
Vizita de stat a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,

rOA.S TARILE UNITI-VA I

portul
în Turcia

Simbătă. la Palatul Ciankaya 
din Ankara au fost continuata 
convorbirile oficiale dintre 
președintele Republicii Socialista 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan Evren. 
In această a doua rundă, schim
bul de vederi s-a concentrat 
asupra principalelor probleme 
internaționale, precum și a în
tăririi conlucrării dintre Româ
nia si Turcia pe arena mon
dială.

♦
Tovarășei academician doctor 

Inginer Elena Ceaușescu 1 s-a 
conferit. simbătă in cadrul 
unei ceremonii, titlul de „Doc
tor Honoris Causa“ al Univer
sității Tehnice pentru Orientul 
Mijlociu din Ankara.

Decernarea acestei înalte dis
tincții constituie un cald oma
giu adus personalității si activi
tății tovarășei Elena Ceaușescu, 
a nouă si elocventă expresie a 
considerației de care se bucură 
ca eminent savant și om politic, 
a prestigiului international si 
marii valori a operei sale de
dicate ‘ - - * -
științei in tara noastră, prospe
rității “ * ’ ' ------
științei universale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, si tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, simbătă la 
reședința guvernamentală re
zervată inalților oaspeți străini, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditat! in capitala Turciei, 
împreună cu soțiile.

Reprezentanții diplomatici din 
numeroase țări au venit să-l 
aducă șefului statului român 
omagiul lor, mărturie grăitoare 
a stimei si prestigiului de care 
se bucură pe arena internațio
nală președintele Nicolae 
Ceaușescu, politica de pace, 
destindere, prietenie, colaborare, 
cooperare si înțelegere cu toate 
națiunile promovată de România.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au 
după-amiază intr-o călătorie în 
regiunea Antalya din sudul 
Turciei.

dezvoltării si înfloririi

României, progresului

tovarășa Elena 
plecat simbătă

★
Dimineața zilei de duminică, 

penultima zi a vizitei de stat 
in Republica Turcia a tovarășu
lui Nicolae Ceaușcscu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușcscu, a fost rezervată cu-
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noașterii unor deosebite valori 
istorice, arheologico și de artă, 
frumuseților naturale ale sta
țiunii Alanya, situată pe coasta 
MediteraneL

La sosirea la Cetatea Alanya, 
populația locală și numeroși 
turiști străini aflațl aid aplau
dă cu însuflețire. Din mulțime 
răsună cuvintele : „Bine ați 
venit, domnule președinte F.

Primarul orașului. Sitkl Ulu, 
prezintă inalților oaspeți ro
mâni Cetatea Alanya. Solii po
porului român slnt invitați «â. 
viziteze unele vestigii care se 
păstrează în Muzeul din A!a- 
nya, — interesante colecții de 
sculpturi și statul din epoca 
romană, obiecte de artizanat 
specifice regiunii, vechi inscrip
ții și manuscrise.

★
Duminică după-amiază, s-au 

încheiat convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Turcia, Kenan 
Evren.

In cadrul acestei ultime run
de do convorbiri, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Kenan Evren au exprimat 
deplina satisfacție pentru dia
logul purtat șl rezultatele vi
zitei, apreciind că această nouă 
intiiniro se înscrie ea o con
tribuție de seamă la lărgirea 
și întărirea relațiilor pe multi
ple planuri dintre cele două 
țări, la consolidarea tradiționa
lelor legături de prietenie, de 
bună vecinătate șl colaborare 
dintre popoarele român și turc, 
in folosul șl spre binele lor, al 
cauzei păcii, securității și în
țelegerii ln Balcani, in Europa 
și în întreaga lume.

Convorbirile au decurs intr-o 
atmosferă 
prietenie.

cordiali, de caldă

★
după incheiereaDuminică, 

convorbirilor oficiale, președin
tele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
lnat parte la un dineu oferit 
in onoarea lor de președintele 
Republicii Turcia, Kcnan Evren.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o ambianță cor
dială, prietenească, președinte
le Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenan Evren au 
rostit scurte toasturi, urmărite 
de cei prezent! cu deosebit in
teres și subliniate cu vii a- 
plauze.

Punct final In ediția a 36-a a „Cursei Păcii“

CICLIȘTII ROMÂNI-ÎN
© Mircea Romașcanu și echipa României au cîștigat 

coul combativității* a revenit celui mai bun
PRAGA (Agerpres). — Pen

ultima etapă a „Cursei Păcii", 
a U-a, disputată simbătă pe 
traseul Solenice — Tabor (165 
km), s-a încheiat cu o splen
didă victorie a ciclistului ro
mân Mircea Romașcanu, care 
obține al doilea succes de eta
pă de la începutul întrecerii, 
după ce a fost animator în 
alte șase etape si clasat pe lo
cul doi cu o zi înainte la 
Pribram. Deșt in etapa a 10-a 
Romașcanu susținuse, împreu
nă cu francezul Madiot, o 
evadare de peste 160 km, el 
a mai găsit resurse in etapa 
a 11-a să se desprindă de plu
ton cu 3 km înainte de finiș 
și să treacă victorios linia de 
sosire. Înregistrat pe 165 km 
cu timpul de 4h 14:48,0. Acțiu
nea decisivă a etapei s-a pro
dus la jumătatea cursei, unde 
Romașcanu, împreună cu Ionel

Gancea, și alți cicliști din e- 
chipeie Poloniei, Bulgariei. O- 
landel s-au distanțat, reușind 
să ia un avans de circa 4 min la 
km 96, in localitatea Ceske Bu- 
dejovice. unde Romașcanu ciș- 
tigă sprintul cu premii, urmat 
de cubanezul Alvarez și olan
dezul Snijders. Ultimul sprint 
cu premii, la km 133, la tre
cerea prin localitatea Lujnice, 
revine de asemenea lui Ro
mașcanu, aflat într-o vervă 
deosebită. Ionel Gancea a ocu
pat în etapa de ieri locul 6, 
cu timpul de 4h 15:11, în timp 
ce plutonul în care se aflau 
fruntașii clasamentului general 
a sosit la interval de 3:40,0. Pe 
echipe etapa a fost ciștigată 
de selecționata României, la a 
patra victorie in aeeastă edi
ție a „Cursei Păcii". Au ur
mat-o echipele Cubei. Olandei, 
Ungariei șt Bulgariei.

J

PRIM-PLAN
penultima etapă © „Tri- 
rutier român

în urma etapei de simbătă, 
in clasamentul combativității 
(tricoul violet) pe primul lo« 
a trecut Mircea Romașcanu 
(România) cu 28 puncte, urmat 
de Boden (R.D.G.) — 22 punc
te, Ludwig (R.D.G.) — 18
puncte. Carlin (Franța) — 14 
puncte. Ciujda (U.R.S.S.) — 13 
puncte, Madiot (Franța) — 12 
puncte.

Cea de-a 12-a etapă, ultima, 
a „Cursei Păcii", desfășurată 
duminică pe traseul Tabor — 
Praga, a revenit rutierului 
Andreas Peterman (R.D. Ger
mană). care a reușit printr-o 
evadare solitară inițiată la km. 
63 să sosească detașat pe sta
dionul „Slavla". fiind înregis
trat la finiș pe 124 km cu 
timpul de 3h 03:38,0. Cu prl-

(Continuare in pag. ■ 4-a)

DACIADA" LA HANDBAL DE PERFORMANTĂ, 
0 COMPETIȚIE A PARTIDELOR PASIONANTE * 

SI A SURPRIZELOR PLĂCUTE

rr

La capătul a trei zile de întreceri «pasionante, dîrz 
disputate, in cadrul seriilor turneului final al „Da- 
ciadei" la handbal de performanță se cunosc echipele 
care și-au cucerit dreptul de a evolua în semifinale.

La băieți, vor juca în semifinalele grupei pentru 
locurile 1—4 echipele Bucureștiului și județului Bra
șov, precum și selecționatele Bihorului șl Maramu
reșului, iar In. grupa pentru locurile 5—8 reprezen
tativele județelor Timiș și Bacău, Dolj și Sibiu. Me
ciurile vor avea loc în sala Rapid din Capitlaă, marți 
după-amiază

La fete, în grupa 1—4 vor evolua în semifinale 
selecționatele județelor Brașov și Sibiu, Bacău și Ti
miș. în grupa pentru locurile 5—8 se vor 
meciurile Constanța — Iași și București — 
Partidele sînt programate marți după-amiază 
sporturilor din Arad.

IN PAG.

IERI, IN MECI INTERNATIONAL DE RUGBY, LA BUCUREȘTI
■> »z

Amănunte

ROMANIA (tineret)- 
ANGLIA (tineret) 3-12

Ieri după-amiază, intr-un de
cor neobișnuit pentru această 
primăvară fierbinte, am con
semnat la stadionul Parcul co
pilului din Capitală un moment 
semnificativ li rugbyul româ
nesc : cel dinții joc dintre se
lecționatele de tineret ale țării 
noastre și Angliei. însuși acest 
eveniment, în sine, înseamnă, 
cum pe bună dreptate remar
cau reprezentanții F.R.R., un 
succes și totodată un veritabil 
prolog al mult așteptatelor tes
te la nivel * 
zentative.

Victoria a 
12—3 (0—0). 
care, ia general, a 
semnul echilibrului, 
dîrze, crîncene ___. r_____
balon. Și nu se poate spune că 
victoria rugbyștilor englezi nu 
ar fi fost meritată, dar scorul 
este, oricum, în neconcordanță 
eu realitatea din teren, Podă- 
rescu ratînd șase lovituri de 
pedeapsă, dintre care trei din 
poziții foarte bune. Iar pe de 
altă parte, primul eseu al oas
peților a fost consecința nea
tenției defensivei române...

în judecata de valoare asu
pra jocului trebuie avute în ve
dere două elemente însemnate : 
experiența internațională supe
rioară a echipei engleze și —

Geo RAEȚCHI

de prime repre-

revenit
după

oasoeților : 
o partidă 
stat sub 

. al disputei 
chiar, pentru

Luptă dlrzd ta margine pentru ciftigarea balonului...
Foto : Dragoș NEAGU

O interesantă premieră rugbystică:

ÎN 1984, PRIMUL MECI 
OFICIAL ANGLIA ROMANIA

(Continuare in pag. 2-3)

Prezențl tn țara noastră 
cu ocazia turneului echipei 
de tineret a Angliei, repre
zentanții lui Rugby-Foot- 
ball Union au anunțat ofi
cial, aseară, că echipa Româ
niei a fost invitată să efec
tueze na turneu de 3—1 
jocuri in patria rugbyului 
in septembrie—octombrie

1984. în cadrul acestui tur
neu — care reprezintă o 
nouă recunoaștere a progre
sului constant al sportului 
cu balonul oval în țara 
noastră, a valorii sale înalte 
— va avea loc și un meci- 
test, pe celebrul stadion 
londonez Twickenham, intre 
echipele Angliei și României.

(Bihor), 
reprezen-

Aruncă la poartă Petru Porumb 
Fază din partida disputată intre 
tativele județelor Bihor ji Galați

Foto : L MIHAICA

disputa 
Mureș. 

In Sala

2—3 :

de 
meciurile de 
bătă și duminică 
relatate de redae- 

ai ziarului 
nostru.

