit, 

„ziua marilor succese" ale gaz
delor, așteptate — cum se 
scria, cu litere de o șchioapă, 
în presa franceză — după 
primele două zile de concurs, 
în această a treia zi însă, cînd 
au avut loc întrecerile la ca
tegoriile semiușoară și ușoară, 
francezii au trăit momentul 
satisfacției depline, deoarece 
reprezentanții lor Thierry Ray 
și Richard Mellilo au urcat, 
pe cea mai inaltă treaptă a 
podiumului de onoare, cîști- 
gînd titlurile continentale și ' 
medaliile de aur la categoriile 
respective. Cei doi francezi au 
avut meritul de a-i învinge 
fără dubii, printre alții, pe 
campionii olimpici Nikolai So- 
loduhin (U.R.S.S.) — semiușoa
ră și Ezio Gamba (Italia) — 
ușoară.

Reprezentanții 
n-au respectat 
lor ediții 
europene, 

nereușind 
medalie. Chiar 
vorba de unele 
te, comportarea 
blu a fost

insă.
In
i-a

țării noastre 
tradiția ultime- 

campionatelor 
această 

obțină i 
dacă a 

i decizii 
lor de i 

nesatisfâcătoare.
Simbătă au concurat și 

sportivi români. 
Niculae a fost 
din primul 
în compania 

Partida 
încercările 

ambilor

ale 
de 

să
i dată 
nici o 
a fost 
erona- 

ansam-

doi
Constantin 

eliminat chiar 
meci, susținut 
olandezului Ge

n-a avut is- 
de 

judoka

vers, 
toric. 
ale 
fost niciodată finalizate, 
la de punctaj rămînînd 
Decizia de 
yusei-gaci 
nică) a fost 
dezului care 
sia unui plus de combativitate.

Simion Toplicean a pierdut 
și el la puncte primul meci, 
cu iugoslavul Vajevici, 
și-a asigurat un avans 
din primele minute. în recali
ficări, sportivul român l-a în
vins mai întîi, cînd mal erau 
21 secunde, prin ippon (pînă 
atunci avea un avans de 5 p) 
pe suedezul 
ciștigat prin yusel-gaci partida 
cu polonezul Blach, dar a fost 
învins prin ippon (min. 2,5) 
de Karl Lehmann (R.D.G.), 
campion european In 1981 și 
medaliat cu argint anul tre
cut.

Duminică, spre marea noas
tră decepție, Gh. Dani, la ca
tegoria superușoară, nu s-a 
putut număra printre laureațl, 
deoarece el a fost frustrat de

învingător 
(superioritate 

acordată 
a lăsat

atac 
n-au 
tabe- 
albă. 
prin 
teh- 

olan- 
impre-

care 
chiar

Janson. Apoi a

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

aceste întreceri, reușind să-i 
elimine din competiție. în or
dine. pe campionul Poloniei — 
Stanislaw Lakomiec si Pe Nus- 
ret Redzepi — campionul Iu
goslaviei. calificîndu-se în fina
lă.

Duminică. Doru Maricescu a 
avut ca adversar în finală pe 
pugilistul sovietic Vladimii 
Melnik — campionul Uniuni; 
Sovietice. Boxerul nostru a in- 
ceput partida timid si a fost 
dominat serios in prima re or; 
ză. Abia în rundul al doilea a 
reușit Maricescu să boxeze mai 
aproape de posibilitățile sale 
dar lipsa lui de experiență a per
mis adversarului să puncteze 
mai mult, deși cel care avea a- 
vantaiul aloniei era pugilistul 
român. Doru a amenințat mult, 
dar a lovit rar si — culmea I
— a primit directe de ia 
adversar mai scund decît 
Melnik a obținut decizia 
puncte.

Pentru boxul nostru, ce-a
a 25-a ediție a campionatelor 
europene se încheie cu urmă
tori;! bilanț : o medalie de ar
gint. prin Doru Maricescu — la 
categoria mijlocie si 4 medalii 
de bronz, prin Constantin Tito- 
iu — muscă. Mihai Ciubotaru
— semimljlocie. Gheorghe 
mion — mijlocie mică si 
Goîumbeanu — grea.

REZULTATE TEHNICE 
la finală).

