
ȘEDINȚA COMUNA A CONSILIULUI 
NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

DIN INDUSTRIE
NATIONAL AL »

Simbătă Ia amiază, in pre
zenta tovarășului Nicolae 
Ccaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, la Sala Palatu
lui Republicii din Capitală, a 
avut loc ședința comună de 
închidere a lucrărilor Plenarei 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe și a 
Consiliului Național al Agri
culturii, industriei alimentare. 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor. <

La sosirea în sală, secretarul 
general al partidului a fost in- 
tîmpinat cu vii $i puternice 
urale, cei prezenti reafirmîn- 
du-și, astfel, dragostea fierbin
te. profunda stimă si nemăr
ginita recunoștință pe care le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, ccl mai iu
bit fiu al poporului român, 
conducătorul său încercat și 
clarvăzător pe drumul luminos 
al socialismului si comunismu
lui. S-a scandat îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.".

împreună cn tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiu au luat 
loc membrii Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor si finanțe și 
membri ai Biroului Executiv 
al Consiliului National al Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii si Gospodăririi 
Apelor.

Au luat parte membri . și 
membri supleanti ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

Primit cu deosebită căldu
ră de participant, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu viu interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare, fiind 
subliniată in repetate rînduri 
cu puternice aplauze, urale și 
ovații.

în atmosfera de mare însu
flețire si de puternic entuziasm 
care domnea în sală, la sfirși- 
tul cuvinlării, participantei au 
aclamat îndelung pentru partid 
Si pentru secretarul său gene
ral. exprimind din adincul ini
milor sentimentele de dragoste 
fierbinte și inaliă prețuire pe 
care întregul nostru popor le

Punct final iii Divizia „A" de baschet

DINAMO A REDEVENIT CAMPIOANĂ, 
CUCERIND AL 17-lea TITLU!

Campionii de baschet ai României : de la stingă la dreapta, ria
dul de jos : Marian Braboveanu. Gabriel David, Dan Cristea, 
Marian Marinache, Andrei Popovici, Dan Niculescu ; rindul de 
sus : Virgil Constantinescu — masorul echipei, Lucian Vasilică, 
Victor Iacob, Vasile Popa — căpitanul echipei, Gheorghe Novac 
— antrenorul echipei, loan Uglai, Lucian Ivascencu și Alexan
dru Vinereanu. Din fotografie lipsește Nelu LefterFoto : D. NEAGU

Campionatul national de bas
chet masculin, aflat la ediția a 
34-a, s-a încheiat prin meciu
rile disputate ieri, în sala Flo- 
reasca. După o absentă de trei 
ani de la șefia clasamentului, 
echipa Dinamo a reușit să re
devină campioană a României, 
pentru a 17-a oră în istoria 
competiției, performantă pentru 
care jucătorii și antrenorul lor, 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Novae, merită feli
citări. Pe locul/ secund se află 
fosta campioană. Steaua (antre
nori Mihai Nedef șl Nicolae 
Pîrșu), iar poziția a treia a re
venit echipei Rapid București 
(antrenor Haigazun Tursugian), 
care a realizat ultima dată a-

Șl CONSILIULUI 
AGRICULTURII 

nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aprecierile si îndemnurile 
formulate de secretarul general 
al partidului in cuvintarea 
rostită in fata reprezentanților 
forumurilor democrației noastre 
muncitorești, au găsit un larg 
ecou și o deplină aprobare în 
rindul participanfilor, care văd 
in orientările date premise si
gure ale dezvoltării continue a 
României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres, 
ale trecerii patriei noastre in
tr-un nou stadiu de dezvoltare 
economico-socială.

In încheierea ședinței, tova
rășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreșcdinte al Consi
liului National al Oamenilor 
Muncii, a spus :

„Avind în vedere importanta 
excepțională, teoretică si prac
tică a magistralei cuvîntări 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt convins că ex
prim dorința unanimă a parti- 
cipanților ca expunerea con
ducătorului partidului si sta
tului nostru să devină un do
cument programatic al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația măr
furilor $i finanțe si al Consi
liului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii si Gospodăririi Apelor.