SUCCESE ALE ATEETIEOR ROMANI
IN CONCURSURI PESTE HOTARE
• DAN SIMION - 17,09 m la triplusah I • ANIȘOARA CUȘ- 
MIR - 6,94 m la lungim* • PETRU DRĂGOESCU și FITA LO- 

loc laVIN pe primul
Ediția din aceat an a tra

diționalului concurs atletic 
terna țional organizat de zia
rul „Narodna mladei", pe sta
dionul Vasil Levskl din Sofia, 
s-a bucurat de o participare 
foarte valoroasă. Cu atit mai 
mare este deci 
tru cele citeva 
înregistrate de 
români. Astfel, 
plusalt a fost ciștigată 
Simion cu un rezultat 
cabil 17,09 m — record 
sonal îmbunătățit cu ___
60 de cm !. la 3 cm de recor
dul național al lui Carol Cor- 
bu (a mai avut o săritură de 
16.98 m). în aceeași probă
Aleksandr Grișenkov (U.R.S.S.) 
a reușit 17,07 m, iar Hristo, 
Markov (Bulgaria) cu 16,88 m 
a realizat un nou record eu
ropean de juniori. Foarte bine

iu

satisfacția oen- 
rezultate bune 
tinerii 
proba

atlet! 
de tri- 
de Dan 
remar- 

per- 
aproape

1 500 m
comportat alergătorul noe- 
Petru Drăgoescu, care a

s-a 
tru 
câștigat detașat cursa de 1500 
m — la capătul unui finiș de 
300 m — care și-a lăsat fără 
replică adversarii (3 : 45,59 față 
de 3:46,88 M. Mu3tafov — Bul
garia). Alte citeva rezultate : 
înălțime F : 1. Elena Bikova 
(U.RJS.S.) 2,00 m — record 
al U.R.S.S., 2. Larisa Kosițina 
(U.R.S.S.) 1,98 m, 3. Niculina
Vasile 1,90 m. 100 mg : L Ghin- 
ka Zagrorceya 12,57, 
Donkova 
Mihaela 
personal). Asupra acestui con
curg vom reveni.
• în concursul desfășurat 

simbătă In localitatea Furth. 
din R. F. Germania, cele două 
atlete românce prezente la în-

Iordanka
(Bulgaria) 12,79, 3.
Stoica 12,92 (record

(Continuare In pag. a 4-a)

Simbătă, în partidă restantă din cadrul etapei a 18-a a 
Diviziei „A“ de fotbal

r.C CONSTANTA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1 (0 0)
In pag. 2—3, cronica acestui med și clasamentul ,.I* zi'



„VULCANIȘTII“ - VREDNICI
® SPORT CA ȘI ÎN BTOIiCĂ

Marea întreprindere bucu- 
reșteană Vulcan împlinește 75 
de ani. Aparent, informația nu 
are nici o legătură cu spor
tul. Și totuși... Ca dovadă a 
prețuirii pe care conducerea 
Întreprinderii. Comitetul de 
partid și Comitetul sindicatu
lui o acordă exercițiului fizic, 
mișcării în aer liber. pentru 
sănătatea și recrearea oameni
lor, printre manifestările pri
lejuite de sărbătorescul eveni
ment se înscrie și o splendidă 
acțiune sportivă sub genericul 
„Daciadei".

Am intrat, ieri dimineață, în 
Parcul tineretului. împreună cu 
„vulcaniștii" : oameni de toate 
vârstele, veseli, discutind in
tre ei ca... între colegi. ,,Nc-am 
gindit să le oferim, ca de atî- 
tea alte ori. cca mai accesibilă 
formă de întrecere — ne spu
nea tovarășul director, ing. 
Constantin Obreja, pe care 
l-am întâlnit in mijlocul spor
tivilor. Un spori pe eare-1 cu
nosc cu toții, „Crosul sănătă
ții", cum l-am spus noi. Si 
foarte mulți a” răspuns eu 
bucurie „prezent". Un .,pre
sent" entuziast, ca la uzină".

Urmărind organizarea startu
rilor, am surprins-o pe Ma

riana Stan trăgînd cu ochiul 
la masa încărcată cu trofee. Iți 
surîd premiile ? — am între
bat-o. „Ceva, ceva am să iau, 
cu siguranță, și eu" — a răs
puns rizind. Aveam să vedem 
că pentru Mariana acest „ce
va" avea să însemne, de fapt, 
locul I la categoria peste 19 
ani. Seriile au luat startul în 
curse una după alta, iar se
cretarul asociației. Tudor Cio- 
ciltău. și ajutoarele sale erau 
la posturi pentru a tace pri
mirile. II căutăm pe președin
tele sindicatului. Dumitru Dra- 
gu. „Este Ia veterani' 
răspuns cineva, 
sul veteranilor", 
colo-i statul lor 
depărtare de 40 
alt punct de start. Am găsit 
aproape 100 de oameni, femei 
și bărbați, în mare vervă : pa- 
sionații alergărilor „pentru a 
fi mereu tinăr" — cum ne-a 
răspuns o femeie cu multe 
fire de păr argintiu la timple. 
Cel ce-i cheamă la acțiuni și-i 
însuflețește este cunoscutul 
mărșăluitor și drumeț de cursă 
lungă Nicolae D. Nicolae. L-am 
găsit și pe tovarășul Dragu. 
„Mulți dintre cei prezeuți sînt 
foști muncitori Ia Vulcan —

ne-a
Da. la „Cro- 
.,Uitați-vă. a- 
major". La o 
de metri un

nc-a spus. Dar auzind că or
ganizăm un cros anume pentru 
veterani au 
niatori din 
Arad, Constanța.
Brașov,..". Admirabil 
mul acestor oameni 
rețea din glasurile și 

‘ cările lor. Cu toată 
care a început să dogorească 
nici unul n-a renunțat să trea
că linia de sosire din cursă.

Am căutat să aud ce le spu
nea tovarășul Constantin Obre- 
ja celor premiați, odată cu în- 
mînarea trofeelor : „Mă bucur 
că sîntețî vrednici și l.i sport, 
ca și la muncă". Cițiva ciști- 
gători : Camelia Amza. Maria
na Stan, Nicolae Obedeanu, 
Constantin Moroiu, Olga Lupu„ 
Paul Lazăr.

Viorel TONCEANU

venit si multi a- 
provincie : Galați, 

Baia Mare, 
entuzias- 

și... tine- 
din miș- 

căldura

„DACIÂDA" LA

CONCURSUL DE PRIMAVARA
AL ATLEȚILOR SENIORI

bucureștean din
„23 August" a

Pe stadionul 
parcul sportiv .. 
avut loc. sîm'oătă si duminică1, 
concursul atletic republican 
de primăvară al seniorilor, des
fășurat sîmbătă pe o căldură 
toridă și duminică pe o ploaie 
torențială. Chiar și în aceste 
condiții, au fost înregistrate 
citeva performanțe care merită 
toată atentia : Mihai Ene (Ști
ința C-ța) 16,59 m și Vasile 
Dima (Steaua) 16,44 m la tri
plu, Castel Ene (Poli Timi
șoara) și Radu Brăguță (St. 
roșu Brașov) 3:44,1 și respec
tiv 3:44,3 la 1 500 m. Niculina 
Lazarciuc 52,31 s la 400 m. 
Florența Crăciunescu (Steaua), 
66,64 m. Maria Badea (Steaua) 
62,92 m... 5. Daniela Costian 
(Dinamo) 58.66 m (record de 
junioare) la disc.

Iată citeva dintre rezultatele 
înregistrate : BĂRBAȚI : 100
m : Schromm (Rapid) 10.58, 
Stanciu (Știinta C-ta) 10,65 ; 
409 m : Drăgușanu (Dinamo) 
47,87, Sandu, (Univ. Iași) 48,24 ; 
10 000 m : Motorca 
Oradea) 29:54,8, 
(Poli Timiș.) 30:10,0 ; 110 mg : 
Oltean (Știința C-ța) 
Palffy (U Cluj-Napoca) 
înălțime : Albu (Steaua) 
m. M. Ionescu (Steaua) 
m : prăjină : Stănescu (Steaua) 
5,00 m. Ligor (Steaua) 5,00 m; 
greutate : Tirichiță (Metalul)
17,57 m, Crăciunescu (Steaua)
16,44 m : suliță : Chiriac (Di
namo) 74,44 m. Roată (IEFS) 
71,80 m : 4X100 m : Știinta
C-ta 40,80. l.E.F.S. 41,22 ; FE
MEI : 100 m : Ot. Șomănescu 
(Steaua) 11,93. L. Negovan 
(Steaua) 12,18 ; 400 m : Lazar- 
tiuc (C.S.M. Craiova) 52.31, 
S. Hăpăianu 
1 500

(Blănuri 
Rîmneanțu

14 04, 
14.27 ;

2,10
2,05

I.E.F.S. 47,57, C.S. Brăila 48,02.
Rezultate de duminică, cind 

ploaia a împiedicat orice ten
tativă a atleților de a obține 
performanțe, cu deosebire în 
probele tehnice. BĂRBAȚI : 
200 m : Șușelescu (Constr. 
Arad) 22,01 ; 800 m : Toboc
(Metalul) 1 -50,89. Rados 
namo) 1:51,45 ; 5 000 m :
haly (CSM Baia Mare) 14:05,6, 
Nemeș (CSM Zalău) 14:10,2, 
Enăchioiu (CSM Suceava) 
14:11,8, Copu (Farul) 14:15,8 ; 
3 090 ni obstacole : Vișănescu 
(St. roșu Brașov) 8:48,4, Bălan 
(Oțelul Galați) 8:49,4, ~ *

Sibiu) 8:49,4 ;
marș : Ureche 
lh31:25,4 ; 4X400 m : 
nica Timișoara 3:19,10; 100 mg: 
Irimescu (Știința Bacău) 52,80, 
Dumitrescu (Petrolul Ploiești) 
53,35 lungime : 
mo) 7,58 m.
7,00
(Dinamo) 61,94 m, Korpoș (Di
namo) 55,43 m ; ciocan : Len- 
ghel (CSM Craiova) 65.18 m ; 
FEMEI : 200 m : IZ. 
(Farul) 24,49 ; 800 m : 
(Olimpia) 2:07,0, 
(l.E.F.S.) 2:07,6. I. Radu (Vii
torul Vaslui) 2:08,0. G. Modiga 
(Otelul Galați) 2:08,5; 3 000 m: 
D. Vieru (Știința Bacău) 9:30,0, 
Ad. Mustață (Metalul) 9:31,4, 
El. Fidatov 9:33,6 ; 100 mg : L. 
Alexandru 13.86, C. Berbinschi 

14,83 ; 4X400 m : 
3:46,83, Politehnica 

3:51,88 ; înălțime :

(A.S.A.
(CSM

Barbu
20 km
Reșița) 

Politeh-

Vasile (Dina- 
Budur (Steaua) 

m ; disc : Zamfira che

ci) UJ.1O XXX ,
M. Samungi

P. Ilie
MitreaA.

MICII LUPTĂTORI DIN BUJOI
Ce înseamnă să te impui 

prin seriozitate și pricepere, 
prin hărnicie și spirit de 
organizare, ne demonstrează 
cu multă putere de convin
gere un tinăr antrenor (lin 
orașul Bujoru, din județul 
Gala(i. Cu cițiva ani in ur
mă, muncitor la Combinatul 
siderurgic și în același timp 
plăcindu-i sportul, el s-a de
dicat luptelor libere. A acti
vat un timp la C.S. Dunărea 
Galați, după care — simțind 
o reală vocație pentru mode
larea viitorilor luptători — a 
devenit antrenor.

