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Echipa de rugby a României a realizat la Kiev

CEL MAI BUN JOC DIN ACTUALUL CAMPIONAT EUROPEAN
întinerirea lotului — preocupare principală pentru noul ciclu competițional

KIEV, 16 (prin teiefen). — 
Pentru echipa de rugby a 
României aici s-a încheiat o 
importantă etapă in drumul ei 
spre o nouă confirmare a unei 
înalte valori. Din noii, „Cupa 
F.I.R.A." a poposit pe melea
gurile noastre, rugbyul româ
nesc cucerind noi simpatii și 
aprecieri elogioase. Din aprilie 
1982, „XV“-le național n-a cu
noscut înfrîngerea, realizind 
opt succese consecutive in 
meciurile inter-țâri ! Echipa 
noastră a încheiat acum — 
excelent — un ciclu competi- 
țional. Intră intr-altul, cu in- 
tilnirî pline de răspundere, cum 
ar fi viitorul meci-test 
România — Țara Galilor, din 
noiembrie, de Ia București sau 
ediția următoare a Campiona
tului Europei, cu mereu im
portantul joc România —

Franța, de data aceasta in de
plasare.

Antrenorul federal Valeria 
Irimescu, evident relaxat, dar 
conștient de greaua sarcină 
care-i apasă umerii, ne spunea 
după med în vestiarul stadio
nului Spartak : „Și acum, du
pă meciul cu Anglia — tineret 
de duminică, pauză... Vom 
trage linie și vom da o nouă 
față echipei României, prezen- 
tînd un lot nou, întinerit". Re
putatul tehnidan s-a referit, 
desigur, la mult așteptata ope
rațiune de întinerire, înțelegind 
prin aceasta că Dinu <70 de 
prezențe în echipa națională). 
Daraban șl alțî dțiva și-au 
încheiat ieri o strălucită ca
rieră internațională. Sâ-i feli
cităm pentru serviciile a- 
duse rugbyului românesc.

Sigur, in ultimul med inter

național al sezonului, „XV’-le 
nostru reprezentativ s-a com
portat, in ansamblu, bine, fă- 
cind, cum afirma și vicepre
ședintele FUR.. Viorel Mo
rarii. „cel mai bun joc al său 
din actuala ediție a campiona
tului european. Am ciștigat un 
titlu european. am invins 
Franța și pe rugbyștii sovie
tici la ei acasă, sportivi care 
astăzi joacă la nivelul celor 
mai buni. A fost 15—14, dar 
tot atit de important este și 
scorul la eseuri : 3—1. Dacă 
fructificam toate ocaziile (n.n. 
se înțelege : loviturile de pi
cior) și băieți nu se relaxau 
prematur, diferența ar fi fost 
mult mai substanțială. Oricum,

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuări h» duo s 4-a)

Cind vom trage, oare, învățămintele necesare ?

ISTORIA FOTBALULUI NOSTRU
SE REPETĂ LA INDIGO...

Cămâtaru, intr-una din puținele secvențe" 
reușite de înaintașii noștri duminici. 

Foto : I. MIHAICĂ

(jucată tot la 
București, în pre
liminariile C.M.), 
du$ă ce fotbaliștii 
români luaseră 3 
puncte din 4 (!)
Angliei, o fostă 
campioană mondia
lă, în timp ce Ita
liei de azi, cam
pioană en-titre (se 
continuă paralela), 
tricolorii i-au luat 
tot 3 puncte din 
4. Deci, Istoria se 
repetă la indigo ! 
Și astfel, din lideră 
autoritară, neînvin
să in grupa ei, 
creditată, intre al
tele, cu un joc e- 
gal în fief-ul cam
pioanei mondiale, 
echipa de fotbal a 
României își dimi
nuează șansele de 
calificare in tur
neul final al C.E. 
— ediția 1984

Jubilează. desigur. acum, 
contracandidatele la... biletele 
pentru Franța, reprezentativele 
Cehoslovaciei și Suediei, deți
nătoare. ambele, ale unui în
curajator +3 în „clasamentul 
adevărului", concludent în ceea 
ce privește potențialul actual 
(echipa noastră avînd —1). foi
ta lor de joc în dificilele me
ciuri susținute în condiții de 
deplasare.

A fost, realmente, mai puter
nică echipa pregătită de Ha- 
vranek. La toti factorii jocului: 
in planul combativității cu, pre
cădere. al organizării în teren, 
al orientării tehnico-tactice, in 
funcție de ceea ce îi dezvăluise 
formația noastră în oaTtidele

Gheorqhe NICOLAESCU

(Continuare in naa 2-3)

7,21 ■ Aflișoara Cișsiir (1983). 7.20 ■ YaB Isnesai (1982)

SĂRITURA ÎN LUNGIME FEMININĂ. 
ÎN CONTINUARE, LA „ORA ROMÂNEASCĂ* I
• Hicuiina Vasile—prima româncă la 2 metri la săritura In înălțime!

In drum spre secretariatul de 
concurs de la tribuna întll a 
marelui stadion din parcul „23 
August", ne-am încrucișat cu 
grupul atletelor noastre, parti
cipante. duminică, la med urile 
cu sportivele din Bulgaria și 
RB.F.S. Rusă. Nici una nu-șl 
putea ascunde emoția pentru 
apropiatul start. Intre ele ai 
Anișoara Cușmir, însoțită de 
antrenorul Ion Moroiu si de dr. 
Eva Bancea,

— Ce va fi astăzi ? Anișoara 
ridică din umeri si evită iăs-

săriturî peste ut»’
Cu aceste cuvinte ne-am de** 

părțit. Ne gîndeam. totuși. <A 
doar o singur* dat* reconka 
mondial feminin la săritura 1* 
lungime a fost întrecut »> 
tft de devreme, la jumătate* 
lunii mai. dnd marele sezos, 
practic, nid n-a început... Dar— 
vom vedea, ne-am spus, știind 
că Anișoara, marea invins* * 
sezonului trecut, pregătise c« 
multă rîvnă si ambiție — dup* 
reușitele din sezonul de sal* 
(cele două recorduri mondiale!)

O fotografie tradițională in atletism : autoarea (Anișoara Cuș
mir) și recordul ei (7,21 m). Pe cind o altă asemenea fotografie? 

Foto : D. NEAGU
punsul. pe care însă antreno
rul Moroiu îl rostește cu hotă- 
rire : „RECORD MONDIAL U.
Veți vedea...'1. Apoi, așa confi
dențial. apreciatul tehnician 
ne-a spus : „Anișoara este în- 
tr-o formă bună, este sănătoa
să. a lucrat cu toată seriozita
tea la antrenamente, indicii de 
control au fost sensibil îmbună
tățiți fată de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Nu 
mai departe decit la antrena
mentul de vineri, cu un elan 
redus, de numai 12 pași, a avut

— revanșa totală pentru acest 
an, 1983, încărcat de atîtea res
ponsabilități pentru cîteva mari
concursuri. Si apoi, duelul ei 
cu Văii Ionescu nu este o sim
plă figură de stil, valoarea a- 
cesteia fiind, realmente, stimu
lul cel mai puternic.

...începe concursul. în fața 
celui mai numeros public ne

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in oaa. 2-3)

Intr-un moment in care, du
pă proaspătul si răsunătorul 
suoces din meciul cu echipa I- 
taliei. iubitorii fotbalului aștep
tau. cu îndreptățite soeranțe. o 
victorie si asupra reprezentati
vei Cehoslovaciei, iată că fot
baliștii noștri si antrenorii lor 
au clacat la o „întrebare mai 
ușoară", comparabilă. într-o 
paralel* foarte grăitoare. eu 
eșecul din partida eu Elveția

Fotografie de album In poloul românesc, pe care reprezentanta 
clubului Dinamo București o face pentru a 22-a oară. De la stingă 
la dreapta: M. Tudor, L. Răducanu, D. Popescu. V Rus, antrenorul 
Iuliu Capșa, V. Hagiu, D. Spînu, C. Moiceanu, D. Ciobăniuc (fn 
picioare); FL Ardelean, V. Ungureanu, Cr. Dan, Fl. Dezmirean, L. 

Zaharia. Lipsește din fotografie Ș. Popescu.

DINAMO
CAIACIȘTI ROMÂNI VICTORIOȘI ÎN OLANDA

AMSTERDAM, 14 (Agerpres). 
— în cadrul tradiționalei Rega
te internaționale de caiac de 
la Amsterdam, sportivii români 
au avut o comportare merito
rie. cîștigînd patru probe. Echi
pajul de caiac patru, alcătuit 
din Vasile Dîba, Alexandru

Jura, Petrică Dimofle si Ionel 
Șigarov, a ieșit învingător în 
ambele curse, atît la 500 m. cit 
și la 1000 m. Amfița Avram a 
obținut victoria în proba de 
simplu si. împreună cu Nas- 
tasia Buri, în cea de dublu.

în Capitală, la Complexul cul- 
tural-sportiv studențesc „Lacul 
Tei", s-au desfășurat — sub egida, 
marii competiții naționale „Da- 
ciada" — întrecerile finale ale 
unei atrăgătoare regate din spar
tul de masă: Concursul republi
can universitar la canotaj și ca- 
iac-canoe, organizat de M.E.I., 
U.A.S.C.R. și Institutul Politehnic 
București, catedra de educație fi-, 
zică și sport. (Citiți rezultatele, 
în pag. 2-3). . -

CLASAMENTUL „TROFEULUI 
EFICACITĂȚII- OFERIT 

DE ZIARUL „SPORTUL-
1. V. Hagiu (Dinamo) t77 go

luri înscrise, 2. C. Gordan (Cri- 
șui) 126, 3. D Costrăș (Cri șui) 
124, 4. D. Ghițâ (Viitorul) 96,
5. D. Ciobăniuc (Dinamo) 85, 6. 
D« Colceriu (Voința) 75, 7. L 
Garofeanu (Crișui) 70, 8. V. Șer- 
ban (C.N. A.S.E.) 68, 9. C. Opri- 
șan (Viitorul) 64, 10. G. Kovacs 
(Voințo) 60.

VREDNIC PORT DRAPEL
Echipa de polo Dinamo și-a 

adus omagiul său ia sărbătorirea 
a 35 de ani de la înființarea clu
bului din șoseaua Ștefan cel Ma
re, prin cucerirea celui de al 
22-lea titlu de campioană națio
nală, performanță care vorbește 
de lâ sine despre ceea ce re
prezintă formația respectivă în 
poloul românesc. 22 de titluri 
nouă jucători în lotul reprezenta
tiv V. Hagiu, C. Moiceanu, D. 
Spînu, M. Tudor. C. Dan. D.

AL POLOULUI NOSTRU
Ciobăniuc, FI. Ardelean, L. Ră
ducanu și Ș. Popescu), cîștiga- 
rea „Trofeului eficacității" tot 
de către un dlnamovist — Vlad 
Hagiu — iată cîteva date de 
reală însemnătate. Ele dau greu
tate ,,cărții de vizită “ a echipei 
pregătite de antrenorul Iuliu 
Capșa, a cărui capacitate profe-

sională s-a simțit încă de pe 
vremea când era dascălul junio
rilor Hagiu, Moiceanu, Ciobăniuc» 
Ș. Popescu. Ardelean și Zaharia» 
crescuți în școala Dinamo pro
movați apoi in echipa de seniori 
Dinamo și în reprezentativa țării. 
I-am lăsat la urmă — și nu în- 
timpLător — pe ..veteranii* for
mației: L. Răducanu, V. Rus, D» 
Popescu și D. Spinu, sportivi a 
căror dragoste pentru culorile 

clubului Dinamo s-a 
făcut 
cursul 
ani in 
„bătut" 
puterile 
bînda 
și 

„transferat-o" 
lor echipieri.
felicitările care li se cuvin pen
tru performanta 
sportivilor 
succes 
mai cu 
nale.

simțită ÎB 
numeroșilor 
cane s-au 
din toate 
pentru iz- 

cchipei lor 
pe care au 
mai tinerilor 

Odată cu
_____ lor, adresăm 
dinamoviștl urări de 

în viitoarele întreceri, 
seamă în cele intematio-

D. STANCULESCU



O atrăgătoare regată studențească A.S.A. ELECTROMUREȘ Șl RELONUL PENTRU Astăzi, la Londra

PRINTRE INVITAȚI -
IVAN PATZAICHINSANDA TOMA Șl

Animata întrecere nautică 
studențească a reunit pe 
și pe malurile lacului Tei 
de tineri din mai toate 
trele universitare din 
Cele mai spectaculoase și 
disputate finale au fost 
canoe 10+1. întîi au evoluat 
fetele : 8 canoe, cu 88 de stu
dente la un singur start! Apoi, 
băieții : 9 ambarcațiuni, 99 
de... ambiții pe linia de ple
care. Crainicul concursului, 
un cunoscut om al lacului: 
conf. univ. Ion Bulugioiu, an
trenor emerit, de la Institutul 
Politehnic București.