Totodată, în numele partici- 
pantilor la plenara comună, 
ne angajăm solemn de a face 
totul în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan 
pe anul 1983 si pe întregul cin
cinal, dind in acest fel viată 
istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului".

In lumina vibrantei cuvintări 
a secretarului general al parti
dului, vorbitorul a propus ca 
cele două consilii naționale, 
întrunite în ședință comună, să 
adopte un Apel adresat tuturor 
oamenilor muncii.

In sală domnește aceeași at
mosferă vibrantă, înălțătoare, 
de angajare deplină a tuturor 
parlicipantilor Ia ședința comu
nă pentru înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor cuprinse in cu
vintarea secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii. Se scandează îndelung, 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Pace".

cest onorant rezultat în anul 
1964. Au retrogradat în Divi
zia „B“ de tineret echipele 
Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București si IMUAS 
Baia Mare. In locul lor vor 
evolua în Divizia „A“ echipe-

GIMNASTELE NOASTRE VOR EVOLUA IN BRAZILIA
Un grup de gimnaste ro

mânce, avînd-o în frunte pe 
multipla campioană Nadia Co- 
măneci, a plecat ieri într-un 
turneu de demonstrații în 
Brazilia. Au mal făcut depla
sarea recentele medaliate cu
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La C. E. de gimnastică de la Varna

LEVENTE MOLNAR - MEDALIE DE BRONZ LA INELE
VARNA, 29 (prin telefon). 

A 15-a ediție a campionatelor 
europene de gimnastică mas
culină, desfășurată simbătă și 
duminică la Palatul sporturilor 
și culturii din Varna, s-a în-

LEVENTE MOLNAR

chciat cu succesul sportivului 
sovietic Dmitri Bilozercev. 
Gimnaștii români au obținut 
o medalie de bronz crin Le
vente Molnar, la inele, Emi- 
lian Nicula ratînd duminică, 
In finala pe aparate, o meda
lie de argint la bară fixă.

0 FRUMOASĂ
Municipiul de reședință al 

județului Argeș a trăit un e- 
Veniment deosebit în calitate 
de gazdă a finalelor pe țară 
ale crosului pionierilor, compe
tiție de amploare desfășurată 
sub însemnele „DACIADEI". 
Prezența campioanelor și cam
pionilor tuturor județelor și ai 
municipiului București a stir- 
nit un interes special în rindul 
șoimilor patriei și pionierilor

® Virgil Băiceanu (Farul) a 
ciștigat „Trofeul eficacității” 

© Sportul studențesc București 
și IMUAS Baia Mare au retrogradat 

le Carpati grup 8 Construcții 
și Academia ' militară, ambele 
din Capitală. „Trofeul eficaci
tății", oferit de ziarul SPORTUL, 
a revenit, ca si anul trecut, 
lui Virgil Băiceanu (Farul), cu 
1058 puncte înscrise.

Rezultate din ultimele zile :
DINAMO — FARUL 94—74 

(45—27). Victorie lejeră, chiar 
în condițiile în care Dinamo a 
folosit cu predilecție jucătorii 
tineri și foarte tineri. în ge
neral, aceștia au dat satisfac
ție în atac, dar au neglijat 
apărarea. Farul a prezentat un 
lot subtiat valoric de indispo
nibilități. din formație lipsind 
V. Băiceanu (bolnav), N. Mă- 
năilă si C. Moldoveanu (acci
dentați). Au înscris : Vinerea-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

aur la C.E., Ecaterina Szabo 
și Lavinia Agache, alături de 
Mihacla Siănuleț, Laura Cu- 
tina, Dorina Ungureanu, suro
rile Camelia șl Simona Ren- 
cîu, Cristina Grigoraș, Lcnuța 
Ruș.