„Vocație reală", apreciază 
cei care il cunosc pe Dumi
tru Berbeci, el fiind tinărul 
antrenor din Bujoru. Și de
monstrează : în mai puțin 
de doi ani. Dumitru Berbeci 
a reușit să formeze în acest 
oraș gâlățean un puternic 
centru de copii și juniori. 
După ce a debutat cu o largă 
acțiune de selecție, atit in 
școlile din Bujoru cit și in

așezările invecinătate (Um- 
brărești, Slivna, Roșcani, Be- 
rești), el a trecut, cu dirze- 
nie, cu ambiția ce-l caracte
rizează la modelarea viitori
lor... voinici de „libere". A

însemnări

găsit înțelegerea factorilor 
locali, a consiliului popular 
orășenesc (prin tovarășul 
Ștefan Arfire), a liceului a- 
gro-industrial (prof. Ștefan 
Mitu, directorul acestei uni
tăți de invățămint), care i-au 
asigurat sala de antrenament 
și materialele necesare, pre
cum și a C.J.E.F.S. Galați, 
interesat, de bună seamă, să 
aibă in județ cit mai multe 
pepiniere ale performanței. 
Așa cum și este nucleul de 
„libere" de la Bujoru, care 
a și lansat citeva talente : 
pe Dorin Carp,- Aftenie Bu- 
descu și Nicușor Năstase, 
fruntași in competițiile re-

publicane rezerv 
ultimul — in vir 
— concurind și 
14—15 ani.

Toți cei amint 
lansați in sport 
mediul „Daciadei 
exemple de wffi 
ciplină pentru in 
a antrenorului D 
beci, care cuprii 
puțin de 60 de m 
„Deocamdată ! — 
antrenorul. Fiinc 
amatorilor este c 
mare, de ordinul 
curind, vom spo 
centrului nostru, 
tuturor solicitării 

Prin tot ce 
prin pasiunea dt 
dovadă, prin mod 
bosit de a fi, tir 
nor de lupte 
reprezintă pentr 
nicienii sportivi 
Galați, un frumo 
antrenor dăruit n 

Tiber

HANDBAL DE PERFORMANTĂa

BIHORUL, REVELAȚIA ÎNTRECERILOR MASCULINE

(l.E.F.S.) 53,24 ; 
m : M. Junghiatu (Me

talul) 4:19,0. El. Fidatov (Del
ta Tulcea) 4:19,6 ; 400 mg : Lil. 
Alexandru (C.S.U. Galați) 59,60. 
S. Marin (Metalul) 60,73 ; lun
gime : M. Ucu (Metalul Hu- 
ned.) 6.30 m C. Sîrbu (C.S.Ș. 
nr. 4) 5,89 m ; 4X100 m :

TURNEUL DE ȘAH
DE LA VARȘOVIA

(Agerpres).VARȘOVIA . ____ ____
Turneul internațional de șah 
de la Varșovia s-a încheiat cu 
victoria lui Dorfman (U.R.S.S.), 
care a totalizat 10 p din 14 po
sibile. Pe locurile 
s-au clasat Spasov 
— 8,5 p, j 
Germania).

următoare 
(Bulgaria) 

Kindermann (R. F. 
.. Adamski (Polonia), 

Uhlmann (R.D. Germană) — 
— _s»_ » Plahetka (Ceho- 

(Bulga-
Ovidiu

cu cițe 8 p, 
slovacia). Gheorghiev 
ria) — cu cite 7,5 p, ______
Foișor (România) — 7 p, Bohm 
(R.D. Germană), Schmidt (Po
lonia), Sznapik (Polonia) — cu 
cite 6,5 p.

în_ ultima rundă, maestrul 
român Ovîdsu Foișor ă remizat 
cu cîștigătorul turneului, Dorf
man.

(l.E.F.S.)
l.E.F.S.
Timișoara
Oct. Nif (CSS 190 Buc.) 1,75 m, 
K. Kiss (Metalul Tg; Secuiesc) 
1,75 m. G.---- * “ '
tatea Iași)
M. Boroș 
suliță : E. 
niversitatea

Mihalcea (Unîversi- 
1.70 m ;
(Dinamo) 16.22 m : 
ZorgS-Radulv (U- 
Cluî-Napoca) 59,54 

m, C. Gîrbea (TEFS) 57,44 m, 
M. Stănescu (Muscelul C-lung 
Muscel) 54,89 m, C. Dobrinoiu 
(Muscelul 
54,64 m.

greutate :

(Muscelul C-lung

C-Iung Muscel)

In sala Rapid din Capitală 
a continuat, simbătă și dumi
nică, maratonul întrecerilor 
masculine. Dispute pasionante, 
în toate cele patru reuniuni 
ale seriilor preliminare, și o 
revelație : selecționata județu
lui Bihor (alcătuită din jucă
torii divizionarei „A" Construc
torul Oradea, antrenor Gh. Io
nescu), care a reușit să se cla
seze prima în seria I și să-și 
asigure astfel un Ioc intre pri
mele 4 formații ale acestei în
treceri de elită a handbalului 
românesc. Să notăm, de ase
menea, inițiativa lăudabilă a 
antrenorului Constantin Jude 
(Timiș) de a-și forma echipa 
numai din elemente tinere (și 
talentate, după cum aveam să 
constatăm), transformînd „Da- 
ciada" într-o veritabilă rampă 
de lansare a „noului val“.

Așa' cum ne declara antre
norul Lascăr Pană („Reunirea 
a 16 formații sub aceeași cu
polă a constituit un bun prilej 
de a trece in revistă nu nu
mai generația actuală de hand- 
baliști valoroși, ci si viitorul 
acestui sport la noi"), cele 24 
de partide din serii ne-au dat 
posibilitatea să vedem la lucru 
prezentul și viitorul aproniat. 
să constatăm cu bucurie că în 
numeroase centre se muncește 
cu rivnă pentru progresul 
handbalului. La Constanța, la 
Galați, la 
ale țării 
autentice, 
zității cu 
comisiile ____ - .
atit de descoperirea unor tineri 
cu calități, Cit și de ridicarea 
nivelului lor tehnic.

Sigur. în timpul desfășurării 
partidelor din grupe au ieșit 
in evidentă îndeosebi echiDele 
Bucureștiului și Maramureșului. 
Prin valoarea ridicată a ’pre
stațiilor. prin victoriile clare 
obținute in cele trei runde, 
selecționata Bucureștiului (o 
combinată Steaua-Dinamo, an
trenori Radu Voina și Ghiță 
Licu) și reprezentativa Mara
mureșului (in fapt, echipa H-C. 
Minaur Baia Mare. antrenor 
Lascăr Pană) si-au depus can
didatura cu îndreotătire pentru 
finala acestei a IlI-a ediții a 
„Daciadei".

Dîrz disputatelor meciuri din 
serii (Neamț — Dîmbovița, Bi
hor — Galați, Bacău — Arad, 
aceasta din urmă o partidă- de

Sibiu și în alte zone 
ies la iveală talente 

consecință a serio- 
care antrenorii și 
locale se preocupă

MECIUL INTERNAȚIONAL DE RUGBY
(Urmare din paQ.' 1)

spre a explica destul de pu
ținele momente de real spec
tacol — capriciile vremii, ploa
ia căzînd în majoritatea timpu
lui, pe alocuri in rafale violen
te, Imbibînd gazonul și îngreu- 
nînd controlul balonului. In 
prim-plan s-â aflat lupta îna
intașilor, oaspeții dovedindu-se 
mai puternici și mai abili. De 
partea noastră, s-a jucat, cre
dem, prea mult cu piciorul, și 
atunci cînd se impunea, dar și 
cînd nu trebuia. Oricum, pen
tru o echipă care evoluează în 
premieră, în compania unei ad
versare arătîndu-și marile dis
ponibilități în întâlnirile prece
dente susținute în țara noastră 
— pe care le-a cîștigat deta
șat —, se poate afirma că a 
fost un examen absolvit, prin 
angajarea cvasigenerală, prin 
acele sclipiri, chiar dacă nu 
prea multe, in care întrezărim

promisiunile pentru viitor. Re
marcabile ne-au apărut sigu
ranța puțin cunoscutului fun
daș Aurel Dinu, dezinvoltura 
(clasa !) lui Adrian Lungu, vi
vacitatea lui Costică Florea și, 
firește, valoarea de ansamblu a 
teamu'ui englez.

Filmul jocului începe, vrînd- 
nevrind, cu... deschiderea șiru
lui de nereușite ale lui Podă
rescu, din minutul 4. ce-i drept, 
in apropierea liniei de centru. 
L-a imitat, după 9 minute, 
Stringer, jucîndu-se în rest 
prudent de ambele părți. Abia 
în min. 18 consemnăm un atac 
periculos, purtat de Bailey, fa
ză rezolvată de Lungu. După 
ce Podărescu a ratat in min. 
24 o nouă lovitură de pedeap
să, cea mai frumoasă acțiune 
a reprizei a pornit, in min. 26, 
de la Florea, a continuat-o nă
valnic Pongracz, apoi Moraru, 
au urmat încă trei pase, de-

multă risipă de
cu

zile mari, cu 
energie și faze fierbinți, 
spectaculoase răsturnări de si-

XLX fiind 
Bacău și Vasilachc 
apoi Dolj — Cluj, 
Brașov și Timiș ~ 
urmează cele din 

__________ și finale. în care — 
desigur — lupta va fi și mai 
aprigă, iar spectacolul sportiv
— nu ne indoim — încă și 

. mai ridicat. Sperăm însă, in
același timp, că și arbitrajele 
(multe dintre ele mediocre și 
submediocre pînă acum, excep
ție făcind cuplul orădean Gh. 
Sandor — Fr. Lakomcsik) se 
vor îmbunătăți. Așteptăm, de
altfel. ca și cuplul nr. 1 — 
Marin Marin — Ștefan Șerban
— să intre in arenă, meciurile 
care urmează impunînd pre-

tuații, „eroii" întâlnirii 
Vasilca Ia 
la Arad, 
Neamț — 
Bihor) le 
semifinale

stații de nivel, superior, eli
minarea deciziilor dubioasa.

Hristoche NAUM 
Călin ANTONESCU

Rezultate tehnice : 
SÎMBĂTĂ :

bovita 27—27 (14—13), Bihor — 
Galați 26—26 (13—11). Timiș — 
Constanta 31—18 (9—9), Brașov
— Sibiu 36—24 (16—11). Ma
ramureș — Caras Severin 
40—15 (16—6), București —
Satu Mare 35—19 (18—10). Ba
cău — Arad 29—27 (14—15) și 
Dolj — Cluj 32—30 (21—18) ;

DUMINICĂ : Galați — Con
stanța 30—25 (14—13), Sibiu — 
Dîmbovița 25—20 (11—9). Neamț
— Brașov 27—28 (11—17), Ti
miș — Bihor 
Arad — Caraș 
(11—7), Cluj 
27—25 (17—11).
Dolj 29—23* (16—10) Maramureș
— Bacău 35—26 (16—10).

Neamț Dîm-

23—25 (%-13). 
Severin 25—17 
— Satu Mare 
București —

ateDție fiecare < 
călcare tinere îi 
acest turneu si. 
subliniem activi 
trenori care sex 
de perspectivă;

Din păcate, a 
fost pe măsura : 
teresului ac< 
Unii „cavaleri i 
avut evoluții' 
un exemplu în 
cuplul timișore 
Tr. Șchiopii. Ls 
de echilibrate 
arbitraje fără(*Ț 
care să pro mov 
pe care
— s-au 
păcate, n-a tos 
tllnire asa. Pcm 
finale si în fir
— șl în ceea c 
arbitri — nun 
de bună caii

MULTE REZULTATE MESCONTATE IN
FORMAȚIILOR FEMININE

ARAD, 22 (prin telefon). Sa
la sporturilor de pe malul Mu
reșului a găzduit, sîmbătă și 
duminică, partide de mare di
namism. soldate cu multe re
zultate surpriză. Echipa Săla
jului. de pildă, alcătuită din 
jucătoare de la Textila Zalău, 
formație din Divizia „B“, a reu
șit să dispună de reprezenta
tiva lașului si de cea a 
vasnei, selecționate care 
prind sportive de pe prima sce
nă a handbalului nostru, de la 
TEROM Iași și. respectiv. 
C.S.M. Sf. Gheorghe. Chiar da
că de la Iași lipsesc Avădanei și 
Covaliuc (accidentate), iar de 
la Covasna Edith Tftrdk (ne
motivat), surprizele rămîn... 
surprize. Experiența și — de ce 
nu ? — valoarea unor echipe 
cunoscute au fost înfrinte de 
elanul și dîrzenia, dar și de 
jocul bun. organizat, de omo
genitatea si abnegația unei for
mații fără „carte de vizită". 
Aplauzelor obținute de fetele 
din Zalău le adăugăm și noi 
felicitările convenite unor evo
luții nu numai surprinzătoare, 
ci si îneîntătoare. Păcat că. la 
egalitate de puncte — 7 — 
fiind cu primele două clasate 
din serie, formația Sălajului 
nu s-a calificat în semifinale 
din cauza golaverajului infe
rior...