Miză mare la această între
cere a „Daciadei". în dreptul 
pontonului — cadre universi
tare. reprezentanți ai facultă
ților. ai institutelor de învăță- 
mînt. Sub un umbrar așteaptă 
pentru a premia team-urile 
cîștigătoare doi campioni olim
pici și mondiali: Sanda Toma 
și Ivan Patzaichin.

La fete, finala de canoe 10+1 
a fost cîștigatâ de studentele de 
la I.E.F.S. (1:20,9), conduse de 
antrenorul emerit Sergiu Zelins- 
chî. Pe locurile următoare: 2. 
Politehnica Buc. 1 25,7, 3. A.S.E. 
II 1:26,8, 4. Univ. Buc. 1:28.4, 5. 
Politehnica Timișoara 1:28,9, 6. 
Institutul de construcții Buc. 
1:30,7, 7. A.S.E. I 1:32,8, 8. I.M.F. 
Buc. 1:34,1. Finala băieților a fost 
și ma! animată, unele echipaje 
fiind pe „profil": Institutul de 
marină ,,Mircea cel Bătrîn" Con

apă 
sute 
cen- 
țară.
mai 

la stanța. spre exemplu. Au ciști- 
gat studenții de la Institutul Po
litehnic București (2:11,30). Pe 
celelalte locuri: 2. I.E.F.S. 2:18,6, 
3. „Poli" Tim. 2:22,1, 4. Inst. 
Constr. Buc. 2:24,5, 5. Inst. .Mir
cea cel Bătrîn" C-ța 2:26,3, 6.
A.S.E. 2:29,1, 7. Univ. Buc. 2:29,9, 
8. Univ. Galați 2:37,0, 9. I.M.F.
Buc. 2:38,9.

Probele clasice de caiac-canoe 
au fost dominate de sportivii de 
la Politehnica Timișoara, învin
gători în mai toate cursele : 
K1 (b) — I. Covaci, C1 — C. 
Neamțu, K 2 (f) și K 2 (b). Ma
ria Telteu (I.E.F.S.) a cîștlgat 
proba de K 1 (f), iar sportivii de 
al Inst. ,.Mircea cel Bătrîn", fi
nala de K 4 (b). In probele de 
schi! au ieșit învingători: la
simplu (b) — C. Ionescu (Inst. 
de Constr. Buc.), la simplu fete 
șl 2 f.c. — sportivii de Ia Uni
versitatea, respectiv politehnica 
Timișoara.

In clasamentul general (b+fi: 
L Politehnica Timișoara 53 p, 2. 
Politehnica Buc. 49 p, 3. I.E.F.S. 
36 p, 4. Inst. „Mircea cel Bătrîn" 
C-ța 26 p, 5. Inst. Constr. Buc. 
20 p, 6. Univ. Buc. 17 p, 7. Univ. 
Galați 
Inst.
Univ. 
învăț, superior 
I.M.F. Buc. 4 p.

16 p 8. 
Agronomic 
Timișoara

A.S.E. 
Buc.

6 p.
C-ța 6

10
7 1 

11.
P.

p, 9. 
p. 10.

In st. 
, 12.

Vasile TOFAN

»
(Urmare din pag, 1)

care l-a avut vreodată un con
curs de atletism organizat la 
noi, Anișoara vrea să sară malt. 
Elanul său este realmente im
presionant prin vigoarea și for
te emanate ; ne dăm seama i- 
mediat că. intr-adevăr, are ce
va în plus fată de concursurile 
din iarnă. Forțează pe elan pî- 
nă la risc, bate puternic, se 
înaltă ca niciodată si aterizează 
mult dincolo de cubul cu cifra 
7 m. Din păcate, stegulețul ro
șu al arbitrului de la prag ne 
spune că încercarea n-a fost 
reușită. Depășite vor fi și ur
mătoarele două încercări, la fel 
de bune. în a patra săritură, 
după ce Ion Moroiu îi spune 
să-și lungească elanul cu o 
lungime de talpă. Anișoara 
Cușmir abia atinge pragul la 
desprindere, dar săritura este 
frumoasă si lungă. Arbitrii o 
măsoară, dar pe tabelă nu apa
re rezultatul. Cea care oficiali
zează performanta este Ioana 
Tintorescu. director de concurs, 
cu ani în urmă cea mai bună 
sprinteră a tării : 7.21 m — 
NOU RECORD MONDIAL, cu 
un centimetru superior celui 
stabilit anul trecut, la 1 august, 
la aceeași groapă cu nisip, de 
Vali Ionescu. Tribunele primesc 
cu ovații puternice reușita

A cîncea încercare este, 
fapt, cea mal lungă din 
concursul si ar fi însemnat 
nou record, mult peste cel
butit cu cîteva minute înainte 
(era ora 18,25...). dar virful pan-

de 
tot 
un 
12-

PRIMA OARĂ ÎN DIVIZIA MASCULINA DE VOLEI
de 

în pri- 
A.S.A.

— PO- 
(15, 11, 

_ _____ ________    . mure
șenii șl-au consolidat poziția de 
lideri. Pentru studenții timișo
reni exista doar șansa victoriei, 
pe care nu și-au putut-o valo
rifica, însă,_________ .... . ....
greu lipsei 
mul rind.

Mureșenii 
monstreze 
tor se 
promovarea 
apărind în

In ultima zi a turneului 
baraj pentru promovarea 
ma divizie (m) la volei: 
Electromureș Tg. Mureș 
litehnica Timișoara 3—0 
13). Cu această victorie,

echipa plătind tribut 
de disciplină, în pri-

ținut să de- 
nu întimplă- 

pe primul loc. 
Divizia „A- 

_____ _ aceste condiții
ca normală. Meciul a fost plă
cut, poate cel mai bun al tur
neului, Nicu Pop elaUndu-și din 
nou clasa. Arbitrii bucureșteni 
V. Vrâjeseu — V. Dumitru au 
condus foarte bine echipele: E- 
LECTIOMUREȘ : Racolțea, Di-
nea (Frangu). Barda, Rad. Pop, 
Szekely (Hann); POLITEHNICA: 
S. Grădinara (L. Grădinarul, 
Czik. Județ. Groza, Cioaca, Coz- 
lac (Pele).

au 
că 

află
în

Meciul care a încheiat turneul 
de la Piatra Neamț nu mai con
ta pentru configurația clasamen
tului: Relonul Sivinești — C.S.M. 
Delta Turcea 3—0 (16, 5, 12). în
vingătorii, favoriții entuziastului 
public, au fost călduros aplau
dați la terminarea partidei, 
pentru modul în care au reușit 
să înscrie un nou centru pe har
ta voleibalistică a țării, la cea 
mai ridicată treaptă — Divizia 
„A**. M. Marian (Oradea) și I. 
Niculescu (București) au arbitrat 
foarte bine echipele: RELONUL: 
Căescu, Vițelaru, Savu (Popa), 
Mogoș, Lepădătescu (Boicu), Bo- 
erescu; DELTA: Gavrllă, Roiban 
(Alexandrescu), Bălan, Iacoblev, 
Iordache, Ivanov. Clasament fi
nal: 1. A.S.A. Electromureș 11 
p, 2. Relonul 10 p, 3. Politehni
ca 9 p, 4. Delta Tulcea 6 p.

Prin urmare, noile divizionare 
„A* sînt două echipe — A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș și Relo
nul Sivinești — care n-au mal 
evoluat pînă acum pe prima 
scenă.

Mihail VESA

u.j

In campionatul de călărie

DISPUTE ECHILIBRATE
LUGOJ, 16 (prin telefon). Pe 

baza hipică din localitate au În
ceput întrecerile primei etape a 
campionatului republican de că
lărie (dresaj ți obstacole) pen
tru seniori. Cele dinții probe au 
fost foarte disputate, câștigătorii 
fiind desemnați abia după par
cursuri de baraj. De remarcat 
evoluțiile sportivilor Leonte Gra

IN PRIMELE PROBE

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

in turneul final al C. E

JUNIORII NOȘTRI SUS
PENTRU CALIFICAU

S-au consumat două etape 
din faza finală a Campionatu
lui european de juniori .,A“, 
care se dispută în Anglia. Re
zultatele echipei noastre 
cunosc : 0—2 cu Iugoslavia 
6—0 cu Turcia, care, corobora
te cu celelalte scoruri din grupa 
B (Italia — Turcia 1—1 si Ita-

★
Astă-seară, echipa noastră 

susține, pe stadionul Orient din 
Londra, o partidă decisivă în 
compania selecționatei Italiei. 
Dacă vor cîștiga, „tricolorii" au 
mari sanse să sc califice, du-

se 
și

■*

lia — Iugoslav 
pe tinerii nț/ș-r 
ta pentru caii 
finalele întrec* 

Iată clasamen 
Italia 
România 
Iugoslavia 
Turda

1. 
2.
3.
4.

pă multă vren 
le competiției.

Confruntări i 
produs si în o 
turneului final 
registrat urmă

acel 1-4 de

tofului a „mușcat" cițiva mili
metri din plastilina pragului de 
bătaie. în sfîrșit. ultima încer
care avea să măsoare „doar" 
7,15 m. lăsînd impresia unei să
rituri mai puțin reușite... Am 
spune chiar că această săritură 
(care reprezintă. în fond, a tre
ia performantă mondială din 
toate timpurile !) ne-a convins 
cel mai mult de superclasa A- 
nișoarei Cușmir. La această oră 
eleva lui Ion Moroiu deține am
bele recorduri mondiale ale 
probei : aer liber — 7,21 m și 
sală — 6.94 m. si trei din ceie 
mai lungi patru sărituri din is
torie : 7.21 m Cușmir. 7.20 m 
Ionescu. 7.15 m (de două 
Cușmir.

Acest început spectaculos 
Anișoarei Cușmir ne face

ori)

*i 
să 

credem că in sezonul 1983 sări
tura in lungime feminină va 
continua să fie unul din eape- 
tele de afiș ale atletismului 
internațional. Desigur. Vali Io
nescu, care 
că. nu și-a 
cuvin t.

O mare 
surpriză ne-a oferit săritoaxea 
în înălțime Nieulina Vasile, in
trată brusc in elita mondială a 
probei. Am crezut întotdeauna 
în talentul acestei fete, cândva 
ca junioară, o mare promisiune, 
dar care, din diferite motive 
n-a izbutit să-si exprime între
gul potential. în iarnă ne-a 
promis, pentru sezonul in aer 
liber, un nou record national. 
Acum, duminică, noua elevă a 
antrenorului Mihai Zaharia l-a

nu a sărit
spus încă

si foarte

dumini- 
ultimul

plăcu tâ

realizat de două ori. trecind cu 
manifestă ușurință la 1.94 m 
(din a doua încercare) dar mai 
ales la 1.97 (chiar la prima ten
tativă). Pentru prima dată o 
săritoare româncă a ridicat șta
cheta la 2 metri si n-a lipsit 
prea mult ca această barieră 
să reprezinte astăzi recordul 
tării. Nutrim convingerea că a- 
ceastă înălțime (trecută Dină 
acum doar de Tamara Bikova
— 2.03 m. Ulrike Meylartb
— 2.02 m. Sara Sirneoni — 2.01
m. Rosemarie Ackermann s 
Colcen Rienstra — 2.00 m) ii
este accesibilă Niculinei in vii
toarele concursuri ale sezonului.