Bucurindu-se de un public 
numeros, finalele pe aparate 
au prilejuit dispute pasionan
te. Gimnastica noastră a fost 
reprezentată în această ultimă 
reuniune a campionatelor con
tinentale de toți cei trei spor
tivi înscriși la ' startul C.E., 
deși, în afară de Emilian Ni
cula, ceilalți doi erau debu- 
lanți. Cea mai frumoasă com
portare a avut-o duminică Le
vente Molnar, care a reușit la 
inele o evoluție superioară ce
lei din prima zi. obținînJ 9,75 
și un total de 19,35, grație că
ruia a urcat pe treapta a treia 
a podiumului de premiere.

Simbătă. în concursul gene
ral pentru individual compus, 
lupta pentru titlul de campion 
absolut al Europei s-a dat, 
cum se anticipa dealtfel, in
tre sovieticii Iuri Korolev, 
campion mondial absolut. și 
Dmitri Bilozcrcev, campion 
continental de juniori anul tre
cut. la Ankara, ambii fiind 
reprezentanți de frunte ai noii 
generații de tineri gimnaști. 
Infirmînd oarecum pronosticu
rile. a ciștigat Bilozercev. ale 
cărui exerciții au fost prezen
tate cu mai mare siguranță, 
amplitudine si virtuozitate. Ti- 

Finalele crosului pionierilor

FILĂ ÎN CRONICA „DACIADEI1
din localitate care au ținut să 
urce în Parcul Trivale pentru 
a-i urmări și aplauda pe con- 
curențil la această frumoasă 

Cei patru învingători, pe categorii de virstă, de la stingă la 
dreapta : Cristina Bartchevici, Nicolae Rareș-Dogariu, Niculina 
Radu și Ion Uleșan Foto : I. MIHĂICA

întrecere atletică de masă cu 
146 de finaliști, din aproape 
un milion de participant! Ia e- 
tapa inițială. Aproape 2 000 de 
copii aparținînd tuturor unită
ților de invățămînt s-au aflat 
pe traseul întrecerilor creînd 
o ambianță deosebit de plăcută 
acestei ediții a întrecerii. Con
dițiile de concurs au fost exce
lente, asigurate de Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, cu sprijinul federației 
de specialitate, a C.N.E.F.S. și 
organele sportive locale. în po
fida ploii care s-a declanșat o- 
dată cu primul start, finaliștii 

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL 
PLEACĂ ASTĂZI IN iUGOSLAVIA

® Ultimele pregătiri
TIMIȘOARA, 29 (prin tele

fon). Selecționata divizionara, 
care va susține miercuri 1 iu
nie, la Sarajevo, un meci a- 
mical cu echipa reprezentativă 
a Iugoslaviei, se află de cite- 
va zile la Timișoara, unde se 
pregătește in vederea acestei 
dificile confruntări internațio
nale. Alcătuită inițial pe sche
letul echipei olimpice, ea a 
fost ulterior întărită cu o par-

nărul gimnast sovietic (are 17 
ani) a surprins lumea specia
liștilor prin ușurința cu care 
a executat elemente dintre cele 
mai grele.

Dintre cei trei sportivi 
români prezenti în întrecerile 
de la Varna. Valentin Fintea 
s-a aflat în permanență în 
lupta pentru locurile fruntașe, 
deși a debutat cu 9.40 lă bară 
fixă. In continuare, cu 9,65 la 
sol. 9,65 la cal cu minere. 9,60 
la inele si 9,60 la sărituri, el 
a urcat pînă la locul 5. pe 
care se afla înaintea ultimului 
schimb, egal cu bulgarul Pla- 
men Petkov. La ultimele exe
cuții Valentin Pintea a fost 
notat doar cu 9,25 la paralele. 
In timp ce sportivul țării gaz
dă cu 9,80 (!) la inele, șl ast
fel tinărul gimnast român n-a 
mai realizat un rezultat foarte 
bun la debutul său într-o ma
re întrecere internațională.