Selecționata Bucureștiului 
este alcătuită din jucătoare de

Co- 
cu-

fensiva engleză stopînd cu 
greu și cu șansă șarja româ
nească. Lungu a șutat înalt în 
min. 30, Stringer nu a putut 
reține mingea, oaspeții trecînd 
iar prin mari emoții, așa cum 
s-a intîmplat și în finalul pri
mei părți, de asemenea la o 
lovitură 
cu),'

După 
a avut 
tot mai 
în eseul lui STRINGER, care

de urmărire (Podăres-

pauză formația Angliei 
momente de presiune 
accentuată, concretizate

DISPUTA

la Confecția, din 
Rapid și Vasilica 
Universitatea. Antrenorul loan 
Bota ne mărturisea că pe fe
tele de la Progresul n-a reușit 
să le găsească pentru a întări 
reprezentativa care apără o- 
noarea Capitalei. De ce oare ?

Intre rezultatele surpriză s-a 
aflat și victoria Maramureșului 
asupra Vilcei. Apropo de 
ramureș. ne-a făcut 
s-o revedem 
Igorov, la fel 
voluînd cu 
pentru echipă 
bal.

Intre atuurile „Daciadei" 
handbalului feminin de per
formantă se află și cele ale 
tinereții. Tînăra portărită a 
Brașovului. Gabriela Gaboș, a 
apărat excelent, smulgind spec
tatorilor ropote de apauze. De
altfel. întreaga echipă a 
șovului (reprezentată de 
mentul. antrenor Remus 
gănescu) este tînără. un 
selecționată de viitor, cu 
— sîntem siguri — orașul 
la poalele Timpei va încerca în 
campionatul care urmează să 
recucerească titlul național. 
Socotim că acesta este unul 
dintre rosturile competiției 
naționale „Daciada", de a pro
mova elemente tinere, talenta
te. de a scoate în evidență re
sursele handbalului românesc. 
Ne propunem să notăm cu

citeva de la 
Dobre de la

Rezultate te
SÎMBĂTĂ : 

na 21—19 (16—8 
18—23 (6—11) ! 
mureș 30—25 ( 
ța — Vîlcea 26 
rești - 
Bacău 
Timiș
Mureș _ _

DUMINICA 
laj 21—22 (1
Maramureș 
Brașov 
(17—11) 
06—7). 
21—24 
23—22 
17—16 
Bacău

Ma- 
plăcere 

pe Maria Bosî- 
de în vervă, e- 
aceeași dăruire 
și pentru hand-

I

a 
(12-9) 

(6—1 
18—18

Bra- 
Rul- 
Dră- 

fel de 
care 

de

a cules în min. 44 un balon, 
a pus pe picior greșit apărarea 
noastră, înscriind prea ușor, și 
tot el transformînd. Podărescu 
a mai ratat o l.p„ din poziție 
ideală (min. 48), pentru ca în 
min. 54 DUN să marcheze un 
eseu cu grămada, transformat 
de STRINGER : 12—0. Abia în 
min. 6S — însă după ratările 
din min. 60 și 64 1 — PODĂ- 
RESCU a punctat, în fine : 
12—3 pentru oaspeți, rezultat 
final.

• PAS 
a inginer 
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este binj 
oraș mol 
tie de r] 
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comriA’l 
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pute
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de fctlH 
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Stadion Parcul copilului ; teren înmuiat de ploaie ; timp 
închis, ploaie din min. 17, cu rafale după pauză ; spectatori 
aproximativ 3 000. Au marcat STRINGER (eseu min 44 și 
2 transformări). DUN (eseu min. 54), respectiv PODĂRESCU 
(l.p. min. 66).

ROMANIA tineret : A. Dinu — M. Toadcr, Lungu, Cap- 
mare, Vărzaru — Podărescu, T. Coman — Moraru, Șt. Con
stantin, C. Florea — Caragea (min. 55 Vereș), Pongracz — 
Pașcu, Ucă (min. 75 Ion), Opriș.

ANGLIA tineret : Stringer — Trick, Knibbs, Halliday, 
Bailey — Barnes, Melville — Rees. Richards. Dun — Pin- 
negar, Wilkinson — Redfern, Dixon, Curry.

A arbitrat Andre Peytavin (Franța), ajutat la margini de 
P. Buck ton (Anglia) și Gh. Bănceanu (România).

ADMINIS1
NUMERI 

TRAGERE
LOTO I

FAZA I 
26 41 5 N 
a II-a : 40 
63 15 82 1 
75 70 87 4j 
extr. a 11 
50 40 20 i

FAZA J 
90 14 69
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— Să- 

tlcea — 
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„LANTERNA" A PUNCTAT
| DOAR LA „IMPRESIA ARTISTICĂ**
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Numai în pielea jucători
lor constănțeni să nu fi fost 
sîmbătă înaintea partidei res
tanță cu Universitatea Craio
va I Parcă nu era suficient 
că se aflau la un pas de nau
fragiu, le mai trebuia și „fur
tuna** spectatorilor, cu serii 
scurte și dese de fluierături 
(ultimul eșec cu Politehnica 
Iași, și nu numai el, nu s-a 
uitat), iar în plus aveau în 
făta o echipă care viza am
bele puncte pentru a se men
ține în lupta pentru titlu. Ră
masă. deci, singură în mijlo
cul „mării", cu fisuri adinei 
la navă, echipa constănteană a 
strîns din dinți, s-a mobilizat 
exemplar (au anîbiționat-o, se 
pare, și aplauzele primite de 
craioveni, de parcă ei jucau 
acasă) și printr-un angaja
ment în joc relevant a consti
tuit o plăcută surpriză, reușind 
în cîteva rinduri să si punc
teze la impresia artistică. 
Toate au condus spre conclu
zia că formația Litoralului și-a 
depășit sîmbătă condiția sa 
de „lanternă". In prima repri
ză. printr-o organizare supe
rioară a jocului, cu o bună cir
culație a mingii — jucătorii el 
aflîndu-se într-o continuă miș
care —, echipa locală a reușit 
o dominare teritorială eviden
tă. ea resimțind însă lipsa 
unui virf autentic (Petcu a 
fost total neinspirat). Rămasă 
din start surprinsă de replica 
partenerei sale. Universitatea 
a Încercat să tempereze ela
nul constănțean printr-un Joc 
pozițional, rupt sporadic de 
contraatacuri care 11 vizau pe 
Cămătarii. dar era lesne de 
observat că bateriile lor 
înregistrează scăderi pe circuit 
Contrar cursului jocului din 
prima parte, raportul ocaziilor 
de gol a fost, totuși, favora
bil studenților : 2—1 (min. 26 
— voleu Geolgău, min. 35 — 
șut Cîrțu, Lascu acordă cor
ner ; min. 27 — „bombă" Ga- 
che, Lung se întinde și scoate 
în corner).

La reluare craiovenii intră 
pe teren cu intenția vădită de 
a schimba imaginea lăsată in 
„primul act", devin mai vigu- 
roși. au o bună ocazie în min. 
55, cînd Lascu are două inter
venții oportune : mai întîi res
pinge șutul Iui Irimescu. apoi 
îl blochează pe A. Popescu. în 
min. 63, Lung este și el la post, 
reținînd pe linia porții min
gea expediată cu capul de Di
nu. Apar primele căderi fizice 
ale constănțenilor, eforturile 
din prima repriză lăsînd urme. 
Introducerea lui Crișan ridică

F. C. CONSTANȚA 0
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion „1 Mai* ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 12—15 (pe poartă : 
3—3). Comere : 7-5. A marcat : 
CÎRȚU (min. 85).

F.C. CONSTANȚA : LASCU - MA- 
NAILA, Dinu. I. Constantinescu, 
Caramalău — Gache (min. 78 
Zahlu), DROGEANU, I. Moldovan 
(min. 60 MARINOF) — Rusii. Petcu, 
Buduru.

UNIV. CRAIOVA : Lung - Ne-
grllă, Tilihof, ȘTEFANESCU, UNGU- 
REANU — Țîcleanu, Ciupitu (min. 57 
CRIȘAN. A. POPESCU - GEOLGAU, 
Cămătaru (min. 46 Irimescu), .Cîrțu.

A arbitrat satisfăcător M. Nețu 
(Oradea) ; la linie : P. Balaș șl M. 
Niculescu (ambii din București).

Cartonase galbene : PETCU, BU
DURU, CARAMALAU,

Cartonașe roșii : BUDURU (min. 
86).

Trofeul Petschovschi : 7. La spe
ranțe : 0-3 (0-1).

impetuozitatea ofensivei cra- 
iovene (el este oprit prin fault 
în min. 69. dar arbitrul nu 
acordă penaltyul de drept). In 
ultimul sfert de oră ambele 
echipe au un singur gînd : to
tul sau nimic I De aici cîteva 
intervenții in extremis ale am
belor blocuri defensive. Un fru
mos „un-doi“ între Zahiu șl 
Buduru se încheie. în min. 
80. cu un șut peste transversa
lă al primului, iar în min. 82 
mingea șutată de Irimescu 
trece prin zid. dar Lascu re
tine. Golul victoriei cralo- 
vene cade in min. 85. tind 
Irimescu șutează de la 10 m, 
Lascu respinge de Ia rădăci
na barei, mingea ajunge la 
CÎRȚU, care, din colțul ea- 
reului de 6 m. o expediază pu
ternic, scuturînd zdravăn pla
sa. Două puncte pentru Uni
versitatea. care ridică cota in
teresului disputei pentru titlu, 
în acest final de campionat.

Adrian VASILESCU

CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 15 12 2 55-23 42
2. Univ. Craiova 27 17 4 6 50-16 38
3. Sportul stud. 29 15 8 6 39-22 38
4. F.C. Argeș 29 16 5 8 45-28 37
S. Steaua 29 11 9 9 40-35 31
4. Corvin u! 29 11 8 10 38-30 30
7. S.C. Bacău 29 11 6 12 34-37 28
8. Jiul 29 10 8 11 28-38 28
9. F.C. ort 29 11 5 13 38-29 27

10. A.S.A. Tg. M. 29 10 7 12 31-33 27
11. Chimia 29 10 7 12 28-33 27
12. C.S. Tîrgoviște 29 9 9 11 31-37 27
13. F.C. Bihor 28 9 8 11 45-50 26
14. Poli, lași 28 8 9 11 28-32 25
15. Petrolul 29 11 3 15 29-51 25
18. F.C.M. Brașov 29 9 6 14 30-44 24
77. „Poli- Tim. 29 8 4 17 30-55 20
18. F.C. Constanța 29 6 6 H 28-54 18

SPONDENȚllNOSJRI
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japitănla 
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mi un 
B toată
■ înce-
■a care 
Beri din 
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lare a-
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■erenuri
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popice. In fruntea acestei 
lăudabile acțiuni se află di
rectorul întreprinderii Vlsco- 
za (Constantin Bor Ia cu) fi 
președintele asociației spor
tive (Petre Despinaj. • K- 
DITIA din acest an a .jCupei 
Tării Cricurilor- la tenis, des
fășurată la Oradea, a revenit 
sportivilor Elena Jecu (Sănă
tatea Oradea), Ovidiu Biduș- 
că (Politehnica Cluj-Napoca) 
— la Individual. Ov. Biciuș- 
că — R. Hărnuțiu (Politehnica 
Cluj-Napoca) — la perechi. 
« DA LUPTE — CLUB DA
CIA PITEȘTI se pune un ac
cent serios pe pregătirea ti
nerelor elemente, asigurindu- 
11-se și posibilități de afirma
re în concuisuri internaționa
le. Recent, luniorii de la L.C. 