în sfirsit. a treia revelație a 
duminicii atletice bucureștene 
a constituit-o Mihaela 
(antrenor loan Sabâu) 
si-a împlinit

Loghin 
care 

________ ___ visul carierei, 
trecind de linia celor 20 de 
tri la greutate : 20,31 m. 
si aceasta, credem, doar o 
pă in evoluția Mihaelei. '

Aprecieri se cuvin, de aseme
nea. aruncătoarei de disc Flo
rența Crăriunescu (67,74 m).
capabilă, dună cum ne spunea 
antrenorul Dan Serafim, să a- 
tingâ curind 70 de metri.

iată dar că primul concurs 
important al începutului de se
zon ne-a oferit cîteva mari sa
tisfacții. poate mai mult derit 
așteptam la această oră. Si 
chiar dacă sprintul ne-a
relevat din nou mari slăbi
ciuni. trebuie să recunoaștem 
că acest sezon atit de important 
a început sub cele mai bune 
auspicii !

me- 
Este 
eta-

SURPRIZE In concursul de primăvară al atleților juniori
Numeroase surprize, dar prea 

puține rezultate care să iasă din 
anonimat — iată caracteristica 
concursului republican de pri
măvară al atleților juniori, des
fășurat sîmbătă și duminică pe 
Stadionul Republicii. Cițiva noi 
lideri ai generației, așa cum a- 
par după primul start aj sezo
nului : sprinterul dinamovist Vio
rel Suciu, care l-a „detronat" pe 
Cătălin Margău, colega lui de 
dub Doina Mihoreanu, la fel de 
bună la garduri și lungime (se 
vede ,,mîna“ Valcriei Ștefânescu), 
craioveanca Marilena Docea (ju
nioară mică, antrenor Fane Cioa
că) învingătoare la' 400 mg, semi- 
fondistul Dumitru Dobre (C S.Ș. 
Cetate Deva) neașteptat învin
gător asupra lui C. Constantin, 
sprintera din... Găiești (unde tî- 
nârul antrenor Gh. ” 
muncește bine) Maria

Rezultate: BĂIEȚI: 1 
Suciu (Dinamo) 10.70. i 
(D) 10,83, F. Florea
Neamț) 11,04; 290 m: < 
(21,4 în . seriei P. 
(C.S.Ș. Arad) 22.55. C. 
(C.S.Ș. 2 C-ța) 22.85; 400 m: 
Costinescu C.S.Ș. 4 
49.81, D Paraschiv (C.S.Ș. 
iești) 49,83, D. Menghea 
M. Eminescu Iași) 49,98: 
G. Cristea (Metalul) 
Tomescu (C.S.Ș Rm. 
B. Nicula (Metalul) 
m: r. Răcășan 
poca) 3:50.91, T.
M. Eminescu Iași) 
Fekete (Steaua) 3:51.95;
M. Nicoară (C.S.U. 
15:08.66, I. Nicula 15:15,93, 
tu (Muscelul C-lune) 
10 km marsî ’l. Neamtu 
45:02,0, T.

Ungureanu 
Szabo.

100 m: V. 
C. Margău 
(Ceahl. P. 
SUCiU 21,93 
. Ardelean 

G an era 
L.

Buc.) 
Gă- 

(C.S.Ș.
800 m: 

1:54.31. I.
V.) 1:55,04. 

1 :55.56: 1 509 
fUniv. Clu.i-Na- 
Havriliuc (C.S.Ș.

1:31.1G. Z. 
5 ooo m: 

Galați) 
S. Bra- 
15:19,04: 
(Steaua) 

Mlcinic (Unirea Foc-

S'

șani) 49:14,0, L. Simian (Farul) 
49:42,6; 110 mg: V. Ouatu (Stea
ua) 15,30, A. Tone (Dinamo) 15,32, 
M. Stanislav (Luceafărul Bv.) 
15,46; 400 mg: N. Mindu (C.S.Ș. 
Găiești) 54,81, L. Calancea (C.S.Ș. 
Botoșani) 54,90, M. Stanislav 55,85; 
2000 m ob.: V. Popescu (Steaua) 
5:45,2, I. Nicolae (Muscelul) 
5:58,2, C. Purice (C.S. Brăila) 
6:04,4; 4X100 m: C.S.Ș.A. Cluj- 
Napoca 44,01, C.S.Ș. Ploiești 44,02, 
C.S.Ș. Luceafărul Bv. 44,48; 3 000 
m: D. Dobre (C.S.Ș. Cetate Deva) 
8:19,24 — rec. juniori H; C. Con
stantin (Steaua) 8:23,28, T. Ha- 
vriliuc 8:32,71; lungime: G. Băra 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 7,38 m, Z. 
Băncilă (Steaua) 7,12 m, D. Lina 
(C.S.Ș.A. C-lung) 7.03; înălțime: 
G. Mărgineanu 2,05, G. Iordache 
2,00, M. Bradacs (C.S.Ș. 4 Buc.) 
și S. Nan (C.S.Ș. Turda) 1,95 m; 
triplu: s. Gorcea (Petrolul) 14,20 
m, V. Olteanu (Steaua) 14,19, G. 
GăȚan (C.S.Ș. 4) 14.03; prăjină:
R. Eneseu (C.S.S. Triumf) 4,30, 
C. Strătică (C.S.Ș. 4) 4.30, C.
Nițu (Metalul) 4,20 m; greutate:
l. Mirică (Dinamo) 15.09 m, 
Grasu (C.S.Ș.A. C-lung) 14.14 
disc: S. Turbă (C.S.S. 4) 52,70 
V. Puha (C.S.S. Triumf) 47.20 
M. Țîrle (C.S.M. Zalău) 43,94 
suliță: I. Szabo 
Napoca) 64,20 m, 
(C.S.M. Tulcea) 63,70 m.
tru (Steaua) 63,40 m; ciocan: O. 
Grindeanu (C.S.Ș. Arad) 55,16 m. 
Gh. Ciobanu (C.A. Roman) 54.80
m, N. Grigoraș (Dinamo) 53,18 
m. FETE: 100 m: Maria Szabo 
(C.S.S. Găiești) 12.30, M. Chindea 
(C.S.Ș. Luceafărul Bv.) 12,31, E. 
Constantinescu (Viitorul) 12.48; 
200 m: Luminița Romaniuc (C.A. 
Roman) 25,17. G. Măsaru (C.S.Ș.

T.

c.

c. 
m;
m, 
m, 
m; 

(C.S.Ș.A. Cluj-
Gh. Ciulei

T. Pă-

Luceafărul Bv.) 25,25, M. Iencu- 
lescu (C.S.Ș. „Poli- Tim.) 25,35; 
400 m: Romaniuc 55,43, D. Gă
mălie (Viitorul) 55,60, C. Demendy 
(CA.Ș. Poli. Tim.) 56,88 ; 800 m: 
Liliana Rusnac (Metalul) 2:12,02, 
3. Ghidu (CȘ^. Slobozia) 2:12,86, 
M. “ ‘ -------- -------- -------
2:12.«7;
wă’âanu (OS.Ș.
4:30,94, I. Negură 
Neamț) 4 :35.89; 3 000 m: 
eeanu 9:32,75, A. Algeorge 9:41,57, 
C. Căprărescu (Steaua) 9:56,98; 
100 mg: Doina Mihoreanu (Di
namo) 14,67 (14,44 în serie), M. 
Oniță (Viitorul) 14.89, G. Zaha
ria (Viitorul) 14.90; 400 mg: Ma- 
rinela Docea (C.S.Ș.A. „N. Băl- 
cescu" Craiova) 60,96 C. Vlăscea- 
nu (C.S. Tîrgoviște) 61,98, A. Ti- 
ba (C.S.U. — I.E.F.S.) --------
4X100 m: Viitorul 48,10, 
Luceafărul Bv. 48,33, C.S. Tîrgo
viște 48,63; 5 km marș: Gabrie
la’ Romanescu (Viitorul Vaslui) 
26:47,2. D. Zamfir (C.S.Ș.A. Cra
iova) 26:49,0, M. Enache (C.S. 
Brăila) 27:10,8; lungime: Miho- 
reanu 6,15 m, A. Grecu (Stea
ua) 6,02 m. C. Sîrbu (C.S.Ș. 4) 
6,00 m: înălțime: Teodora Palo- 
sanu (C.S.Ș. Bacău) 1,70 m. I. 
Bogdan (C.S.Ș. 4) 1.70 m. D. Măr- 
gineanu (C.S.M. Cluj-Napoca)
l, 70 m; greutate: Mihaela Samoi- 
lă (C.S.Ș.A. C-lung) 15,61 m, M. 
Drăgan (C.S.Ș. Brăila) 12,74 m. 
J. Căpățînă (C.S.Ș. Mangalia) 
12,59 m; disc: Daniela Costian 
(Dinamo — C.S.Ș. Brăila) 54.90
m, L, Simon (C.S.Ș.A. C-lung) 
48.20, Samoilă 45,24, suliță: Feli
cia Tilea (C.S.Ș. Bistrița) 48.32 
m. M. Petcu (C.S.Ș. Slobozia) 
42,86 m.

Sulescu (CA^. Cetate Deva) 
1 5M m: Iulia Ionescu 

Neamț) 4 J0.67, C.
Cetate Deva) 
-------- 1 P.

Pălă-

p.
(C.S.Ș.

62.09 ; 
C.S.Ș.

dinaru (Dumbrava Neamț), în- 
vingător-surpriză la semiușoară, 
și P. Ionescu (A.SA. duj-Na- 
poca), situat printre fruntași în 
proba de forță. înaintea unor 
călăreți consacrați. Dar, iată câș
tigător:: :

CATEGORIA SEMIUȘOARA (33 
concurenți — * In baraj): 1. L. 
Grădinara (Dumbrava Neamț) cu 
Rubin n 0 p (30,0 s), 2. S. Io
nescu (C.S.M. Craiova) cu Mi- 
xandra 8 p (30.7 s), 3. I. Cioba- 
nu (Timiș Izvin) cu Efendi 0 p 
(3».9 s). 4. E. Boiangiu (Olimpia 
Buc.) eu Molid 4 p (32,9 s), 5. 
FL Stoica (Steaua) cu Caporal 
4 p (36,1 s), 6. M. Preda (C.S.M. 
Craiova) eu Dorobanț 4 p (36,8 
■t:CATEGORIA UȘOARA (86 con- 
eurenti — 27 în baraj): 1. O. 
Fabich (Dinamo) cu Lăstun 0 p 
(2S3 s), 2. G. Deac (C.S.M. Si
biu) cu Stindard 6 p (26,6 s), 3. 
M. Nageu (Steaua) cu Vanadiu 
• p (27.1 s). 4. I. Vescan (C.S.M. 
Sibiu) cu Balans 0 p (27,9 s), 5. 
L. Grădinaru (Dumbrava) cu 
Spartac 0 p (28.2 s). 6. A. Lunel 
(Dinamo) cu Bihorean 0 p (28,3).

FORȚA (înălțime max. 1,70; 17 
eoneurenți — 3 baraje): 1 (ex 
aequo) V. Chiscop (Ialomița Je- 
gălia) cu Gustav, C. Grigore (Di
namo) cu Bellaml, P. Ionescu 
(AS.A.) cu Neva. Al. Bozan 
(CS.M. Sibiu) eu Matroz. O. Fa
bich (Dinamo) cu Baical.