Emilian Nicula, obsedat nu
mai si numai de exercițiul la 
bară fixă, nu a reușit să se 
concentreze suficient la cele
lalte aparate, astfel că pozi
ția sa din clasamentul indivi-

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag a 4-a)

și-au apărat cu dirzenie șan
sele, căutind să-și reprezinte 
cit mai onorabil școala și ju
dețul. Unii au reușit, alții au 

aminat pentru ediția următoa
re această lăudabilă tentativă.

Primele aplauze au fost a- 
dresate elevei Crislina Bart
chevici de la Școala generală 
din comuna Moara (Suceavă). 
Cristina, care practică atletis
mul doar de doi ani, s-a dove
dit a fi cea mai tenace dintre 
alergătoarele de vîrsta ei, tre- 
cînd cu un avans apreciabil 
(circa 40 m) linia de sosire. Sa
tisfacție deplină atât pentru ea

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

de la Timișoara
te dintre componenții primei 
reprezentative, care s-au pre
zentat aici începind de vineri 
scara. Simbătă după-amtază 
selecționata a primit replica 
divizionarei A locale Politeh
nica în cadrul unui ioc public.

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)



ÎN DSVILIA ,A“ DE RUfiDY, 0 ETAPA „CUMINTE" Cupa F. R. At!~tism pentru juniori

Cea de a 24-a etapă a divi
ziei „A" la rugby s-a disputat 
ieri, incheindu-se cu rezultate 
normale, clasamentul nesufe
rind modificări esențiale. Dar 
iată amănunte de la jocurile 
de ieri:

STEAUA — POLITEHNICA 
16 FEBRUARIE CLU.I-NAPO- 
CA 69—3 (33—3). Liderul a
făcut din nou scor, avînd acum 
la activ mai bine de 760 de 
puncte înscrise. Cum începuse 
însă partida, se părea că acel 
surprinzător (numai) 9—7 din 
tur, de la Cluj-Napoca. nu a 
fost întâmplător: oaspeții se 
„agățau" de fiecare balon, a- 
nulînd. în primul sfert de oră, 
intențiile ofensive ale milita
rilor. Ba, mai mult. RACEA- 
NU a executat dezinvolt o lo
vitură de pedeapsă și Steaua 
s-a văzut condusă! Ă fost un 
simplu „foc de paie" pentru 
eă, din minutul 16. bucurește- 
nilor a început să li se Je- 
ge“ jocul, dominarea lor con- 
cretizindu-se — treptat — în 
zece eseuri, proporțiile scoru
lui fiind stabilite și prin deo
sebita precizie a transformeru- 
lui Alexandru. El nu a greșit 
tn nici una dintne cele zece 
situații, indiferent de poziție, 
punctînd în plus din două lo
vituri de pedeapsă și un dron. 
Realizatorii eseurilor — FUT
CH si DAVID cite 2 ENACITE. 
ALEXANDRU. FLOREA II, 
RADULESCU (reintrat cu am
biție dună o serioasă acciden
tare), SUCIU, CANTONERU 
Atenție însă la jocul individu
alist al unor titulari, exem- 

- plar comportîndu-se. de a- 
ceastă dată, în folosul ech’nei. 
Munteanu. A arbitrat Gh. 
Bucur. (G.R.).

C.S.M. SIBIU — DINAMO 
4—16 (0—12). Meci bun, domi
nat de bucureșteni. care 
jucat in viteză, pe linia 
treisferturi, concretizînd
atacuri prin eseurile lui AL- 
DEA, dintre eare două trans
formate de I, CONSTANTIN 
Gazdele s-au arătat mai inci
sive după pauză, reușind un 
eseu, prin FERARU. A arbi
trat C. Cristăchescu. (S. BEU 
coresp.).