Dacia au avut ca oaspeți e-
chipa de juniori K.S. Minier 
(Gorinczy) Katowice din Po
lonia. Scorul celor două în- 
tîlniri a fost 12—2 șl. respec
tiv, 7—7. Printre piteștenii 
care au obținut victorii s-au 

numărat Gr. Voica, Ti». Bun
da, I. Ion și N. Trașcu. • 
RECENT, ia Drobeta Tr. Se
verin s-a disputat tradiționala 
competiție de handbal, -Cupa 
Mehedinți-: pe primele Jocuri 
s-au clasat: la fete — I. T. 
București, C.S.S. Drobeta Tr. 
Sev. și Ollcit Craiova, Iar la 
băieți — ISPIF București,

Prahova Ploiești si Unirea 
Drobeta Tr. Scv. Golgeterul 
turneului masculin a fost 
Dregoș CApitanu (Oltclt Cra- 
lora), cu 44 de goluri. • ÎN 
VECINĂTATEA sălii poliva
lente din Arad a intrat în 
finisaj o nouă șl modernă 
bază sportivă — bazinul de 
înot acoperit cu dimensiuni 
olimpice (50X21X1.80 m). Cu
ra fiind suspendată pe stil pi 
de beton armat va permite 
Si filmarea sub apă a înotăto
rilor prin hublouri fixate în 
pereții bazinului. Proiectul 
aparține Centrului de proiec
tare județeană Arad si In
stitutului Politehnic .Traian 
Vuia- din Timișoara. • S-A 
ÎNCHEIAT cea de-a m-a e- 
diție a .Trofeului Delta- la 
șah, organizat de gazeta .Del
ta- din Tulcea. La .dezle
gări- (20 de probleme) au 
participat 218 jucători din 59 
de localități ale tării. în tur
neul fnal, după alte două 
probleme de dezlegări. au 
ajuns 90 de jucători. împăr- 
fiți, după pregătire, în patru 
categorii. După o săptămînă 
de întreceri ia mesele de joc 
au devenit cîștigători : Mircea 
Șuteu si Victor Trofim (Tul
cea) — cate#*. I, Cornelia Șe- 
laru (Tulcea) — eateg. a n-a, 
Camelia Șchiopu (Sulina) — 
la femei si Dumitra? cu Preda 
(Tulcea) — ne clasificați.

RELATĂRI DE LA : T. Sî- 
rlopol. P. Comșa. N. Tokacek, 
L Ghișa, I. Feteanu, V. Ma- 
nafu, O. Bcrbeeam și I. Dia
con a.

(1 LOTO PRONOSPORI INTOR'ltAlA
LA 
IAEA

Vl-a : 58 
a Vil-a :

32 72
64 34

18 13 6 : extr.
73 78 65 21.

totalFond
1 377-397 lei.

de cîștiguri

vm. Lecce — Bologna 2
IX. Monza — Catania x
X. Palermo — Pistoicse 1

XL Perugia — Arezzo 1
XII. Reggiana — Milan 2

xttt. Samb. — Campobasso 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

574.S65 LEI.
9 18 
extr- 
21 50

: 23
CONCURSULUI

42; IL Aluminiu — Progresul 1
68 UT. C.S.M. Sv. — Gloria Bța 1

-IV. F.C. B. M. — C.S.M. Reșița 1 
V. Como — Cavese 1•<i : VI. Cremonese — Bari X

a VII. Foggia — Vare&e 2

REZULTATELE
PRONOSPORT DIN Z2 MAI 1»83

I. Pandurii — Rapid Buc. 1

h' DIVIZIA
SERIA i

VIITORUL MECANICA VASLUI - 
GLORIA BUZĂU 2-1 (1-0) 
VASLUI, 22 (prin telefon). Și 

această partidă a prezentat pen
tru echipa locală o tentativă, de 
supraviețuire în Divizia ,,B“. Gaz

dele s-au mobilizat încă din startul 
partidei, reușind să se impună eu 
autoritate pe teren, însă incursiu
nile lui Mardare, Cojocarii și 
Stan din min. 14, S3 șl ÎS am 
rămas fără rezultat pe tabela de 
marcaj. Gazdele reușesc, totuși, 
să-și valorifice superioritatea ta 
finalul primei reprize (min. 45). 
In accl minut, D. lonescu îl des
chide ta adincime pe Georgescu, 
acesta pasează lui MARDARE, care 
șutează ta dreapta portarului și 
înscrie.

După pauză, echipa buzoiană 
joacă mai bine, aceasta doțorîn- 
du-se noului intrat, Smaranda- 
ohe, care îșl impulsionează co- 
echipienii. Dar acest reviriment 
nu a durat diecît aproximativ 
15—20 de minute, după care gaz
dele înscriu din nou : D. IONES- 
CU (mta. 65) scapă singur spre 
poartă, șutează puternic și înscrie 
plasat : 2—0, Oaspeții nu se îm
pacă cu acest rezultat, au o re
venire „de orgoliu" și înscriu, fa 
min. 85, prin CRAMER. A arbi
trat foarte bine S. Necșulescu 
(Tlrgoviște) următoarele formații: 
VIITORUL : Ene — Stan, Cănă- 
nă/u, Alexandru, Georgescu — 
Dănilă (min. 50 Păun eseu), Be- 
Jenaru, Cojocaru — Amarandei 
(min. 46 Croitoru), D. lonescu, 
Mardare. GLORIA : Andreescu 
— Balaur, Standiu, Pinter, Du- 
mltrache — Ghizdeanu, Iones- 
cu, Ivana — Cramer, Zahlu 
(man. 50 Smarandache), Stoiiein.

M, FLOREA — eoresp.
DUNĂREA c.s.u. galați — 

C.S.M. SF. GHEORGHE 5—2 
(5—h) : Hanghiuc (tata. 7), Ta- 
rarache (min. 15), Comșa (mta. 
â5), Balaban (min. 27), Angheltai 
(min. 29), respectiv Rădulescu 
(min. 9 și 60).

C.S. BOTOȘANI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 4—2 (0—1) : 
Dumitru (min. 73), Ene (min, la, 
W și 00), respectiv Dăscăiescu 
(min. Iij șl Stanclu (mta. tS).

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA 
BISTRIȚA 2-0 (1—0) : Avădanel 
(mta. 39) și Pătaș (mta. 68).

C.S.M. BORZEȘTI — OȚELUL 
GALAȚI 1—1 (0—1) : Roșea Șmta. 
M din 11 m) pentru C.S.M. Stan 
(mta. 30) pentru Oțelul.

PRAHOVA PLOIEȘTI — DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 2—2 (1—0) : Vbul 
(min. 34), Angelescu (min. 05) 
pentru Prahova, Catană (mta 
78), Fllîmon (tain. 80) pentru 
Dunărea,

I.M.U. MEDGIDIA — F.CJd. 
PROGRESUL BRAILA 2—3 (3—Z): 
Horga (min. 6 șl 12), respectiv 
luga (mta. 7), Panțlru (mta, 26), 
PIrlog (tata, 77).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(1—0) : Pastia (min. 25) și Fulga 
(tata. 48).

DELTA TULCEA — VIITORUL 
GHEORGHENI 2—0 (1—0) : Ihl-
mov (mta. 16) șl Bădescu 
(tata. 64).
Relatări de la T. Sirlopol, T. 

Ungureanu, I. Mtadrescu, Gh. 
Grunzu, L T&năsescu, N. Carabas,
F. Jecheanu I. Diaconu.
1. DUNĂREA 28 18 5 5 62-22 41
2. Gl. BUZĂU 28 15 4 9 49-31 >4
3. CUS.M. Sv. 28 13 8 0 30-28 32
4. Oțelul Gal. 28 13 5 10 43-31 31
5. Gloria B-ța 28 14 1 18 44-29 29
8. FCM Prog. 28 14 1 13 51-42 29
7. CJ5. Btș. 28 13 3 12 36-28 39
8. C.S.M. Borz. 28 12 5 11 31-33 29
8. Ceahl. PJÎ. 28 13 2 12 40-39 28

10. Prahova PI. 28 H 5 12 36-32 27
IL Dunărea Căi. 28 12 3 13 M-44 27
n. Un. D. Focș. 26 11 4 13 29-34 >6
13. CSM Sf. Gh. 28 10 5 13 32-37 25
14. VIU. M. Vs. 28 10 5 13 30-36 25
13. Min. G.H.’ 28 13 1 14 36-53 25
14, Delta Tulcea 28 11 2 15 28-51 24
H. I.M.U. Med. 28 8 S 13 33-48 21
18. Vllt. Gheorg. 28 8 4 16 23-40 30

*1 Echipă penalizată eu două 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 mai) : Viitorul Gheorghenl — 
C.S.M. Sf. Gbeorghe 0—2), 
CS.M. Suceava — Gloria Buzău 
(6—1), Gloria Bistrița — Prahova 
Ploiești (6—2), Ceahlăul P. Neamț 
— Dunărea C.S.U. Galați (1—1), 
C.S. Botoșani — Delta Tulcea 
(1—2), F.C.M. Progresul Brăila— 
Viitorul Mecanică Vaslui (1—0), 
Oțelul Galați — I.M.U. Medgidia 
(1—1). Dunărea Călărași — Unirea 
Dlnamo Focșani (1—2). Minerul 
Gura Humorului — C.S.M. Bor- 
zești (0—2).

I

LITORAL ’83
Tarife convenabile în oceastâ 

perioadă
Toate oficiile județene de 

turism din tară și filialele 
I.T.H.R București au pus în 
vînzare locuri pe Litoral pen
tru prima parte a sezonului 
la tariful de 71 lei/zi de per
soană în perioada 1—31 mai 
șl 79 lei/zi/persoar.ă în perioa
da 1—15 iunie a.c.

în tarif sînt incluse cazarea 
șl masa în hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete șl 
pentru perioade mai scurte 
decît seriile complete de 13 
zile, iar la transportul pe 
C.F.R. se beneficiază de o re
ducere de 25%.

Celor care vor veni pe Li
toral in această perioadă le 
stau la dispoziție numeroase 
mijloace de agrement : parcuri 
de distracții, terenuri de sport 
discoteci, piscine, ambarcațiuni 
nautice, spectacole artistice, 
întîlniri sportive etc.

De asemenea, se organizează 
excursii in Delta Dunării, 
Nordul Dobrogei, lă Cetatea 
Histria, la Adamclisi, pădurea 
Babadag etc.

TOȚI LIDERII VICTORIOȘI
SERIA A ll-a SERIA A Iii-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
MINERUL MOÎRU 3-1 (1-0)

Victorie meritată 
nilor, realizată in 
echipe ambițioase 
tlmn 
fizică, 
blnat 
nulul. 
Culea 
deschide 
imprecis. 
M. Niță 
tatea de _ ______ ._______
lași lucru l-a (acut T. ZAMFIR 
(miri, 
poartă 
bilă a 
către 
pauză, __  ___  _________  ___
rile lui Culea (min. 25), T. Zam
fir (min. 29) și Grigore (min. 
35).