întrecerile continuă.
G. 1GNEA coresp.

I
I
I
I
I
I
I
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0 „UMBRA“
De multă vreme o echipă re

prezentativă nu a suferit 
teren propriu o înfrîngere 
PROPORȚIILE SCORULUI în
registrat simbătă la Iași, acolo 

a 
în 
a

pe 
la

unde formația de tineret 
României a cedat cu 1—4 
fata selecționatei similare 
Cehoslovaciei. în cadrul preli
minariilor campionatului euro
pean. înainte de a ne îndrepta 
..tirul" reproșurilor la adresa e- 
voluției echipei pe parcursul 
celor 90 de minute, să vedem 
dacă a existat vreo fisură în 
cadrul complexului de probleme 
adiacente pregătirii partidei de 
sîmbătă. Să începem cu selec
ția. Toți care au intrat sîmbătă 
pe teren sînt titulari la echipele 
lor de club, unii dintre ei chiar 
piese de bază ! Dar pregătiri
le ? Am fost alături de lotul 
nostru cînd a parcurs ultimele 
trei zile de antrenamente șl 
putem spune, cu toată răspun
derea. că ele s-au desfășurat în 
condiții dintre cele mai bune 
(o paranteză se impune pentru 
a remarca deosebitul cadru 
creat de entuziastele organe lo
cale ieșene. în primul rind de 
dubul Politehnica), ele condu- 
cînd și spre o atmosferă pro-

manuc - Învingător In premiul cailor de rasă
HI PIS M

Duminică dimineața; pe hipo
dromul din Ploiești, in fața unui 
public numeros, Manuc și-a ad
judecat Premiul Centrului repu
blican pentru creșterea și cali
ficarea cailor de rasă. Demarînd 
din start, Hemona a Imprimat 
alergării o trenă rapidă, lutnd 
un avans de peste 40 
rece Manuc și Copist 
dicapat suplimentar, 
Imediat după plecare, 
tat apoi la o cursă 
lire, în care Manuc a 
ajungă și s-o întreacă 
na, care a galopat în 
cordul realizat 
(136,9/km), 
țiile cursei, 
portantă a 
Calafat, cu 
realizat un 
rele învins 
performanță rămine de excepție 
(1^4,2/km). Formațiile G. Tăna- 
se și V. Gheo.-ghe au realizat 
dte trei victorii, G. Tănase a 
învins cu Vesel, un reușit cal 
de 3 ani al Iul Gabarit cu Orsi- 
na, fiica marelui Godeanu, dar 
care ni s-a părut total nehandi
capată, și cu Krauss, condus 
frumos de tînărul F. Iile. Cea
laltă formație (V. Gheorghe), cg 
N. Simlon la timonă, a învins 
cu Negoiu, un reușit cal de 2 
ani care va avea o frumoasă ca
rieră, cu Roditor, care în final

nt, deoa- 
s-au han- 

galopînd 
Am asis- 
de urrnâ- 
reușlt s-o 
pe Hemo- 
final. Re- 

excepțional 
Int condi- 
cursă im- 

revenit lui 
___ ___  Ionescu a 

record excelent, ma- 
Cind Trifoi, a cărui

este 
mai ales 

Cealaltă 
zilei a 
care S.

șl-a dominat adversarii, și cu 
Intim, într-o frumoasă cursă de 
așteptare. T. Marinescu, cu pre
cizia cunoscută, și-a adjudecat 
două alergări, cu Respect, care 
a dovedit că nu și-a epuizat re
zerva de secunde, șl cu Fidelio, 
unul din protagoniștii generației 
de 3 ani.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Negoiu (Simion) 1:52,8, 2. 
Hălmaș. Cota: cîșt. 2, ord. 19. 
Cursa a U-a: 1. Vesel (Tănase) 
1:35,8, 2. Laura, 3. Delicat. Cota: 
cîșt. 1,60 ord. 4 ev. 3, ord. tri
plă 23. Cursa a III-a: 1. Res
pect (Marinescu) 1:35,8, 2. Fon- 
dista. Cota: cîșt- 1> ord. 3, ev. 
3, triplu 1—2—3 32. Cursa a IV-a:
1. Roditor (Simion) 1:26,6, 2. Plo
con, 3. Bela. Cota: cîșt. 2,40, ord. 
12, ev. 3, ord. triplă 263. Cursa 
a v-a: 1. Krauss (F. Die) 1:27,5,
2. Herald. Cota: cîșt. 3, ord. 95,
ev. 14, triplu 3—4—5 48. Cursa
a Vl-a: 1. Manuc (Oană) 1:26,9, 
1. Copist, 3. Hemona. Cota: cîșt.
3. ord. 7, ev. 10, ord. triplă MS. 
Cursa a Vil-a: 1. Orsina (Tăna
se) 1:30,2, 2. Satim. Cota: cîșt. 
1.40, ord. 7, ev. 3, triplu 5—6—7 
37. Cursa a vm-a: 1. Calafat (S. 
Ionescu) 1:27,4, 2. Trifoi, 3. Hi- 
pollt. Cota: cîșt. 3, ord. 12, ev. 3, 
ord. triplă 52. Cursa a IX-a: 1. 
Fidelio (Marinescu) 1:31,5, 2. Ibus, 
3. Meloman. Cota: cîșt. 2, ord. 
7, ev. 6, ord. triplă 34, 
7—8—9 29. Cursa a X-a 
tim (Simion) 1:29,5,
Cota: cîșt. 1,80, ord. 4,

2.
triplu

1. In- 
Diafan.

ev. 4.

A. MOSCU

A EC
pice de lucr 
totală din pa 
lor lotului, a 
un< > comport 
petiS^Ș^ji a 
ajuns la aces

Prima impi 
volutia sub 
aceea că pe 
o echipă ale 
care din cei 
du-se să iaț 
facă coechip 
afla în poses 
atunci s-ar : 
prima dată, 
creț înaintea 
ideea de joc 
tabla de de 
cercările de 
de pe banei 
Cornel Drag 
Pantea, au r 
retic. puneți 
ta linia de i 
cate, tocmai 
tui compar' 
llie. Eftimi' 
contururi u 
samblu lips 
tentă. Apor 
inexistent. ; 
unde au abi 
viduale (în 
mare decep 
glijente. cu 

mingii, ca 
de faza de 
plieri, fără 
lor. care

CÎȘTIGURIT.E TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 11 MAI 

1983
Categoria 1 : 3 variante 25% 

= Autoturism Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 1 variantă 100% a 
37.525 și 4 variante 25% a 9.381. 
cat. 3 : 9 variante 100% a 3.465 
și 44 variante 25% a 366 lei ; 
cat. 4 : 110,25 variante a 628 lei;

lei ; cat. 
cat. 7 : 
8 : 4.495

cat. 5 î 226,50 a 306
6 : 8.351,50 a 40 lei ; 
242,25 sț 200 Iei ; cat. 
a 40 IM.

Repcrf categoria 1 : 
lei.

Autoturismele Dacia 
la categoria 1, au fost 
te de : ECHIM GEORGE din 
Medgidia, TUDOSE DUMITRU 
din Iași șl BARBAT ALE
XANDRU din Șăi'lia Mureș.

359.289

1300, de 
obținu-

(Urma

urmărite 
slovaci, ca 
tabela de 
adevăr, ec
pretind cu 
nie chiar 
țioasă. in 
fotbalului 
zut-o strî
oameni In 
tejînd cu 
poarta lui 
temporizîn 
loc. în i 
tempoul 
inte de
în primei 
după pau 
o dată, 
și Bicovs 
de surpri 
energice, 
te pericul 

Este m 
rului Fr 
nu scade

miNismna or stai loto pbonos
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE !

e La agențiile Loto-Pronosport 
mei pot fi depuse numai astăzi 
buletinele de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de 
mîine, 18 mai 1983, care cuprin
de următoarele meciuri din cam
pionatul divizionar A :

I. „U“ Craiova — F.c. Olt : 
II. F.C. Argeș — F.C.M. Brașov; 
m. S.C. Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș ; IV. Jiul — C.S. Tîrgoviș- 
te ; V. Chimia Rm. V. — F.C. 
Bihor ; VI. „Poli“ Tim. — Corvi- 
nul (pauză) ; VII. „Poli" Tim — 
Corvinul (final) ; VIII. F.C C-ta 
— „Poli" Iași (pauză) ; IX. F.C. 
C-ța — „Poli" Iași (final) ; X. 
Petrolul — Steaua (pauză) : XI. 
Petrolul — Steaua (final) : XII. 
Sportul — Dinamo (pauză) ; XIII.

Sportul 
a De 

tim-a zi d 
cu numere 
tragerea o 
mîine, ca. 
direct inc

NU OCO 
OBȚINE 
LA JOCU



PARTIDA DECISIVĂ
ÎN SEMIFINALE

0). mențin 
orî*jn lup

in senii-

tipel :
1 103-13
10 1 8-2 2
101 2-2 2
B 1 1 1-7 1

emifinale- 

knte s-au 
grupe ale 

le s-au în- 
rezultate :

adeziune 
iponenți- 
î dorința 
lai corn* 
n
bil 1—4 7 
tă de e- 
ică este 
Ifi intrat 
«ioc, fie- 
n zbătîn- 
Ljțrea să 
Icind se 
Ide parcă 
|t pentru 
bus con- 
I privind 
Idoar pe 
I iar in- 
I pornite 
Ltrenorii 
I Nicolae 
tn. Teo- 
fcprezen- 
Idin pă
lii aces- 
Ivilâ. C. 
I primele 
I de an- 
H consis- 
Kt ca și 

atac, 
■ni indi- 
Bțvilă, o 
Beii ne- 
I căratul 
■vorbim 
■ră re- 
■indasi- 
Krii să

Grupa A : Cehoslovacia — 
Bulgaria 0—0. R. F. Germania 
— Suedia 1—0. Cehoslovacia — 
R. F. Germania 3—1 si Bulga
ria — Suedia 1—0. Pe primul 
loc Cehoslovacia.

Grupa D : Anglia — Scoția 
4—2, Spania — U.R.S.S. 1—0, 
Scoția — U.R.S.S. 3—0 si An
glia — Spania 1—0. Pe primul 
loc : Anglia.

Grupa C : Franța — Belgia 
3—1, Irlanda — Finlanda 0—0. 
Franța — Finlanda 3—1 și Ir
landa — Belgia 1—0. Pe pri
mul loc : Franța.

ătă, de la lași

El DE TINERET!
suporte superioritatea numerică 
a adversarului. De fapt, mo
mentul apărării a constituit 
principalul izvor al infringerii 
blocul defensiv fiind total fi
surat. fără marcaj (cită super
ficialitate Ia fundașii centrali!), 
fără dublaj, lăsind spații mari 
de acțiune pentru abilii jucători 
cehoslovaci, aceștia având posi
bilitatea de a manevra cu ușu
rință si. în final, cu mare efi
ciență. gi cum... o slăbiciune nu 
vine niciodată singură, au apă
rut și mari gafe. individuale 
sau pe... cupluri, decisive pe 
tabela de marcaj, în ordine: 
Alexa, Belodedici — Gheorghiu, 
Eduard — Belodedici, Gheor
ghiu — Belodedici. Ce Să mai 
vorbim de faza de atac, cu ra
re reușite, insuficiente pentru 
a putea compensa greșelile ho- 
tăritoare din defensivă. Nem- 
tcanu nu si-a găsit locul, nici 
nu a fost ajutat. Gîngu a avut 
cîteva zvîcniri. iar O. Popescu 
și-a anulat în parte impetuo
zitatea în acțiuni cu unele im
perfecțiuni.

In concluzie, o „umbră" a e- 
chipei de tineret, ai cărei com
ponent!. odată ajunși la... lu
mină. ar trebui să roșească, să 
meargă cu capul plecat și să 
facă totul de acum înainte spre 
a șterge IMPRESIA PENIBILA 
lăsată sîmbătă în partida de la 
Iași !