FARUL — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 46—16 (22—9). Partida a 
fost dominată de canstănțeni. 
deși echipei Litoralului i-au 
lipsit patru titulari. Au marcat 
N. DINU 2, LUNGU. HOL- 
BAN, PLLOȚSCHI, OPRIȘ,

au 
de 

trei

Cu balonul, internaționalul Marin Moț, în cursă pentru... un loc 
in XV-le de bază al Stelei. (Fază din meciul Steaua ~

■ nica 16 Februarie Cluj-Napoca)

NACHE, MARCU 
BEZUȘCU — l.p., 
transformări pentru 
respectiv OȚEIARU 
Gh. DINU — 4 l.p. 
P. Soare (C. POPA.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — R.C. GRIVITA ROȘIE 
12—3 (0—3). Joc frumos. In 
prima repriză, grivițenii 
concretizat superioritatea 
margini și grămadă 
drop-ul lui T. RADU, 
pauză, timișorenii 
inițiativa, marcind prin 
MI AN — eseu. JIPA — l.p. și 
transformare. COMĂNECI — 
drop. A condus sita anul Manea 
Stoica. (C. CRETU. coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — RA
FII) BUCUREȘTI 19—0 (4—0). 
Deși dominată in prima re
priză, echipa locală a deschis 
scorul prin NISTOR — eseu, 
pentru ca după pauză aspec
tul jocului să se schimbe și 
insistența moldovenilor să se 
fructifice: GAVRILET — eseu, 
MITITELU — 2 l.p.. drop, 
transformare. A condus Th. 
Witting. (A. NOUR, coresp.).

RULMENTUL BtRLAD — 
R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
35—6 (10—6). Un meci deschis, 
spectaculos, încheiat la o di
ferență surprinzător de mare 
în favoarea btrlădenîlor, eare 
au făcut unul dintre cele mai 
bune jocuri ale lor. Au înscris: 
ȘUNTUC DANESCU. CAUIA. 
IFRIM. RÂSCANU. CIORICI 
— eseuri. DRANGA — l.p. +4 
transformări, respectiv CH1CIU

— eseuri,
drop. 4 

Farul, 
— eseu, 
Arbitru: 
coresp.).

și-au 
in 

prin 
După 

au preluat 
DA-

CS.S. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI DIN NOU 
RUGBY JUNIORICAMPIOANĂ LA

Pe stadionul municipal din 
Tecuci a luat sfirsit, aîmbătă. 
turneul final al campionatului 
național de rugby pentru ju
niori. Finala competiției si-au 
disputat-o echipele CLS.Ș. Loco
motiva si C.S.Ș. 2, ambele din 
București.

Partida a început furtunos 
fiecare dintre combatante arun- 
cînd ta luptă tot ce are mai 
bun : Locomotiva, un valoros 
Sachet de Înaintași, iar C.S.Ș. 

fără un gabarit deosebit a 
etalat cunoștințe tehnico-tacti- 
ce remarcabile eare, la un 
moment dat puteau răsturna 
soarta meciului. Campionii (Lo
comotiva) au Început meciul în 
forță — era si normal — și în 
min. 6 Calafeteanu a reușit un 
eseu si Arambașa a transfor
mat : 6—0. „Școala" (C.S.Ș. 2) 
a răspuns prompt si ta min. 
10 Enache a redus din handi
cap. printr-o lovitură de pe
deapsă. A urmat o perioadă în 
care elevii Marianei Lucescu — 
secondată eu mare eficientă de 
AL Carnabel șl C. Fugigi — 
au trecut la elrma jocului, dar 
Enache a ratat două lovituri 
de pedeapsă din poziții favo
rabile ta min. 15 gi 16. iar 
Neacșu l-a imitat cu un drop 
de pe linia de 22. Și, .cum 
ratările se răzbună si în rugby, 
adversarii au reușit un splen
did eseu prin Giucăl : 10—3. 
Pauza a fost un btm sfătuitor 
pentru CLS.S. 2, care, imediat 
după reluare (min. 42). a reu
șit un eseu prin Seuleanu și 
transformare 
devenind 10—9.
C.S.Ș.