în repriza secundă, Autobuzul 
a avut inițiativa si, ta min. 49, 
a majorat scorul : Culea, aflat 
ta careu, a ridicat balonul ta 
mina fundașului Gașpar șl ar
bitrul a acordat, nejust, lovi
tură de Ia 11 m, pe care a trans
format-o CR. NIȚA : 2—0. După 
cinci minute, o altă greșeală de 
arbitraj : Catană 11 „culcă" pe 
Glba ta careu, dar nu se acor
dă. așa cum 3e impunea, pe
nalty. In continuare, alte ratări 
ale gazdelor (Culea — min. 56, 
T. Zamfir — min. 54 — bară!): 
In min. 67, TONE a reluat pre
cis ta plasa centrarea Iul Cr. 
Niță : 3—0. In min. 83, la tm 
contraatac al Minerului, PLOAE 
a redus din handicap : 3—1.

Arbitrul șt. Grosu (Călărași) 
a condus _slab formațiile::

AUTOBUZUL : Alexe — Far- 
caș, Rada, Grigore, Chirlac — 
Cr. Niță, Naghl, C. Zamfir, M. 
Niță (min. 81 M. Florentin) — 
Culea, Glba (min. 61 Tone).

MINERUL : “
nă. Gașpar. 
(mm. 72 
Tur caș, 
Stoenac,

U.T.A. - AURUL BRAD 2-0 <0-0)

ARAD, 22 (prin telefon). încă 
din start, arădOnli au atacat cu 
aplomb poarta adversă, dovadă 
fiind atit raportul cornerelor (în 
min. 45 el era 14—1 in favoarea 
gazdelor), cit și cele șase bune 
ocazii de gol din prima parte a 
jocului (cea mai mare a fost 
„bara" lui Coraș din min. 24).

La reluare, aspectul jocului a 
fost același, textiliștii jucîndu-se, 
din nou, cu ocaziile de gol. Ca 
să fim drepți insă și portarul 
oaspeților, Rudișuli, a lost Ia 
înălțime în cîteva faze I Văzînd 
neputința propriilor atacanți. 
fundașul Bitea (min. 64) s-a lan
sat pe un culoar liber, pe par
tea stingă, a sprintat, apoi, in 
careu, de unde a pasat excelent 
„înapoi" altui fundaș arădean, 
GALL, care a trimis în plasă : 
1—0. In min. 70, gazdele sînt pe 
punctul de a majora scorul 
(Coraș a trimis din nou în bară), 
ca șl in min. 74 (Țirban a șutat, 
din careu, în pieptul portarului I) 
iar în min. 76 Tisa, singur cu 
portarul, a trimis afară I în 
min. 78, însă, CORAȘ nu mai gre
șește ținta și marchează spec
taculos, cu capul, din centrarea 
lui Giurgiu. In final, U.T.A. mai 
are o „bară" (min. 84 — Gali) : 
In min. 87, oaspeții nimeresc șl 
ei „bara" prin Nan.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : U.T.A. : Lo- 
vaș — Bubela (min. 79 Vuia), 
Gali, Bodl, Bitea — Csordaș (min. 
85 Gae). Hirmler, Tisa — Țirban. 
Coraș, Giurgiu : AURUL BRAD : 
Rudișuli — Buciuman, Merlă, Lă
cătuș, Țînțăreanu — Stingă. Mi- 
culescu. Ștefan — Petrișor (min. 
60 Clonțos). Ormenișan (min. 75 
Nan), Tirchir.eciî

Ion IOANA, coresp.

F.C. BALA. MARE —• C.S.M. RE
ȘIȚA 2—0 (1—0) : Dragorairescu
(min. 20 și 79).

GLORIA REȘIȚA — ARMA
TURA ZALAU 2—1 (1—0) : Bar
tales (min. 4 din 11 m și min. 
63), respectiv Darie (min. 89).

„U“ CLUJ-NAPOCA — STRUN
GUL ARAD 5—0 (1—0) : Stoica
(min. 24 și 57) Boeru (min. 83) 
și Suciu (min. 84 și 89).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (2—0) 1
Stoica (min. 23), Vătafu (min. 
45), Simu (min. 58), respectiv 
Plăvițiu (min. 85).

OLIMPIA SATU MARE — C.IL' 
SIGHET 3—0 (2—0) : Bolba (min. 
26 și 62) și Mociran (min. 32).

RAPID ARAD — MINERUL 
CAVNIC 4—1 (3—0) : Bora (min. 
7, 85, 48), Leșean (min. 37), res
pectiv Lucaci (tain. 84).

IND. SÎRMEI C. TURZII - ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 2—1 (2—1) ț 
Miheșan (min. 8), Vlăduț (min. 
12), respectiv Herdca (min. 23).’

U.M. TIMIȘOARA — SOMEȘUL 
SATU MARE 2—0 (2—0) 1 Humei 
(min. 2) și Ganca (min. 17).

Relatări de la A. Crișan, P. 
Fucs, I. Lespuc, M. Vîlceanu, Z. 
Kovacs, Gh. Mornăilă, P. Tones 
și C. Crețu.

a bucureste- 
fata unei 
care, atîta 

permis pregătirea 
deschis si a com- 
la 
ta 
la

cit i-a 
a jucat 
frumos
Chiar 

fost 
scorul, . __  .

După alte sase minute 
a irosit șl el poslbili- 
a înscrie. Dar, nu ace-

a
mijlocul 
primul 
un pas 
însă a

tere- 
minut 
de a 
șutat

14), care a reluat în 
după executarea lmpcca- 
unei lovituri <Ie colț de 

Cr. Niță : 1—0. Ptnă la
am mai consemnat rătă

Furcaru — Cata- 
Bălan, Pruteanu 

Nicolof) — Chlțulescu. 
Ploae. Laurențlu — 
Drăguț.

Pompiliu VINTILĂ
PANDURII TG. JIU — RAPID 

BUCUREȘTI 1—2 (0—1) 1 Găman 
(mta. 11), respectiv Cojocaru 
tznta. 3) si Manca (min. 70).

LP. ALUMINIU SLATINA — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—1 (1—1) : Păun (min.
42), Asaftel (min. 75 din 11 m), 
respectiv Predeanu (min. 17).

GAZ METAN MEDIAȘ — BO
VA ROȘIORI 0—0.

CAR PĂȚI MÎRȘA — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 5—0 (2—0): 
Llvciuc (min. 21), Fătan (min. 
M $1 89), Stanca (min. 69) si 
Voiculet (min. 71).

UNIREA ALEXANDRIA —
C-S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (1—0) : Gh. Radu (mta. 35) 
ti Stancu (min. 50).

METALUL BUCUREȘTI — 
PRECIZIA SACELE 5—0 (3—0) :
L Nica (min. 10 si 20) ti Nllă 
(mta. 40, 75 si S5).

ȘOIMH IFA SIBIU — MECA
NICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 2—1 (1—0) : Colesnluc
(min. 43), Rotaru (min. 48), res
pectiv Dragne (min. 87).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI 6—3 (6—1) : Frățilă (mta. 
4, 40), Iordache (min. 16 și 42), 
Glonț (min. 19), Clornoavă (min. 
28), respectiv Pavlov (min. 26), 
Veleanu (min. 49) și Dima (min. 
59).

Relatări de Ia P. Cristea, D. 
Mihail, M. Țacăl, M. Verzescu, 
M. Bizon, D. Brănoiu, I. Boțo- 
can sl o. Guțu.

puncte.

L RAPID BUC. 30 23 4 3 66-18 50
X LP. Aluminiu 29 IA 6 8 42-28 36
X Carpați Mlrșa 30 14 4 12 51-36 32
X Mir.. MoCru S! 15 2 1* 51-48 32
5. Din. Vfct. 27 12 4 0 39-33 30
X Unirea Alex. 29 12 4 13 37-36 28
7. Aut»b-izul 29 11 4 12 30-31 28
8. Rova Roșiori 28 12 4 12 30-32 28X Gaz metan 26 11 6 11 27-34 28

14. Metalul Buc. 38 12 3 13 42-34 27
ÎL Chimica Tîm. 27 12 3 12 30-28 2T.
IX Șoimii Sibiu 28 11 5 12 34-37 27
18. Automatica X 11 5 12 27-34 2714. Prog. Vuita) 29 12 S 11 38-39 26
IA. Pand. Tg. J. 38 U 3 M 38-36 2516. Mec. fină 38 8 8 12 31-36
IX Prec. Săee> 29 7 3 19 28-69 1718. CSM Dr. T.S. 28 5 6 17 18-40 16F) Echipă penalizată cu patru

1. FC B. MARE 28 17 4 7 59-25 33
X U.T.A. 28 15 7 6 52-19 37
3. „U- Cj.Nap. 28 17 2 9 49-18 38
4. Ind. sîrmei 28 14 3 11 39-30 31
5. Olimpia S.M. 26 12 5 11 50-41 M
6. C.S.M. Reș. 28 12 5 11 43-3^ 29
7. Armăt. Zalău 28 14 1 13 35-54 29
8. Gloria Reșița 28 12 4 12 35-54 28
9. Min. Cavnic 28 13 1 14 55-41 27

10. Someșul S.M. 28 12 3 13 45-42 27
11. Rapid Arad M 12 3 13 44-43 27
13. Met. Cugir 28 11 4 13 32-49 26
13. C.F.R. ^Tim. 28 10 5 13 36-41 2S
14. Aurul Brad 28 10 5 13 34-41 26
IA. U.M. Tum. ii 10 5 13 34-49 25
16. CJX. Sighet 28 11 2 15 39-47 24
11. Strung. Arad 23 9 4 15 28-50 22
18. înfrățirea Or. 26 8 3 17 22-50 10

ETAPA VIITOARE (duminica 
29 mai) : Gaz metan Mediaș — 
LP. Aluminiu Slatina (1—3), 
Automatica București — Progre
sul Vulcan București (1—3), Lu
ceafărul București — Unirea 
Alexandria (nedisputat), Metalul 
București — Dinamo Victoria 
București (1—1), Rova Roșiori — 
Carpați Mlrșa (2—2), Șoimii IPA 
Sibiu — Pandurii Tg. Jiu (0—3), 
Precizia Săcele — Minerul Motru 
(1—t), Rapid București — Meca
nică fină Steaua București TS—2), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Chimica Tîrnăveni (0—2), Auto
buzul București stă.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 mai) : Aurul Brad — Olimpia 
Satu Mare (0—2), Minerul Cav- 
nlo — Gloria Reșița (1—3), Me
talurgistul Cugir — „U“ Cluj-
Napoca (0—2), C.S.M. Reșița — 
Rapid Arad (0—5), F.C. Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara (0—1), 
Strungul Arad — Armătura Za
lău (0—1), Someșul Satu Mare — 
Ind. sîrmei C. Turzii (0—3), U.M. 
Timișoara — U.T. Arad (0—5), 
C.I.L. Sighet — înfrățirea Ora
dea (0—2).

INVITAȚIE PE VALEA PRAHOVEI
Oficiile județene de turism din întreaga țară vă invită 

să vizitați stațiunile montane SINAIA. PREDEAL și PO
IANA BRA.ȘOV.

Se pot obține locuri in hoteluri și case de odihnă pe pe
rioade intre 3—12 zile cu plecări zilnice, in aceasă perioa
dă aplicin’du-se tarife reduse.

Posesorii biletelor de odihnă beneficiază de o reducere 
de 25% la transportul pe C.F.R.