Adrian VASILE5CU
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nimic din... greșelile săvîrșite 
In tabăra noastră, erori (de 
plasament al unora dintre ju
cători — cu implicații în des
chiderea scorului —. de pase 
simple si mai puțin simple) 
care. în ultimă analiză, au a- 
jutat evident adversarul să-si 
pună în aplicare ..planul de 
luptă".

Au fost, din păcate, greșeli 
și ale conducerii tehnice (recu
noscute. după joc. la cabine, de 
Mircea Lucescu) care l-a pre
ferat pentru tricoul cu nr. 7 pe 
Gabor lui Geolgău. O eroare 
surprinzătoare pentru toți cei 
la curent cu principiul (și al 
antrenorului M. Lucescu) potri
vit căruia echipa învingătoare 
(și într-un joc decisiv, cu Ita
lia I) nu trebuie schimbată sub 
nici un motiv ; un principiu pe 
care, desigur. îl împărtășim si 
în baza căruia Mircea Lucescu 
a făcut tot posibilul să rămînă 
la ..„Jdeea Cămătaru", deși 
craioveanul, după accidentul 
suferit în meciul cu Benfica, a 
stat ce tușă aproape trei săp- 
tămini.

Ce i-a determinat atunci pe 
antrenorii Lucescu si Radules

cu să-1 lase pe banca rezerve
lor pe craioveanul Geolgău, cel 
care în meciul cu Italia a rupt 
adeseori frontul sting al defen
sivei azzurre, făcîndu-i clipe 

■grele experimentatului Cabrini? 
Aproape de neînțeles, chiar du
pă explicația dată, știut fiind 
faptul — semnalat si de noi în 
repetate ocazii — că tînăra ex
tremă hunedoreană traversează, 
cam de multă vreme, o perioa
dă critică. Total neinspirată ni 
s-a părut și înlocuirea lui Că
mătaru cu Andone. modificare 
care a determinat si alte
schimbări de roluri. Andone
trecînd mijlocaș, iar Augustin 
acționînd din minutul 61 in a- 
vanposturi. Firește, este o trea- 

Ibă destul de dificilă să te men
ții lucid sub presiunea timpu
lui care se scurgea nemilos.

ARBITRII
ETAPEI DE MllNE

A DIVIZIEI „A“...
Politehnica Timișoara — 

Corvinul Hunedoara: M. Stoe- 
nescu; Gh. Ofițeru și L. Pan- 
tea (toți din București);

F.C. Argeș — F.C.M. Brașov:
M. Niculescu; M. Bercan și M. 
Lică (toți din București);

F.C. Constanța — Politehni
ca Iași: M. Axente; I. Bălan 
și R. Cimpeanu (toți din 
Arad);

Petrolul Ploiești — Steaua : 
Al. Mustățea; M. Ionescu și 
Ad. Nicolescu (toti din Pitești);

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Bihor: N. Rainea (Birlad); C. 
Teodorescu (Buzău) și I. Igna 
(Arad);

Sportul studențesc — Dina
mo: D. Petrescu; J. Grama și
N. Voinea (toți din București);

Jiul Petroșani — C.S. Tîrgo- 
viște: L Velea: C. Bitlan și 
D. Busuioc (toți din Craiova);

Universitatea Craiova — F.C. 
Olt: S. Necșulescu (Tîrgoviș- 
te); I. Dima (Sighișoara) și I- 
Ghergheli (Baia Mare);

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș: P. Balaș; M. Constant! - 
nescu și V. Alexandru (toți 
din București).

...Șl A DIVIZIEI „B“, 

SERIA A ll-a

[etapă intermediară]
Pandurii Tg. Jiu — Gaz me

tan Mediaș : M. Neșu (Ora
dea), Autobuzul București — 
Automatica București : R. Ma
tei (București) — stadionul 
Autobuzul, ora 18, Precizia Să- 
cele — Carpați Mîrșa: L. Vo- 
roș (Reșița), Dinamo Victoria 
București — Rapid București : 
R. Petrescu (Brașov) — Stadio
nul Republicii, ora 18, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — I.P_. A- 
luminiu Slatina : I. Crăciu-
nescu (Rm. Vîlcea), Rova Ro
șiori — Unirea Alexandria : 
A. Gheorghe (P. Neamț), Pro
gresul Vulcan București — 
Metalul București : V. Antohi 
(Iași) — Stadionul Republicii, 
ora 16, Minerul Motru — Șoi
mii IPA Sibiu : D. Buciuman 
(Timișoara). Meciul Chimica 
Tîrnăveni — Luceafărul Bucu
rești a fost amînat.

Prin prisma alcătuirii defec
tuoase a liniei întîi, se explică, 
vrînd-nevrînd. destule din ne
reușitele echipei în ansamblul 
ei. prin stîngăciile repetate ale 
lui Gabor, la preluare, la pro
tejarea balonului, se explică, 
poate, și unele tendințe indivi
dualiste ale lui Bălăci, care, 
exasperat probabil că în „fată" 
nu se leagă nimic, a încercat 
adesea să „spargă" de unul sin
gur. Toate acestea. în detri
mentul jocului de echipă, al 
cărei bilanț general la „caseta 
tehnică" (numai 8 șuturi la 
poartă, doar două în cadrul ei), 
într-un meci susținut pe pro
priul teren, vorbește. în mod 
grăitor, despre NEPUTINȚA și 
ineficacitate supărătoare !

O bătălie ratată nu înseam
nă însă, au mai spus-o și alții, 
un război pierdut. Erorile să
vîrșite de antrenor. într-un sin
gur meci, nu-i pot anula me
ritele pentru ceea ce a făcut la 
echipa națională pînă acum, 
într-atît de mult și de repede, 
încît. încă tînăr fiind. M. Lu
cescu a crezut că. odată ajuns 
de la șansa a 4-a în grupă la 
locul întîi. poate să apeleze. în 
alcătuirea echipei, la „soluții" 
sentimentale, hunedorene.

Italia, ultima campioană a 
lumii, mai speră și ea — deși 
se află pe poziția a 4-a în 
clasamentul seriei, cu numai 3 
puncte — să se numere -J’între 
„cele 8“ pentru C.E. din Fran
ța. De ce n-am emite. în con
tinuare. pretenții și noi ?

Oricum, bătaia... a trecut 
(deși a lăsat urme adinei), se 
impune ca antrenorii să pre
gătească mai bine decît meciul 
cu Cehoslovacia proxima parti
dă. de la Stockholm, cu Sue
dia. ajutați mai. mult. ne-o 
spun si ultimele rezultate obți
nute în ultimele zile de celelal
te echipe reprezentative. de 
competiția internă, campionatul 
Diviziei „A".

DIVIZIA „C“ — REZULTATELE ETAPEI A 24-a
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI VIITOARE (DIN 22 MAI)

SERIA I
Zimbrul Șiret — Celuloza Pia

tra Neamț 4—0 (3—0), Minerul Va
tra Domei — Chimia Fălticeni 
0—2 (0—1). Metalul Rădăuți —
Șiretul Pașcani 4—0 (3—0), Cris
talul Dor oh oi — Cetatea Tg. 
Neamț 3—1 (2—1), Constructorul
Iași — Avîntul Frasin 2—2 (1—0), 
Metalul Botoșani — Laminorul 
Roman 1—1 (0—0), C.F.R. Pașcani
— Șiretul Bucecea 5—0 (1—0),
TEPRO Iași — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 24-a : 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 33 p (43—13), 2. Zim
brul Șiret 33 P (44—21), 3. C.F.R. 
Pașcani 30 p (42—20), penalizată 
cu —2 p... pe ultimele locuri :
14. Avîn.tul Frasin 20 p (27—41),
15. Metalul Botoșani 19 p (26—34),
16. A.S.A. Cimpulung ÎS p 
(24—35).

Etapa viitoare (22 mai) : A.S.A. 
Cîmpulung — Șiretul Bucecea :
O. Ani (Sighet), Șiretul Pașcani
— Tepro Iași : I. Neagu (Bu
zău), Zimbrul Șiret — C.F.R. 
Pașcani : I. V ir lan (Gh. Gheor
ghiu-Dej), Minerul Vatra Dom ei
— Constructorul Lași : L Suciu 
(Cluj-Napoca). Celuloza P. Neamț
— Avîntul Frasin : N. Petrea
(Focșani), Chimia Fălticeni — 
Metalul Botoșani : T. Cruceanu 
(Tecuci), Laminorul Roman — 
Cristalul Dorohoi : L Mă-lărolu 
(Ploiești). Metalul Rădăuți — Ce
tatea Tg. Neamț : V. Dolha 
(Bistrița).

SERIA A n-a
Partizanul Bacău — Energia 

Gh. Gheorghiu-Dej 4—0 (0—0),
Minerul Comănești — Electro Sf. 
Gheorghe 3—0 (1—0), Gloria Foc
șani — Viticultorul Panciu 1—0 
(1—0), Aripile Bacău — Re Ionul 
Săvinești 3—1 (2—0), Luceafărul
Adj ud — Let ea Bacău 1—0 (0—0), 
Azot T.C.M. Săvinești — Petrolul 
Mo in ești 2—1 (1—0), DEMAR Mă
rășești — Minerul Baraolt 3—0 
(1—0), Constructorul Sf. Gheorghe
— Victoria Gugești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : L PARTI
ZANUL BACAU 35 p (48—24), 2. 
Aripile Bacău 20 p (46—24), 3. 
Gloria Focșani 29 p (36—21)... pe 
ultimele locuri : 14. Energia Gh. 
Gh.-Dej 18 p (33—44), 15. DEMAR 
Mărășești 17 p (35—48), 16. Azot 
TCM Săvinești 17 p (32—60).

Etapa viitoare : Petrolul Moi
nești — Gloria Focșani : A. Po
rum boiu (Vaslui), Luceafărul 
Adj ud — Constructorul Sf. Gheor
ghe : V. Huțan-u (Suceava), Elec
tro Sf. Gheorghe — Partizanul 
Bacău : I. Bîră (Agnita), Relonul 
Săvinești — Minerul Comănești : 
C. Nistor (Vaslui), Viticultorul 
Panciu — Aripile Bacău : C. Voi- 
cu (București), Victoria Gugești
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej : 
V. Ștefanov (Tulcea), Minerul 
Baraolt — Azot TCM Săvinești : 
G. Neaga (Ploiești), Letea Bacău
— Demar Mărășești : C. Mangher 
(Botoșani).

SERIA A III-a
Chimia Brăila — DVA Portul 

Galați 2—2 (1—1), Arrubifum Ma
cin — Progresul Isaccea 6—0 
(2—0), Victoria Tecuci — Chimia 
Buzău 2—1 (1—0), Metalul Buzău
— Olimpia Rm. Sărat 1—2 (1—0), 
Ș.N. Tulcea — Carpați Nehoiu 
1—0 (1—0), Ancora Galați — Pe
trolul Brăila-Lanca 0—1 (0—0), 
Rulmentul Birlad — Laminorul 
Brăila 1—0 (0—0), Avîntul Matca
— FEPA 74 Birlad 3—1 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. CHIMIA 
BRAILA 35 p (54—22), 2. Olimpia 
Rm. Sărat 35 p (44—23), 3. Car
pați Nehoiu 30 p (52—26)... pe 
ultimele locuri : 14. Avîntul Mat
ca 20 p (32—43), 15. FEPA 74
Birlad 19 p (24—44), 16. Rulmen
tul Birlad 14 p (15—54).