Cat semimusci : L Mustafov 
(Bulgaria) b.p. S. Todisko (I- 
talia) ; muscă : P. Lesov (Bul
garia) b.p. — decizia Juriului 
de apel — J. Varadi (Un
garia); cocoș : L Aleksandrov 
(U.ILS.S.) b.p. S. Buzdi (Iugo
slavia) ; pană : S. Nurkazov 
(U.R.S.S.) b.p. P. Kamburov 

semiușoară : E. 
(Bulgaria) b.p C. 

(Italia); ușoară :

un 
el
la

de

Si- 
Pau!

(ga-

• TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
POLO • „Cupa Mondială", 

competiție desfășurată ta locali
tatea oallfomlană Malibu, a fost 
cîștigatâ de echipa U.R.S.S., cu 
11 o. urmată ta clasamentul fi
nal de R.F. Germania 10 o Ita
lia > p, S.U.A. 7 p. Spania 6 p 
Olanda 5 p, Cuba 4 o. Ungaria 
* p.

TENIS • în turneul feminin de

la Lugano : Bettina Bunge
(R.F.G.) — Lucia Romanov
(România) 6—1. 7—5 ; Iva Bu- 
darova (Cehoslovacia) — Andrea 
Tomes vâri (Ungaria) 2—6. 6—2
7—6. Evonne Cawley- Gool a gong 
(Australia) — Christiane Joli- 
ssatat (Elveția) 6—4. 6—1 : Bo
nnie Gadusek (S.U.A.) — Ivanna 
Madruga (Argentina) 4—6 7—5
6—1

(Bulgaria) ;
Cinprenski 
RussoliUo
V. Șișov (U.ILS.S.) b.p. M. 
Puzovici (Iugoslavia) ; semi- 
mijlocie : P. Galkin (U.R.S.S.) 
b.p. L. Bruno (Italia) ; mijlocie 
mică ; V. Laptev (U.R.S.S.) b.p. 
R. Hunger (R.D. Germană); mij
locie : V. Melnik (U.R.S.S.) b.p. 
D. Maricescu (România) ; semi
grea: V. Kosanovski (U.R.S.S.) 
b.p. P. Skrzecz (Polonia); grea: 
A. Jagubkin (U.ILS.S.) b.p. G. 
Avics (Ungaria) ; supergrea : F. 
Damiani (Italia) b. neprez. U. 
Kaden (R.D. Germană), oprit 

de medic.

IERI IN C.E. SENIORI
In gr. 1, la Geneva : Elveția — 

R D. Germană 0—0. In clasament 
conduce. Belgia cu 8 p din 

4 j, urmată de Elveția 4 p (4 j), 
Scoția 3 p (4 j), R. D. Germană 
1 P (4 J).

In grupa a 5-a, la Malmo : 
Suedia — Cipru 5—0 (0—0). Au 
înscris Pritz (min. 52 șl 75), Cor- 
neliusson (min. 57). Hysen (min. 
60) șl Revelll (mita. 70).

Mare surpriză la Budapesta, ta 
gr a 3-a : Ungaria — Grecia 
2—3 l

In grupa a 7-a, la La Valleta : 
Malta — Spania 2—3 (1—1).

IN C.E. DE TINERET
La Bienne ta gr. 1 : Elveția — 

R. D. Germană 5—6 (2—4).
La Szekesfehervâr, ta gr. 3 : 

Ungaria — Grecia 1—1 (0—1). In 
clasament : Anglia 6 p (4 J), Gre
cia 4 p (4 j), Ungaria 2 p (2 j). 
Danemarca 2 p (1 J)

victorii de către arbitri. Dani 
a ciștigat în compania lui Al
bert Francini (San# Marino), 
pe care l-a învins prin ippon 
în min. 3.20, apoi el s-a întâl
nit cu sovieticul Teltseri. De-a 
lungul întregii partide, sporti
vul român a luptat cu curaj 
dominîndu-și concludent ad
versarul. Meciul s-a termi
nat la egalitate și în mod 
normal Dani trebuia să pri
mească decizia de învingitor 
prin yusei-gaci. Arbitrii, 
l-au preferat pe Tletseri. 
trat în recalificări, Dani
depășit la puncte pe belgianul 
Eelmanz, făcînd un prim 
pas pentru ..bronz*4. El avea 
să fie, ‘ însă, „învins" pentru 
a doua oară de arbitri în 
meciul cu Jupke (R.F.G.), în
tîlnire în care românul, deși 
a terminat la egalitate, a avut 
încercări 
loase si 
victoria, 
ferat pe
locul românului, în lupta pen
tru medalia de bronz a intrat 
Jupke.