Obținerea biletelor pentru excursii și concedii în stațiu
nile menționate se face la toate oficiile județene de turism 
și filialele I.T.H.R. București.
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A început prima ediție a C. M. de popice-juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI-IN LUPTA PENTRU MEDALII
FEBRILĂ ACTIVITATE

PE STADIOANELE DE ATLETISM
(prin telefon), 
în frumoasa 
litoralul iugo- 
Mării Adria-

PORECI, 22 
Sosiți simbătă 
stațiune de pe 
slav din nordul 
tice, unde are loc ediția inau
gurală a Campionatelor mon
diale de popice rezervate ju
niorilor pînă la 23 de ani. ti
nerii noștri sportivi au fost 
cazați la elegantul hotel „Dia
mant". în care se află si sala 
mondialelor". Rearrfenajată 

după ultimele cerințe ale 
ț.I.P., arena de joc a fost o- 
mețogată cu doar cîteva zile 

urmă de către comisia teh
nică a forului internațional, 
condusă de reprezentantul tă~

rii noastre prof. Ladislau 
Szocs.

în cursul după-amiezii. con
form programului stabilit de 
organizatori, echipele naționa
le ale României, cotate de 
specialiștii prezenți aici printre 
principalele favorite, au efec
tuat antrenamentul de 
dare cu cele șase piste din ma
terial plastic si cu 
automată. După acest 
test, antrenorii Tudor 
(la fete) și loan 
băieți) au stabilit 
le formații. în ordinea 
pe arenă : Maria Zsizsik, 
ta via Ciocârlan, Rodie* I

acomo-

ridicare 
ultim 

Buzea 
Petru (la 

următoare- 
intrăril 

Oe- 
Baclu.

„CURSA
(Urmare din pag. 1)

mul pluton, pe locul cinci, cu 
timpul de 3h 06:46,0. s-a clasat 
ciclistul român Constantin Că- 

I ruțașu. iar în plutonul al doi- 
' lea au sosit și Mircea Komaș- 

canu, Costică Paraschiv și la
mei Gancea.

Astfel, a 36-a ediție a „Cursei 
Păcii" s-a încheiat cu victoria 

. lui Falk Boden (R.D. Germa
nă), care, deși nu a ciștigat 
nici o etapă, printr-o cursă de 
mare .regularitate, a reușit să 
sosească cu tricoul galben la 

i Praga. Pe locurile următoare 
s-au situat ■ Oleg Ciujda 
(U.R.S.S.) — la 32 sec. Olaf Lud- 

! wlg (R.D. Germană) — la 56 sec. 
Thurlov Rogers (S.U.A.) — la 

i 1:03. Tadeusz Krawczyk (Po
lonia) — la 1:13, Gerrit Solle- 
weld (Olanda) — la 1:29.

Intre fruntașii „Cursei Pă
cii" din acest an. un adevărat 
erou al întrecerii a fost si ci
clistul român Mircea Romaș- 
canu care, la vîrsta de 30 de 
ani, a reușit o performanță 
remarcabilă, una dintre cele 
mai valoroase din istoria spor
tului nostru cu pedale : două 
victorii de etapă (a 4-a, Poz
nan — Forst și a 11-a. Sole- 
nice — Tabor), locul doi în 
etapa a zecea, Usti — Pribram, 
de patru ori cu echipa pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui și locul întîi în „premiul 
combativității" distins cu tri
coul violet. Acest trofeu ca
racterizează cel mai bine com
portarea ciclistului nostru, 
pregătirea sa sportivă și cali
tățile sale moral-volitive. Așa 
cum se cunoaște,. Mircea Ro- 
mașcanu a pornit în cursă cu 
un handicap enorm : 26 
minute (locul 91) 
prima etapă, cînd 
tr-o ambuscadă a 
si contuzii si i 
bicicleta. Dar aceasta nu l-a

de 
în 

în-
pierdute 
antrenat _ 
suferit răni 

s-a defectat

i
I

pă cir
descurajat pe sportivul nostru 
care, cu o tenacitate extraor
dinară .a continuat întrecerea 
decis sâ-și amelioreze poziția 
și să-și aducă contribuția la 
clasarea pe un loc cit maî bun 
în fiecare etapă. Antrenorii și 
specialiștii prezenți în cursă 
au elogiat curajul și dirzen:» 
ciclistului român, care a reușit 
să cîștige ulterior două etape 
și să sosească aproape în fie
care zi cu plutonul fruntaș.

Alături de Romașcanu s-au 
comportat meritoriu tinerii ru
tieri Ionel Gancea. Costică Pa
raschiv, Comei Nicolae. Valen
tin Constantinescu și Constan
tin Căruțașu, care au contri
buit, fiecare după puterile sale, 
la clasarea echipei noastre pe 
primul loe în patru etape, re
zultat fără precedent in parti
ciparea cicliștilor români la 
„Cursa Păcii".

Iată clasamentul „Premiului 
combativității" —tricoul violet: 
1. Mircea Romașcanu (România) 
— 28 puncte ’, 2. Falk Boden 
(R. D. Germană) — 24 puncte ț 
3. Andreas Peterman (R. D. 
Germană) — 22 puncte ; 4. Olaf 
Ludwig (R. D. Germană) — 1# 
puncte ; 5. Claude Carlin (Fran
ța) - 14 puncte ; 6. Nendo 
Stalkov (Bulgaria) — 12 puncte.

Tricourile pentru Premiul 
sprinterilor și cel al cățărăto
rilor au fost cucerite de Olaf 
Ludwig.

In clasamentul general indi
vidual, primul dintre cicliștii 
români s-a situat Ionel Gan
cea, pe locul 24. Mircea Ro
mașcanu a ocupat locul «.

Clasamentul general pe e- 
chipe : L. R.D. Germană
137.59 54, 1 Polonia la 1355, _ _ . . . ------- c1 Cehoslovacia la 14:32.
U.R.S.S. la 1857, 5. Olanda ta
22:46. 8. Bulgaria la 29:51. T.
România la 41:58. 8. S.UA U
51:03, 9. Cuba la 1.01.44, 10.
Ungaria la 1.05:47 ete-

AGENDA SĂPTĂMlNII
23.V CICLISM : continuă Turul Italiei (piuă la 5.VI) ; TENIS : 

campionatele internaționale ale Franței, la Roland Gorroe 
(pînă la 5.VI) ; AUTOMOBILISM : — - -
Franței, la Pau formula 2 ;

25. V FOTBAL : ~ ' ------- ----- -------

Marele premiu

finala C.C.E., la Atena, 
Hamburger S.V. ; VOLEI : turneu de 
pentru C.E. masculin (pînă la 29.V) ;

26. V BASCHET : campionatul european
(Limoges, Caen, pînă la 30.V, faza 
MOBILISM : Turul PottUgaMeă. ta 
de raliuri (pînă la 29.V) ;

27. V BOX : meci pentru campionatul

Juventus 
calificare

ta Franța
prrlVntnart) ; AUTO- 
campiorwtol raropeae

mondial ta eategorta 
mijlocie (ambele versiuni, WBC și WBA), Hagler-Seyptoa. 
la Providence, în S.U.A ;

Î9.V AUTOMOBILISM : raliul Acropole k> cadrat campionatu
lui mondial (pînă la 3.VI) ț GIMNASTICA : campionatele 
europene masculine, la Varna ; JOCURILE SUD-EST 
ASIATICE : competiție polisportivă. la Singapore (ptnă ta 
6.VI) ; CICLISM : Cursa Bordeaux-Paris ;

29.V AUTOMOBILISM : campionatul mondial de rezistență, ta 
Nurburgring ; FOTBAL : meciuri in preliminariile C.K. : 
Suedia — Italia (gr. V) și Islanda — Spania (gr. vtn : 
MOTOCICLISM : marele premiu de viteză al Austriei.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele 

premiu al Belgiei, la Spa, pen
tru pllotli de formula L a fost 
cîștigat duminică de francezul 
Alain Prost (Renault Elf) 
1.27:11,502 urmat la 23.183 
francezul Patrick Tambay.

BASCHET e Fin *1 in turneul 
feminin de la Ha vana : Franța — 
Ctba tineret 70—55. Cuba A — 
Bulgaria 98—88. Ungaria — Ceho
slovacia 99—96, Cuba B — S.U.A 
100—91. Clasamentul t 1. Cuba A 
2. Bulgaria, 3. Ungaria, 4. Ceho
slovacia. 5. Cuba B. 6. S.U.A.. 
7. Franța a La Orleans. meci 
masculin : Franța — R.F. Ger
mania 92—89.

GIMNASTICA a Turneu inter
național de „ritmică* la Tokio : 
I. Liliana Gheorghieva (Bulga
ria) 38,70 p, 2. Anella Ralenkova 
(Bulgaria) 38,45 p, 3. Daniels 
Bosanska (Cehoslovacia) 38,01 p.

MOTOCICLISM a Marele bre- 
miu de viteză (250 cmc) al Spa
niei. Ia Jarama (Madrid), a re-

In 
de

ventt francezului Herve Guilleux 
(Kavasakl) eu o medie orară de 
125,786 km. După 5 etape liderul 
clasamentului C.M. ezte venezue
la nul Carlo* Lavado ca 31 p. În
trecerea de la clasa 5M cmc. de 
Ia Jarama. a fost dștigată de a- 
mericanul Fredile Spencer 
(Honda) — media orară 131.880 
km. K este șt primul in clasa
mentul general, cu 63 o.

BUGBy a Med amical la Ro
torua. in Noua Ze-landă : ..Bay 
of plenty- a fost întrecută de 
„Lefi britanici- cu 34—11 (22—*.

TENIS O A 40-a ediție a .in
ternaționalelor- Italiei a foot 
dștigată de americanul Jimmy 
•Arias contra lui Jose Higueras 
(Spania) eu S—2. 5—7. 6—L »—4.

VOLEI • Turneul masculin de 
calificare pentru C.E., de la De
brețin : R.F.G. — Anglia 3—L 
Franța — Danemarca 3—1. Un
garia — r.f.G. 3—0. Franța — 
Anglia 3—I. Echipele Ungariei și 
Franței au obținut calificarea.

Mariiena Bur- 
(rezervă — 

Ion 
Constantin Bănescu, 

Farkași Constantin 
Traian Țelnar, Ale- 
Szekely (rezervă — 

Bandi).

Ibolia Mathe. 
cea, Olga Fsihas 
Mariana Borta), respectiv 
Matiș, 
Marton 
Frigea, 
xandru
Carol

Antrenamentul s-a dovedit 
binevenit, deoarece duminică 
s-a și dat startul oficial al pri
mei ediții a Campionatelor 
mondiale de popice — juniori. 
Așa cum se anticipa, echipele 
reprezentative ale României se 
află, după prima zi, pe poziții 
fruntașe atit la feminin cît și 
la masculin, cu bune șanse de 
a se număra printre laureatei 
Iată, dealtfel, cum arată cla
samentul după prima zi : fe
minin — Ungaria 1223 pd, Ro
mânia 1216 pd, R.F. Germania 
1194 pd ; masculin — Iugosla
via 2643 pd, R.F. Germania 

2621 pd. România 2616 pd.
Echipele medaliate vor fi cu

noscute în cursul serii de luni. 
In continuare, programul ..mon
dialelor* este următorul : în 
zilele de 24 și 25 mai — între
cerea la probele de perechi, pe 
26 este prevăzută o zi de pau
ză, iar pe 27 — turneul' final 
individual.

In toate confruntările se joa
că la probele clasice de 100 
bile mixte femei si 200 bile 
mixte bărbați.

NEUBRANDENBURG. In cadrul 
unui concurs care a avut loc 
simbătă în localitate tînăra arun
cătoare Gisela Beyer a obținut 
un rezultat excelent la disc :
70.40 m. Ea s-a apropiat la 1,10 
m de recordul R.D. Germane, 
deținut de Evelin Jahl și la
1.40 m de recordul mondial al 
Măriei Vergova-Petkova (Bulga
ria). O altă aruncătoare din 
R.D. Germană, Martina Opltz, a 
obținut 70,26 m fiind a șaptea 
atletă din lume care depășește 
granița celor 70 m !