Etapa viitoare : Chimia Buzău
— S.N. Tulcea : R. Zlăvoc (Iași), 
Laminorul Brăila — Ancora Galați: 
V. Zamfir (Fetești), DVA Portul 
Galați — Arrubium Măcin : V. 
Săponaru (Constanța), Rulmentul 
Birlad — Fepa 74 Bârlad : J. Bra- 
tu (P. Neamț), Victoria Tecuci — 
Carpați Nehoiu : M. Lică (Bucu
rești), Petrolul Brăila — Avîntul 
Matca : V. Botesou (Giurgiu), 
Progresul Isaccea — Metalul Bu
zău : G. Vodă (P. Neamț), Olim
pia Rm. Sărat — Chimia Brăila: 
J. Grama (B ucurești).

SERIA A IV-a
S.N. Oltenița — Portul Constan

ta 4—0 (1—0), Flacăra Urziceni — 
Unirea Slobozia 2—4 (0—0), Rapid 
Fetești — Granitul Babadag 6—0 
(4—0), Șoimii Cernavodă — Con
structorul Călărași 1—0 (0—0), Ci
mentul Medgidia — Viitorul Chir- 
nogi 4—0 (0—0), Chimpex Con
stanța — Canal Basarabi 3—1 
(3—1), Victoria Țăndărei — ISCIP 
Ulmeni 0—0, Metalul Mangalia — 
Voința Constanța 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. S.N. OL
TENIȚA 35 p (49—18), 2. Unirea 
Slobozia 34 p (48—18), 3. Portul 
Constanța 33 p (55—22)... pe ul
timele locuri : 14. Șoimii Cerna
vodă 20 p (19—37), 15. Granitul 
Babadag 19 p (23—54), 16. Canal 
Basarabi 8 p (10—46).

Etapa viitoare : Canal Basarabi
— Ferom Urziceni : I. Fasole 
(Ploiești), Granitul Babadag — 
Metalul Mangalia : T. Bilșe 
(București), Victoria Țăndărei — 
Chimpex Constanța : C. Stângă 
(Birlad), Constructorul Călărași
— Cimentul Medgidia : A. Anghel 
(Focșani), Portul Constanța — 
Șoimii Cernavodă : C. Gheorghiță 
(Brăila), Viitorul Chimogi — Ra
pid Fetești : I. Hie (Tirgoviște), 
Voința Constanța — Unirea Slo
bozia : V. Donțu (Galați). ISCIP 
Ulmeni — S.N. Oltenița : V. 
Stroie (Moroni).

SERIA A V-a
Metalul PI o peni — Aversa 

București 2—9 (0—0), Viscolii
București — Caraimanul Bușteni 
0—0, A.S.A. Miziil — ICSTM 
București 1—0 (1—0), Minerul Fi
lipeștii de Pădure — Poiana Cîm- 
p:na 2—1 (0—0), Tehnometal
București — Petrolul Băicoi 2—2 
(2—0), T.M. București — Carpați 

Sinaia 3—0 (1—0), Chimia Brazi 
Ploiești — Flacăra roșie Bucu
rești 1—2 (0—0). Abatorul Bucu
rești n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 33 p (40—18), 2. 
Viscofil București 32 p (24—17), 
3. A.S.A. Mizil 26 p (30—34)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Fi- 
lipești 20 p (20—25), 15. Petrolul 
Băicoi 19 p (24—45), 16. Carpați 
Sinaia 18 p (29—35).
• Miercuri, 18 mai, se dispută 

în seria a V-a etapa intermedia
ră, a 28-a : Caraimanul Bușteni — 
Chimia Brazi ; A. Tamaș (Odor
hei), ICSIM București — T.M. 
București : M. Dragu (Galați), 
Metalul Plopeni — Carpați Si
naia : V. Donțu (Galați), Tehno
metal București — Flacăra roșie 
București : D.P. Manole (Bucu
rești), Danubiana București — 
Abatorul București : D. Vasile 
(București), Minerul Filipeștii de 
Pădure — A.S.A. Mizil : D. 
Despa (Cimpulung), Aversa Bucu
rești — Vis co za București : G. 
Tăulea (Făgăraș). Meciul Petrolul 
Băicoi — Luceafărul București a 
fost amânat. Poiana Cîmpina stă.

Etapa viitoare (22 mai) : Pe
trolul Băicoi — T.M. București : 
D. Dumitrache (Sibiu), Abatorul 
București — Chimia Brazi : P. 
Ca dar (Brașov), Luceafărul Bucu
rești — Aversa București : M. 
Bercan (București), ICSIM Bucu
rești — Minerul Filipeștii de Pă
dure : V. Busuioceanu (Rm. Vîl
cea), A.S.A. Mizil — Vis co za 
București : M. Bădici (Caracal), 
Carpați Sinaia — Tehnometal 
București : A. Stan (Pitești), Fla
căra roșie București — Caraima
nul Bușteni : C. Bitian (Craiova), 
Poiana Cîmpina — Metalul Plo
peni : N. Gogoașe (Buzău). Da
nubiana București stă.

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Con

structorul Pitești 3—0 (1—0), Ci
mentul Fieni — Metalul Mija 1—0 
(1—0), Chimia Găești — Electro
nistul Curtea de Argeș 2—0 (0—0), 
Dacia Pitești — Petrolul Videle 
0—0, Dunărea Venus Zimnicea
— Petrolul Bolin tin 6—1 (0—1),
Electrica Titu — Progresul To- 
poloveni 2—0 (1—0), FCM Chimia 
Giurgiu — Flacăra Morenl 0—1 
(6—0), Muscelul Cîmpulung — Ce
tatea Tr. Măgurele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri î L CHIMIA 
TR. MĂGURELE 36 p (49—19), 2. 
Dacia Pitești 29 p (41—23) 3. E-
lectrica Titu 28 p (32—24)... pe 
ultimele locuri : 14. Progresul 
Topoloveni 20 p (27—41), 15. Ce
tatea Tr. Măgurele 19 p (32—36), 
16. Constructorul Pitești 10 p 
(16—50).

Etapa viitoare : Petrolul Bolin- 
tin Vale — Muscelul Cimpulung :
P. Chelaru (Man galia), Progresul 
Topoloveni — Cimentul Fieni : 
M. Florea (Cnaiova). Chimia Gă
ești — Chimia Tr. Măgurele : I. 
Gheorghe (Brăila), Metalul Mi
ja — Dacia Pitești : I. Pintescu 
(Medgidia), Electronistul Curtea 
de Argeș — F.C.M. Giurgiu : A. 
Nițu (Plopeni), Cetatea Tr. Mă
gurele — Electrica Titu : S. Di- 
niță (Oltenița), Constructorul Pi
tești — Dunărea Venus Zimnicea: 
G. Stănescu (Caracal), Flacăra 
Morenl — Petrolul Videle : I. Un- 
gureanu (București).

SERIA A VII-a
Constructorul Craiova — Dună

rea Calafat 4—0 (0—0), Armătura 
Strehaia — Electro putere Craiova 
1—0 (0—0), Sportul muncitoresc 
Caracal — Recolta Stoicănești
1— 0 (0—0), C.F.R. Craiova —
Minerul Horezu 3—1 (2—1), Meta
lurgistul Sadu — Lotru Brezoi
2— 0 (1—0), I.P.C. Slatina — Vii
torul Drăgășani 2—0 (1—0). Pe
trolul Țicleni — Jiul Rovinari 
4—1 (2—0), Progresul Corabia — 
Mecanizatorul Simian 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. CONSTRUC
TORUL CRAIOVA 31 p (39—24),
2. ELectroputere Craiova 28 p 
044—22), 3. Progresul Corabia 26 
p (29—23)... pe ultimele locuri : 
14. I.P.C. Slatina 21 p (17—27), 15. 
Mecanizatorul Simian 21 p (25— 
38), 16. Minerul Horezu 19 p 
(24—40).

Etapa viitoare ; ELectroputere 
Craiova — I.P.C. Slatina; V. Lun- 
canu (Hunedoara), Jiul Rovinari
— Dunărea Calafat : N. Orghidean 
(Agnita), Viitorul Drăgășani — 
Mecanizatorul Simian: A. Bobel- 
nioeanu (București), Armătura 
Strehaia — Progresul Corabia : 
I. Pătruț (Timișoara), Recolta 
Stoicănești — Petrolul Țicleni : 
G. Mihăilescu (București), Lotru 
Brezoi — C.F.R. Craiova : I. Pan
ou (oraș Victoria), Minerul Ho
rezu — Metalurgistul Sadu : L 
Ionescu (Roșiori), Sportul munci
toresc Caracal — Constructorul 
Craiova : D. Ciolan (Pitești).

SERIA A VIII-a
Vulturii IURT Lugoj — Minerul 

Anina 0—1 (0-0), C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Metalul Boc
șa 3—0 (2—0), Minerul Moldo
va Nouă — Diema Orșova 5—1 
(3—0), Unirea Sînnicolau — Con
structorul Timișoara 1—0 (1—0), 
Victoria In eu — Minerul Oravița 
0—1 (0—1), Unirea Tomnatic —
Șoimii Lipova 1—2 (0—0), Frontie
ra Curtici — Celuloza Drobeta 
Tr. Sev. 2—1 (0—1), C.F.R. Arad
— Minerul Certej 4—2 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 31 p (63—25), 2. C.F.R.
Caransebeș 30 p (39—23), 3. Șoi
mii Lipova 30 p (33—28)... pe ul
timele locuri : 14. Victoria Ineu 
22 p (35—50), 15. Metalul Bocșa 
21 p (35—44), 16. Frontiera Curtici 
13 p (16—50).

Etapa viitoare : Șoimii Lipova
— Unirea Sînnicolau Mare : A. 
Cikmantori (Tg. Mureș), Minerul 
Certej — Vulturii Textila Lugoj : 
S. Foriș (Reghin). Celuloza Dro
beta Tr. Severin — Minerul Mol
dova Nouă : Gh. Schianu (Rm. 
Vîlcea), Minerul Anina — Fron
tiera Cutrt’ci : C. Drulă (Tg. Jiu), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
C.F.R. Arad : C. Orășteanu (Me-

Unirea Tomnatic — Diema 

Orșova : M. Danca (Oradea), 
Metalul Bocșa — Victoria Ineu : 
V. Urbanovschi (Oradea), Minerul 
Oravița — Constructorul Timi
șoara : V. Rusu (Deva).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Mecanica 

Alba Iulia 4—0 (1—0). Inter Si
biu — Metalul Aiud 2—0 (1—0), 
Minerul Aninoasa — Minerul Ști
ința Vulcan 3—0 (2—0), Șurianul 
Sebeș — Minerul Paroșeni 3—0 
(0—0), Unirea Alba Iulia — 
C.F.R. Simeria 4—1 (2—0) Soda 
Ocna Mureș — Dacia Orăștie 1—1 
(1—1), Minerul Ghelar — Victo
ria Călan 2—3 (1—2), Textila Cis- 
nădie — Explorări Deva 1—2 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 33 p (48—16), 2. Unirea 
Alba Iulia 32 p (44—28). 3 Ex
plorări Deva 30 p (37—28)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Ani- 
noasa 20 p (28—43), 15. Textila
Cisnădie 14 p (33—54), 16. C.F.R. 
Simeria 14 p (16—53).

Etapa viitoare ; Minerul Știința 
Vulcan — Dacia Orăștie : L. Vo- 
roș (Reșița). Minerul Paroșeni — 
Minerul Aninoasa : I. Ferenczi 
CTimișoara). Mecanica Alba Iulia
— Explorări Deva : A. Fieraru 
(Craiova). Soda Ocna Mureș — 
Minerul Lupeni: C. Corocan (Re
șița), Metalul Aiud — Șurianul 
Sebeș : M. Ecaterinescu (Rm. Vîl
cea), CJ.R. Simeria — Textila 
Cisnădie : L. Mi cu (Tg. Jiu). Mi
nerul Ghelar — Inter Sibiu : V. 
Chiran (Lugoj), Victoria Călan — 
Unirea Alba Iulia : L. Măereanu 
(Brașov).