REZULTATELE FINALEI se
miușoară — 1. Thierry ^U*y 
(Franța) — Campion europek^^2. 
J. Kris (Cehoslovacia), 3. N. Solo- 

duhin (U.R.S.S) și J. Pawlow
ski (Polonia) ; ușoară — 1. Ri
chard Mellilo (Franța) — cam
pion european, 2. E. Gamba (Ita
lia). 3. K. Lehmann (R.D.G.) si 
St. Stranz (R.F.G.) ; superușoară
— 1. Chazaret Teltseri (U.R.S.S.)
— campion european, 2. A Dzie- 
maniiuk (Polonia), 3. Peter Jupke 
(R.F.G.) și P. Stollberg (R.D.G.); 
open — 1. Angelo Parisi (Fran
ța) — campion european. 2. Van

de Walle (Belgia), “ ’ ------
(Finlanda) 
(U.R.S.S.).

de atac mai pericu- 
merita cu prisosință 
Arbitrii l-au pre- 

Jupke ! Astfel. în

3? J. Salonen 
și G. Vericev

Costin CHIRIAC

„Cursa Păcii*1

OLEG CIUJDA
SE MENȚINE LIDER

BERLIN, 15. — A 5-a etapă a 
competiției internaționale cicliste 
„Cursa Păcii", disputată simbătă 
pe distanța Forst-Berlin, a reve
nit la sprint Iul Olaf Ludwig 
(R.D. Germană), care a parcurs 
cei 180 km ta 4hM:34. în același 
timp eu învingătorul au sosit șl 
cicliștii români Mircea Romașca- 
nu (locul 8), Cornel Nicolae (lo
cul 15). Costică Paraschlv șl Va
lentin Constanttaescu.

Etapa a 6-a. Berlin — Halle 
(202 km), a prilejuit un nou suc
ces rutierilor «Un R.D. Ge'^tnă. 
primul trectad linia de ^Wxsire 
Uwe Raab, ta 4h41:17, secondat 
de Olah Ludwig. Primul sosit 
dintre cicliștii români a fost C. 
Nicolae, pe locul 7, la 10 sec. de 
învingător.

In clasamentul general, sovieti
cul Oleg Ciujda păstrează tricoul 
galben, urmat de compatriotul 
său Ugriomov. la 8 sec. In con
tinuare sint clasați Boden (R.D. 
Germană) la 9 sec, Wekema (O- 
landa) la 11 sec. Serediuk (Po
lonia) la 20 sec, Slleveld (Olan
da) la 22 sec. Rogers (S.U.A.) la 
23 sec. Krawczyk (Polonia) la 25 
sec. Pe echipe locul tatii este o- 
cupat de R.D. Germană, urmată 
ta ordine de U.R.S.S., Polonia, 
Olanda. Cehoslovacia, Bulgaria, 
România. Franța, Cuba, S.U.A.

PETRANOFF 99,72 m
LA SULIȚĂ!

La Westwood, în California, 
americanul Tom Petranoff a 
realizat ieri un nou record mon
dial la aruncarea suliței cu 
99,72 m (v.r. 96,72 m Ferenc 
Paragi — Ungaria 1980).

CAMPIONATE
• In ultima etapă a campio

natului italian : Ascoli — Cag
liari 2—0, Catanzaro — Inter 1—2, 
Juventus — Genoa 4—2, Napoli 
— Cesena 1—0, Pisa — Fiorenti
na 0—0, Roma — Torino 3—1. 
Sampdoria — Verona 2—2. Udi- 
nese — Avellino 1—1. Pe primele 
locuri : Roma Up," 
40 p. Inter 37 p, 
Fiorentina 34 .
locuri Cagliari, Cesena și Catan
zaro, care au retrogradat.
• Ultima etapă a campionatu

lui Angliei : Aston VlUa — Ar
senal 2—1, Watford — Liverpool 
2—1, Notts County — Manchester 
Utd. 3—2, Swansea — Nottingham 
Forest 0—3. Liverpool este cam
pioană eu 82 p. Pe următoarele 
locuri : Watford 71 p. Manchester 
Utd. 70 p. Tottenham si Nottin
gham Forest cite 69 p. Echipele 
Manchester City (I), Swansea și 
Brighton au retrogradat

p-

Juventus
Verona 35 p, 
Pe ultimele
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