LONG BEACH. simbătă, pe 
stadionul acestui oraș californian, 
atletul francez Thierry Vigneron 
a trecut, la prăjină, peste șta
cheta ridicată ta 5,68 m, după 
care a încercat, ca mereu în ul
timul timp, să doboare recordul 
mondial al sovieticului Vladimir 
Poliakov (5,81 m din 1981r), fărA 
a reuși, însă. Alte rezultate din 
acest concurs : prăjină : Tom 
Hintnaus, Patrick Abada (Franța) 
și Larry Jessee toți 5,35 m, cio
can : Ed. Burke 72,02 m. înăl
țime : James Frazier 2,18 m, 
400 m : William Snoddy 46,76, 
lit m? : James McCraney 13,8.

COPENHAGA. Cursa de mara
ton desfășurată în capitala Da
nemarcei a fost cîștigată de aler
gătorul localnic Henrik JSrgen- 
sen cronometrat pe 42,195 km 
în 2.16:40,0.

MOSCOVA, 
sovietic ta 
Vladimir Kuznețov, 
apropo de noul record al lui Tom

R.D.

Fostul recordman 
aruncarea suliței, 

a declarat

Troian IOANIȚESCU

TURUL CICLIST
AL ITALIEI

In turul Italiei, etapa a 9-a 
disputată slmbătă pe ruta 
Terracina — Montefiascone (225 
km), a fost dștigată de italia
nul Riccardo Magrini in 5.50:57 
urmat la 3 s de spaniolul Le- 
jarreta și la 9 s de italianul 
Moreno Argentin.

Etapa a 10-a, duminică, Moo- 
tefiascone — Bibbiena (232 km) 
a revenit I 
MaaciarellL 
continuă să 
al Hder-:1i’i.

italianului Palmiro 
Giuseppe Saronni 

i poarte tricoul roz

Petranoff : „zborul suliței pesta 
100 metri este, deci, posibil : A- 
runcarea de 99,72 m a americanu
lui Petranoff va contribui, fără 
Îndoială, la depășirea barierei 
psihologice a graniței celor IM 
de metri. In prezent, in afara lui 
Petranoff, stnt mulțl culițașl da 
valoare ridicată in lume, astfel 
eă in curind unul dintre el va 
depăși, cu siguranță, Umila mntt 
visată a celor IM m t“

SUCCESE ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. 1)

treceri au obținut victorii «e 
plaudate. Astfel, recordmana 
mondială Anișoar* Cușmlr s-a 

ia 
d» 

de vest-ger; 
Sussiek ca

săritura 
rezultat

clasat prima la 
lungime cu un 
6,94 m. urmată 
manca Christina
6,53 m. La 1500 m. Fița LaS 
vin a cîștigat cu un finis im
petuos în fata elvețiencei Cor
nelia Burki. Ele au fost cro
nometrate în 4 : 07,48 sL reta- 
pectiv, 4 : 07,65. Alte rezulta
te : 1500 m : Minkemeier
(R.F.G.) 3 : 41,95, 3 000 m2
Zdravkovici (Iugoslavia) 7:49,80ț 
femei 200 m : Ute Thimm 
(R.F.G) 23,44, disc ; Ingra Ma- 
neke (R.F.G.) 64,76 m.

Iii
i

Atpect din curta de 50 lent 
marț detfdțuraU recent la 
Berlin ți cițtigatt de Ronald 
Weigel, primul din dreapta, cu 

timpul de 3.41:31,9.

UN FINAL OARECARE

LA LAS VEGAS, DESEMNAREA 
UNOR NOI CAMPIONI 

MONDIALI LA BOX

La coasteâația de mari_ —_____ ,_ __________vedete ale fotbalului contemporan
numele Iul Paul Breitner stă acria cu litere majuscule și a- 
eeasta deoarece jucătorii Iul Bayera din MQnchen și ai re
prezentativei vest-germane a foot realmente unul dintre cel 
mai bunL Excelent tehnician, bun tactician, șuteur redutabil, 
Brertner acoperea o mare suprafață a terenului de joc, fiind, 
grape foarte bunei sale pregătiri fizice, părtaș la defensiva 
eciLipe: sale șl. in egală măsură, la ofensivă.

Anul trecut, după .Aiundlalul* spaniol. Paul Breitner și-a 
făcut publică intenția de a se retrage din activitatea fotba- 
Uaccâ competipoaală. A șl tăcut-o. mal intll cu echipa re
prezentativă și apoi a anunțat retragerea sa șl de la Bayern, 
pentru această primăvară. Mal mult chiar, colegii de echipă, 
aițl fothai-șrt d-a RF. Germania șt dia alte țări, au hatâr* 
să participe la un med de adio, la 31 mat, in Mdnchen, la 
cadrul căruia Breitner ar fi urmat să apară pentru ultima 
oară in fața publicului.

Medul va avea loo la data stabilită, dar... fără Breitner I 
Accidentat la M martie. în partida de campionat de la Ham- 
burg. ca campioana țării (1—1; golul Bayem-ulul a lost În
scris de Breitner), căpitanul echipei bavareze a fost constrîne 
la o pauză forțată de mai multe săptămlnl. „Cum n-am voie 
M mă mal antrenez do atlta vreme, înseamnă eă acesta a 
fost sfirșitul*, declara ua tristețe faimosul fotbalist, care, cu 
siguranță, altfri iș< redea retragerea: Intr-un joc de adio, pe

Romeo VILARA

Pe agenda actualității pugill»^ 
tice au figurat, la sttrjitul săp- 
tămînii trecute, cîteva med uri 
pentru titlurile mondiale într-< 
gală de aur, pe ringul din LM 
Vegas. i

Portorlcanul Osvaldo Ocasic 
și-a apărat eu brio titlul dB 
campion mondial la categoria 
grea-ușoară (versiunea WBA3. 
aispunînd la puncte, în 15 ra* 
brize, de amerlcnul Bandy 
Stephens.

La categoria grea (WBA) s-aw 
întrecut americanii Michael 
Dokes, deținătorul titlului. M 
Mike Weaver, șalangerul să<. 
Meciul a foat foarte disputat 
da la primul la ultimul sunai 
da song, șt foarte echilibrat D»> 
clzla de egalitate, după 15 re
prize, menține titlul la DokeaC 
Tot la „grea*, dar în versiunea 
WBC. Larry Holmes a dispui 
grea la puncte. In M repriza 
de șalangerul său, Tim Wither», 
poon, păstrlndu-sl astfel titlul. 
In afirsit. intr-un amical la cat 
grea. Greg Page l-a întrecut la 
puncte, în ÎS reprize, pe RenaMe 
Snipes.

ECOURI DUPĂ HOTĂJUREA 
LUATA DE FXF-A.

Prea ■ jmare. Comitetul Execu
te al IHA a botărtt cu tur
nau &ta al C.M. din IM eă 
albă lac in Mestic. Ca M de 
membri au votat in unanimitate! 
Es»a pentru prima dată In isto
ria turneelor finale ale C.M. cind 
aceeași țară primește arest drept 
a doua oară. In 1S79, tot Mexi- 
cul a lost țara organizatoare. 
Iadă dieva ecaori după hotărârea 
JJJA t

•Jn Mexic — aatează 'Agenția 
France Prease — vineri dimi
neața oamenii ■-*□ trezit mal 
devreme deeh de obicei — Înainte 
de ora ( — pentru a aștepta ver- 
dletul de la Stockholm. Ctnd n 
aflat știrea eă țara lor va fi 
din nou gazda CJH., manifesta
țiile de bucurie a-au prelungit 
toată ziua. In toate localitățile... 
Oficialitățile mexicane au decla
ra* eă acest succes se datoreste 
9i faptului că la un referendum 
popular, M la sută au răspuns, 
eu eltva timp în urmă, eă doresc 
ea țara lor să devină organiza
toare*.

Președintele Columbiei, Belisa- 
rio Betaneour, a spus : „Stnt con
vins eă mexicanii vor onora mm 
se cuvine marea competiție*. Fe
derația de fotbal vest-germană 
a publicat un comunicat, prin 
care arată eă „alegerea este co
metă șt eă țara organizatoare șe

va strădui să organizeze la fel 
de bine CM. în 19S4 ca șl in 
1978*. Henry Kissinger — fostul 
secretar de sta* ai S.U-A. — a 
fdieitat Mexicul pentru victoria 
obținută, dar a subliniat „regret 
că • Comisie specială a 1'JJ.A. 
na a vizita* bazele noastre spor
tive, înainte de a se fi luat a- 
ceastă decizie*. Iugoslavul Bora 
Mllutlnovlcl — antrenorul echipei 
mexicane — a declarat : „Desigur 
că sin* fericit, dar de acum mă 
așteaptă o muncă de mare răs
pundere, pentru a pregăti națio
nala mexicană la un nivel inter
național corespunzător dnstd 
care nl s-a dat de către F.U.A.*.

FINALE DE CUPE.,
Pe stadionul „Wembley* <*n 

Londra, în fața a IM OM de spec
tatori, finala „Cupei Angliei* din
tre Manchester United șl Brighton 
s—a încheiat la egalitate 2 3—ă,
după prelungiri (la pauză Brtgn- 
teu conducea cu 1—«T. An În
scria : Stapleton (mln. 5*, WH- 
Idna (mirt. 70), pentru Manctie»-. 
ter, respectiv Smith (min. 13) și 
Stevens (mln. 06). Finala se va 
reduce joi, în nocturnă anunță 
Agenția France Presse.

• In .finala Cupei Scoției le 
Glasgow : Aberdeen — Glasgow 
Rangers 1—4, după pretangfct. 
A înscria Black (mln. IM).
• fat finala „Cupei Luxem

burg": Union — Municipal 4—2

CAMPIONATE
GERMANIA (ut. 30). Kota 

aezstaotexn — Hamburg >—A 
Dortmund — Bayern Mtlnchan 
*—4, Bremen — Bielefeld 5—1, 
Stuttgart — Hertha 4—L In da- 
saanent, conduc Hamburg M Bre
men eu clt>e « p, urmate da 
Stuttgart 44 p.

FBANTA. Cu două etape lata- 
into de terminare, Nantes ecta 
casnpdoană, avtnd 58 p. Ea eol| 
urmată de Bordeaux 47 p. Paris 
St. Germain 43 p. Cîteva rezul
tate : Nantes — Nancy 3—1, Mels 
— Toulouse 3—3, Monaco — Lena 

St. Etienne — Mulhouaa 
Rouen — Bordeaux »—A

Strasbourg — Lyon 2—0.
FRANȚA, CIȘTIGATOAREA 

GE DE JUNIOR!
In aemitinaleie C.E. de junior^ 

Franța — Italia 1—• (0—0). A
Înscris Faille (tnlss. 4* ; Ceho
slovacia — Anglia 4—I (•—«). la 
urma loviturilor de la n ml 
4-dti

In finala pentru locul 3 : Ata- 
glia — Italia 1—1 (1—1) și 4—I 
la penalty-urL

în finala pentru locul 1 ■
Franța — cehoslovacia 1—•

IN PRELIMINARIILE CE
Iert, la Chorzow, in gr. a 2-a a 

CA I polonia — UJUSJI. 1—4 
(1-8).

Simbătă ta CJL de tineret I 
Polonia — UJLSJ». 2—l.

<«doc|la ș1 ndmlni.U0|in , cod >9373 Bucutyn. «tr. 9. Conta 14, M.TJL ț. tal. ContraM II J» M R 11.51.39, «ocțta eorara 1ă«.l» > Momrban «37 I Mtl HIM rnnsp. Clpand t. 9. .Horatapa".
onțro MtOlnatnle a obonomenlo prin ILEXIM - dopartomontul «spori Inport presă. P.O. 8os IN-ÎH, tales 11 IM, BocurtfU *. II Decembrie as. A ă i I, L I U M3

S.UA