SERIA A X-a
Bihorul Beiuș — Victoria Cărei 

2—2 (1—2), Sticla Arieșul Tur
da — C.F.R. Cluj-Napoca 4—6 
(1—0), Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Oașul Negrești 2—8 
(0—0), Silvan ia Cehu Silvaniei — 
Voința Oradea 1—0 (0—0), Uni
rea Valea lui Mihai — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 2—1 (1—1), 
C.E.M. Cluj-Napoca — Minerul 
Sărmășag 1—1 (1—0), Chimia Tăș- 
nad — Rapid Jibou 7—2 (0—2), 
Olimpia Gherla — Bihoreana 
Marghita 1—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 34 p (49—13), 2.
C.F.R. Cluj-Napoca 33 p (53—26),
3. Minerul Dr. dr. P. Groza 29 p 
(36—22).„ pe ultimele locuri • 14. 
Bihorul Beiuș 19 p (28—45), 15. 
Minerul Sărmășag 19 p (27—46), 
16. Rapid Jibou 17 p (22—54).

Etapa viitoare : Olimpia Gher
la — Chimia Tășnad : I. Simuc 
(Suceava), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Unirea Valea lui Mihai : T. Mânu 
(Tg. Jiu). Oțelul Or. dr. P. Gro- 
za — Bihorul Beiuș : I. Diaconu 
(Timișoara), Bihoreana Marghita
— Oașul Negrești : R. Cimpeanu 
(Arad), Minerul Sărmășag — Mi
nerul Or. dr. P. Groza: I. Bălan 
(Arad), Voința Oradea — Sticla 
Arieșul Turda : G. Bretan (Baia 
Mare), Victoria FIUT Cărei — 
C.E.M. Cluj-Napoca: V. Sinar (Be- 
clean), Rapid Jibou — Silvania 
Cehu Silvaniei : S. Vescan (Aiud).

SERIA A XI-a
Mureșul Luduș — Avîntul Re

ghin 0—1 (0—1), Minerul Rodna
— Metalotehnica Tg. Mureș 1—1 
(0—1), Sticla Bistrița — Minerul 
Baia Borșa 1—0 (1—0), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Textila Năsăud 2—1 
(6—0), Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Băiuț 3—2 (1—0), Foresta 
Bistrița — Unirea Seini 10—0 
(3—0), CUPROM Baia Mare — 
Minerul Băița 1—0 (1—0), Oțelul 
Reghin — Bradul Vișeu 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 36 p (52—23), 2. Minerul 
Baia Sprie 33 p (42—19), 3- Mu
reșul Luduș 29 p (46—21)... pe 
ultimele locuri : 14. CUPROM
Baia Mare 20 p (31—32), 15. Sti
cla Bistrița 19 p (22—40), 16. U- 
nirea Seini 6 p (8—78).

Etapa viitoare : Sticla Bistrița
— Mureșul Luduș : C. Gheorghe 
(Suceava), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Cuprom Baia Mare : I. Szom- 
bori (Odorhei), Avîntul Reghin — 
Minerul Rodna : R. Huzoni (Ji
bou), Minerul Băița — Foresta 
Bistrița : L. Gyure (Satu Mare), 
Textila Năsăud — Minerul Baia 
Sprie : N. Bitin (Salonta), Mine
rul Baia Borșa — Bradul Vișeu: 
P. Onuț (Aiud), Minerul Băiuț — 
Oțelul Reghin : V. Raz mani (Cluj- 
Napoca), Unirea Seini — Metalo 
Tg. Mureș : M. Vincseller (Cluj- 
Napoca) .

SERIA A XH-a
Tractorul Brașov — Minerul 

Bălan 3—0 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — I.C.I.M. Brașov 2—0 
(1—0), Torpedo Zămești — Trac
torul Miercurea Ciuc 5—0 (1—0), 
Metro-m Brașov — Măgura-Mo- 
biiLa Codlea 2—1 (1—0), Mureșul 
Toplița — Textila Prejmer 1—0 
(1—0), Unirea Cristuru Secuiesc
— IMIX Agnita 1—1 (0—0). Me
talul Sighișoara — Utilajul Fă
găraș 2—0 (1—0), Chimia Victoria
— Progresul Odorheiu Secuiesc 
2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 35 p (43—13), 2. 
Nitramonia Făgăraș 34 p (37—10), 
3. IMIX Agnita 29 p (29—21)... pe 
ultimele locuri : 14. I.C.I.M. Bra
șov 19 p (27—24) — penalizată cu 
—2 p, 15. Minerul Bălan 18 p 
(17—36) — din 23 de jocuri, 16. 
Tractorul M. Ciuc 14 p (20—42).

Etapa viitoare : Textila Prejmer
— Torpedo Zămești : M. Toncea
(București). ICIM Brașov — Chi
mia oraș Victoria : D. Șințion 
(București), Utilajul Făgăraș — 
Imix Agnita : V. Măndescu
(București). Unirea Cristur — 
Tractorul Brașov : I. Nistor (Sf. 
Gheorghe), Tractorul Miercurea 
Ciuc — Metalul Sighișoara : V. 
Anton (Bacău), Mobila Măgura 
Codlea — Nitramonia Făgăraș : 
V. Navroțchi (București), Progre
sul Odorhei — Metr om Brașov î 
N. Gavri'lă (Cluj-Napoca), Mure
șul Toplița — Minerul Bălan: S. 
Pantilimonescu (Ploiești).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



Cursa Păcii C M OE SCHI

Un aspect din timpul concursului de pe poligonul Olimpia. din 
parcul Herăstrău. Foto: L MIHAICA

ARCAȘII OASPEȚI ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL 
ARCULINTERNATIONAL

Simbătă si duminică s-a des
fășurat in Capitală, pe poligo
nul Olimpia din parcul Herăs
trău, cea de-a IV-a ediție a 
„Turneului internațional de tir 
eu arcul", competiție la care au 
evoluat arcași din R, D. Ger
mană. Italia, Polonia. Uniunea 
Sovietică, Ungaria si Românii. 
Printre cei peste 50 de trăgă
tori prezenti s-au aflat' cițiva 
sportivi valoroși, medaliat: la 
marile întreceri internaționale, 
foști recordmani mondiali, ca 
de pildă, arcașii sovietici, ita
lieni si cei polonezi, care ansi 
dominat concursul. Vedetele 
turneului au fost sovietica Za
binisa Rustemova. fostă re
cordmană mondială (la proba 
de 60 m a reușit 333 p. la 3 p 
de recordul mondial), compa
trioata ei Sonia Gromova (care 
a cîștigat detașat la distanța de
50 m — 325 p — locul secund 
revenind lui Rustemova, 312 p)
51 poloneza Alice Ciskowska. 
iar la bărbați cei mai precis; 
în lansarea săgeților s-aa dc- 
vedit a fi italienii Georgeos 
Turrino. Orlando Paternesi s’. 
Alberto Tronconi. nrecum si 
polonezul Mihail Symczak.

Arcașii noștri, neavînd încă c 
experiență competițională inter
națională. n-au reușit să se si
tueze printre învingători. To
tuși. unii dintre ei s-au remar
cat la anumite probe^ (distante), 
cum este cazul cu 
bert (locul 2 cu 310 
Aurora Chin (locul 
— egal cu poziția 
dificila distanță de

fan Remus (locul 3 cu 309 p 
la "0 m).

Trofeul a revenit sovieticei 
Kuslemova și italianului Turri- 
no, care după trei probe Rfis- 
tanțe) conduce detașat. Dar 
iată mente te generale Csim-
plu FITA) :

FEMININ : L Zabinisa Rnsle- 
mova 1311 P. X Sonia Gromo
va 1296 p. 1 Svetlana Gombo- 
jova 1269 p. 4. Oiga Prisovska 
1258 (toate din UJLS^J. 5. A- 
Lice Ciskowska (Polonia) 1256 
p. 6. Irina Leonova (U.RS-S.) 
1255. 7. Aurora Chin 1241 D 
BĂRBAȚI : 1. G. Turrrno 1261 
p. 1 O. Paterne» 1243 p. X A. 
Troncoci 1240 p (toți dîn Ita
lia). 4. M. Synsoak (Potoma) 
1234 p, 5. B. Czybor (Potorua) 
1224 p. 6- Robert Tanase 1215 p.

Iată si câștigătorii probelor 
pe distante — feminin W si 60 
m — RnstemoTa en 31# p fi. 
respectiv, 333 p ; 5ă și 36 m — 
Gromova cu 335 si. respect-v. 

349 p ; masculin *■ 5» fi » n> 
— Turrino cu 294 n. 316 p sL 
respectiv. 345 p ; 79 m — Pa- 
ternesi 319 p.

T< RÂSȘAN

r

ETAPA CONTRA-CRONOMETRU LA HALLE
UERLIX, 16 (Agerpres). — 

Cursa Păcii Varșovia — Berlin 
— Praga a OGH’iauat luni cu e- 
tapa a 7-a. d^sput-alâ la Halle 
contracroncmetru individual și 
ciștigată de Olaf Ludv. ig (R.D.G.) 
înregistrat pe distanta de 35 km 
cu tknpul de 43:47 (medje ora
ră 43 km). D^itr^ cicliștii români 
cel mai bine s-a clasat Mircea 
Roma? can u (locul ±1) la 3:87. 
Ionel Gance a a ocupat locul 32. 
ia 4:13. iar C-osticâ Parascliiv 
locul 41. ia 4:34.

In c’asptnesvui general indivi
dual conduce savieticiil Oîeg

Ciujcr, urmat de Boden (R.D.G.) 
la 1 sec. și Ugritmov (U.R.S.S.) 
la 57 sec. C. Paraschiv ocupă lo
cul 22. la -7:26.

Clasamentul general pe echipe: 
1. R.D. Germană 75h34:48 ; 2. 
U.R.S.S. la 4:32 : 3. Polonia
la 6:48 ; 4. Cehoslovacia la
7:55; 5. Olanda la 9*^2 ; 6. Bul
garia la 17:16 ; 7. România la 
23:X ; 8. Franța la 29:38 ; 9. Cuba 
la 30:19 ; W. S.U.A. la 30:57 ; 11. 
Porto.ga.ha la 32:29 ; 12. Ungaria 
la 36:09 eic. Marți are loc etapa 
a 8-a Halle — Karr Marx Stadt 
(157 km.).

LA FIECARE DOI ANI!

TURUL ITALIEI
ROMA. 16 (Agerpres). 

tapa a 4 a a turului 
al Italiei încheiată la 
după 187 fan a revenit

— E- 
cidist

Todi 
rutie

rului italian Giuseppe Sarronni 
in 5hl9. Lider al clasamentu
lui general se menține P. Ro- 
sola.

ACTUALITATEA ATLETICA
Sme’r^ova (RSS Bielorusă) 2.36:53 
• ediție a maratonului de
la ^Paris : Jacky Boxberger
(Franța) 2.12:33, Ryszard Marczak 
(Pol.) 2.13:40, lan Thompson (M. 
Brit.) 2.17:14 a Maratonul de la 
Frankfurt pe Main : Ahmed Al
ton (Turcia) 2.12:41, Mehmet Terzi 
(Turcia) 2.12:54 ; femei- : Char
lotte Teske (RFG) 2.23:32, Monika 
Lovea ich (RFG) 2.31:37 
kent — înălțime : Igor 
2,33 m, Ghenadi Belkov, 
lav Prosvirnin și Vadim 
2.23 m • Modesto —

Tănase Ro- 
p la 70 m). 
5 cu 309 o 
2—4 — la 

70 m), Ște-

PLAN0RIȘT1 ROMÂNI CONCUREAZĂ ÎN R.F.G.
T- T-.:-,S Marian Simion in cea 
masculină- Delegația noastră 
este condusă de inginerul pilot 
Nleelae Ceața, iar antre
nor este rutinatul vete- 
no al planorismului nos
tra Mircea Fînesru.

• Taș- 
Palkin .

Vlaces- 
Oganian 
IN m: 

Carl Lewis 9.96 (la 0.61 s de re- 
oordul mondial). Brown 10,24, 
prăjină : Thierry Vigneron (Fran
ța) 5,65 m (a încercat apoi la 
5,32 m 1), 100 m F : Evelyn Ash
ford 16,85 (vînt + 2,34 mA), 110 
mg : Larry Cowling 13,44, 2M m: 
Larry Myricks 20,34, 400 mg : 
Edwin Moses 49,02 (reintră după 
o lungă absență). David Patdick 
49,52, disc : Mac Wilkins 70,36, 
Ben Plucknett 66,90 m, ciocan : 
Matt Mileham (M. Brit.) 73,22 m, 
greutate : Kevin Akins 21,61,
409 m F : Chandra Cheeseborougli 
51.06, înălțime F : Louise Ritter 
135 m, disc F : Maria Stal m.an 
(Olanda) 67.08 m. greutate F : 
Stalman 17,66 m.

SYDNEY, 16 (Agerpres). — 
La Syndey a avut loc cel 
de-al 34-lea Congres al Fede
rației internaționale 
in cadrul lucrărilor 
o scrie de hotărâri în privința 
calendarului internațional. Ast
fel, s-a adoptat principiul or
ganizării din 2 in 2 ani a cam
pionatelor mondiale (și nu la 
patru ani ca pină acum), pen
tru 1985 fiind 
gazde ale 
țile Bormio 
tru schi alpin 
tria) — pentru probele nordi
ce. în 1987. campionatele lu
mii la schi fond se vor des
fășura la Oberstdorf (R. F. 
Germania), iar cele de 
alpin in stațiunea 
Crans Montana.

Actualul președinte 
rației. Marc Hodler 
a fost reales in funcție pen
tru un nou mandat, el fiind 
de altfel singurul președinte 
al FIS de la crearea acesteia, 
în 1951. Campionatele mondi
ale pe echipe la sărituri 
schiurile vor avea loc în 
la Engelberg (Elveția), 
cele de zbor cu schiurile 
Flanica (Iugoslavia). în 
sau 1986. Probele de schi 
vor trebui organizate, 
înainte, la maximum 
altitudine.

Viitorul Congres se 
fășura în 1937, la Istanbul.

de schi, 
luindu-se

desemnate drept 
C.M. localită

ți talia) — pen- 
și Seefeld <Auș-

schi 
elvețiană

al fede- 
(Elveția),

de acum .
1 800 m

va des-

RECORD MOHDIAL LA HALTERE'
La Lille, in Franța, s-au des

fășurat campionatele naționale 
de haltere, la care au luat par
te si o serie de sportivi străinL 
Cu acest prilej, la categoria 75 
kg, juniorul bulgar Aleksander 
Varbonov a ridicat 367,5 kg 
(160 kg la smuls si 207,5 kg la 
aruncat), performanță care 
constituie un nou record mon
dial. Precedentul record apar
ținea tot unui halterofil bulgar, 
Ianko Rusev, cu 365 kg,

Incepind de luni, 
mul sportiv de la 
găzduiește concursul 
țional de planorism 
Germania La întreceri
pâ și doi pfloți romăr.1 
nanda Jar ei in cncnpet

aerodrp-

al R. F. 
rtzâ- 
Fer-

mi
CampionatulAmănunte de la meciurile disputate 

european

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

cu 9 p 
marca 5 
Ungaria . . .._ ________ -
0 p (5 j). Următoarele două me
ciuri : Danemarca — Ungaria (1 
iunie) și Anglia — Danemarca 
(21 septembrie).
• In grupa a 7-a, echipa 

Maltei a pus probleme reprezen
tativei Spaniei, care a ciștigaî cu 
3—2. la La Valefta, după ce la 
pauză scorul era egal : 1—1. 
înscris : Busutti (rain. 30 
pentru gazde, respectiv 
(min. 23), Carrasco (mln. 
Gordillo (min. 84). Spania 
nlat echipa : Arconada — 
cho, Maceda,
Gallego — GordiUo, Marcos 
(Goiocoechea), Senor — Santl- 
Uana, Victor, Carrasco. în clasa
ment conduce Spania cu 9 
(5 J) ' - • --------- -
« j). _ . , ... _____
» P (3 j) și Islanda 4 p (1 j). 
Următoarele două meciuri : Is
landa — Spania (29 mai) și Is
landa — Malta (5 iunie).
• tn C.E. de tineret (gr. 3) s 

Suedia — Luxemburg 4—1 (Z—1).

(5 j), urmată de Dane- 
p (3 j), Grecia 5 p (5 j), 
4 p (4 j> șl Luxemburg

La 
pces- 
care

echipa merită felicitări ! 
ideea „celei mai bune 
tații a tricolorilor", la 
subscriem, aderă și antrenorul 
Theodor Rădulescu, remarcând 
— în același timp — jocul cu
rat, fără obstrucții, 
lor echipe.

Adevărat, meciul 
puizant (programat 
cînd căldura atinge . _ 
Ne-am dat seama mai bine de 
aceasta văzind cit de greu au 
„recuperat" bravii noștri rug- 
byști la cabine, după 80 de 
minute de rugby total. Sovie
ticii joacă din ce in ce 
bine, deși în ceea ce-i 
vește trebuie spus că au 
ceput slab, sufocați fiind 
miză și făcînd unele C

tații a tricolorilor",

al ambe-

a fost e- 
la ora 14, 

apogeul 3.

mai 
pri- 
în- 
de 

___ _ ______ ____j greșeli 
care nu caracterizau jocul lor. 
Doar în ultimele 15 minute au 
dat măsura forței lor reale. 
Era însă prea tîrziu—

Victoria nu ne poate ascun- cinci :
Lulfl.

17.V

18.V

. 19.V

20. V.

21. V

22.V

-r. 
Si
61)
a ali-
Csma-

Bouet (Rincon) 
Gordillo,

_ P
urmata de Olanda 5 p 

Irlanda S p (5 )), Malta

CAMP1ONATE

AGENDA SÂPTÂMÎNII bune

(ptaă 
txv) 
cam- 
txv); 
— la

BASCHET: continuă turneul feminin de la Havana 
la 20. V); CICLISM: continuă Cursa Păcii (pină la 
și Turul Italiei (pini la 5. VI); FOTBAL: continuă 
pionatul european de juniori. In Anglia (ptnă la 
tenis: turnee internaționale la Borna, Munchen 
bărbați. Berlinul Occ. — Ia femei (pină la 32.V).
FOTBAL: returul finalei „Cupei U-E-T-A.". Benfica — 
Anderlecht Bruxelles, la Lisabona; meciuri In prelimi
nariile olimpice: Bulgaria — UJLS.S. șl Finlanda — RJX 
Germană; VOLEI: turneu de calificare pentru C-E, mas
culin» la Debrețin (pină la 22.V); BOX: med pentru ti
tlul mondial (W.B.C.) la super-ușoară, Leroy Haley — 
Bruce Curry (ambii S.U.A.).
fotbal: meci In preliminariile olimpice: Danemarca — 
Norvegia.
HOCHEI PE IARBA: Cupa campionilor europeni, la Ha
ga (pină la 23.V); FOTBAL: reuniunea Comitetului exe
cutiv F.I.F.A. pentru desemnarea tării organizatoare a 
CIL 1986; BOX: meci pentru titlul mondial (W.B.A.) la 
cat. grea, Mike Dokes — Mika Weaver (ambii S.U.A.), 
și pentru titlul mondial (W.B.C.) la cat. grea, Larry 
Holmes — Tim Whlterspoon (ambii S.U.A.).FOTBAL: ...... * - - -
Ionia — 
Vichy.
FOTBAL: 
(gr. 2); 
(formula 1) 
Spaniei'

mecl în campionatul european de tineret: Po- 
UJl.S.S.; CANOTAJ: regata internațională, la

meci în preliminariile C.E.: Polonia — U.R.S.S. 
AUTOMOBILISM: „Marele premiu al Belgiei* 
t), la Spa; MOTO CICLISM: „Marele premiu al 
viteză, la Jarama.

locurSe următoare î Celtic st 
Aberdeen ou ctte 56 p.
U. GERMANIA (<*. 31) ; Ba

yern Mtachen — Kaiserslautern 
6—1 t, Leverkusen — Bremen 1—L 
Hamburg — KSto 2—1, Bochum — 
Dortmund 2—2, Braunschweig — 
Stuttgart 1—X în clasament con
duce Hamburg cu 47 p. urmată 
de Bremen 46 p, Stuttgart — 
Bayern MOnchen 41 p.

AUSTRIA ; După M de 
conduce Rapid Vlena cu 
urmată de Austria Vlena 
Innsbruck 31 p, Sturm Graz si 
Salzburg cu cite 28 p.

« p.
etape 
se o. 
» p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBIL1SM O La Monte 

Carto, ..Marele Premiu ai statu
lui Monaco*. din cadrul campio
natului mondial al pitotftor de 
formula L a foot ciștigat de cam- 
pkmul lumii Keke Rosberg (Fin
landa — „Wtibams*> 251.712 km 
lb5«J8,ia (medie 139,586 km/ort); 
l-au urmat Nelson Piquet (Bra- 
zHia — Brabham BMW) la 13.475 
sec șl AJain Prost (Franța — 
„Renault Elf) la 31.365 sec. In 
clasamentul C.M. conduce Piquet 
cu 31 p urmat de Prost 13 p, 
Patrick Tambay (Franța — .Fer
rari*) 17 p, Rosberg 14 p etc.

BASCHET o La Novisad. în 
med amical masculin : Iugosla
via — Italia 87—72 (47—27). • în 
finala turneului masculin de la 
Santiago de CompasteHla : Spa
nia — U.R.S.S. 98—73 ; pentru lo-

col 3: Panama — Sd. universi
tară S.U.A. 111—99. • Turneu 
masculin la Malines (Belgia) : L 
Olanda. X R.F.G., 3. Belgia, 4. 
Suedia. Olanda — Belgia 74—72 
(3 prelungiri). Suedia — R.F.G. 
76—73.

ROLO a La Malibu, U.R.S.S. 
a păstrat „Cupa FINA“, tovto- 
gtod în jocul decisiv cu 6—5 for
mația R.F. Germania. Alte rezul
tate : Olanda — Ungaria 11—11, 
Italia — Cuba 8—7, S.U.A. — Spa
nia 5—5, U.R.S.S. — Cuba 13—9, 
Spania — Ungaria 9—8, R.F.G. — 
Italia 9—8, S.U.A. — Olanda 7—6. 
Clasament : U.R.S.S. 11 p, R.F.G. 
10 p. Italia 9 p, S.U.A. 7 p. Spa
nia 6 p. Olanda 5 o. Cuba 4 p. 
Ungaria 4 p.

SCRIMA • La Poitiers, polo
nezul Strazalka a ctșfigat ..Tro-

3.

feul Martel* la spadă. Pe echi
pe : L Franța, X UJI.S.S.. 3. Po
lonia, 4. Italia etc. a Concursul 
feminin de floretă de la Como a 
fost cîștlgat de sovietica Larisa 
Tagareva. clasată a patra, ita
lianca Dorina Vaccaronl ocupă 
primul loc în ediția din acest an 
a „Cupei Mondiale*.

TENIS > In finala turneului 
de la Hamburg : Noah — Higue
ras 3—6. 7—5, 6—2, 6—0. n în
finală; la Florența : Arias — Can- 
celotti 6—4. 6—3.

VOLEI > La Nagoya, med fe
minin : Japonia — U.R.S.S. 3—2 
(13, 6, —11. —0. 12). a șasea vic
torie japoneză în 6 meciuri I . 
• La Gottwaldow, to „Cupa E- 
libarării" (F) : Bulgaria — Fran
ța 3—1 (—11, S. 7, 12).
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