Enache, scorul 
în continuare, 

2 nu a reușit să mar-

cheze. deși a avut posibilita
tea. în schimb campionii, ta- 
tr-un final palpitant, au mai 
reușit eseuri prin Deaeonescu. 
Cristogel si Dumitrescu, un 
drop prin Cristogel si o trans
formare prin Trifeseu. scorul 
final devenind 27—9 pentru
C. S.Ș. Locomotiva București — 
antrenor Nicolae Manolache — 
eare cucerește un bou titlu de 
campioană.

Au jucat formațiile : C.S.Ș. 
LOCOMOTIVA : Gh. Aramba
șa — C. Calafeteanu. N. Tri
feseu, M. Dima, M. Deacones- 
eu — N. Cristogel, A Achimov 
— Cl, Gheorghe, M. Giucăl. SI. 
Chichirdan — V. Frăsineanu, 8. 
Dragomîr — G. Dumitrescu, 
M. Mot, D. Soare (rezerve :
D. Neaga, V. Avram. Cr. Ră-
ducanu) ; C.S.Ș. 2 BUC. : V. 
Enache — P. Iovan, G. Sava, 
C. Podărcscu, Cr. Istrate — V. _______ _ „ D 
_-----------_ B. 
Oprescu — C. Fecioru, D. Tă
cu — J. Blănaru, R. Prieop, L 
Iordan (nu au jucat fiind acci
dentați B. Btrbulescu. D. Sto- 
ian, L. Zamfir. B. Potea._G. 
Dragnea). A 
rian Dudu.

în partida 
R.C. Grivița 
cu* — CLS3. Viitorul Cluj- 
Napoca 16—13 (10—4). după o 
excelentă întrecere, ta care 
Carp a reușit toate punctele 
învingătorilor. Pentru clujeni 
au marcat : Copil — încerc. 
Trandafir — încerc. Nichita o 
Iov. ped. și o transf. A arbi
trat bine Ion Davidoiu.

Foul IOVAN

Vidrighin, FL Neacșu — 
Șeuleanu, S. Vlădeseu

condos bine Fio-

pentru locul 3. 
roșie „Aurel Vlai- 
'----- Cluj-

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT TNTOR'ITAIA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 29 M AI 1983

X. Arezao — Lazio 
TL Atalanta — Palermo 

Bari — Menea
Bologna — Regglana 
Campobasso — Perugia 
Catania — Foggia 
Cavese — Cremonese 
Pistodese — Come 

SambenedeUese

X 
1
1 
1

X 
1

X 
x 

_________________ X 
x. c.s.m. Suceava — Ga. Bz. 1 

XL Automatica — Progresul 1

xn. Met. Buc. — Dinamo V. 2 
xtn. Met. Cugu- — „U- Cluj X

FOND TOTAL DE CÎȘT1GURI: 
•79.979 LEL

Foto : N.
— Politeh- 
DRAGOȘ

— 2 l.p. A arbitrat 
nul C. Stanca. (M. 
resp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — 
STIINTA CEMIN BALA MA
RE 3—3 (B—3). Intr-o partidă 
interesantă, arădenii au ratat 
multe lovituri de pedeapsă și 
încercări de drop din poziții 
favorabile. Realizatori: TRNY- 
ANCSEV — drop pentru oas
peți. DOMOKOS — l.p. A con
dus buzoianul Gh. Voinea. (I. 
IOANA, coresp.).

Următoarea etapă are loc 
duminiră. pină atunci însă 
disputindu-se miercuri, antici
pat, fctilnirea Dinamo — Fa
rul.

constânțea- 
PAIU. co-

II f, 
IV. 
V.

VL
VIL

vin. ___
IX. Varese

LA
29

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA „LOTO 2" DIN 
MAI 1983

EXTRAGEREA I T «9 33 59 
EXTRAGEREA A H-a ; M 46 
71 ; EXTRAGEREA A JH-a : 
31 25 24.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGITRI: 
7T1.569 let, din care 98.462 lei re- 
port la categoria L

1 ;
3<s
55

ClTEVA PERFORMANTE BUNE 
iN PERSPECTIVA „EUROPENELOR kk

■ ■■ ■ S.I1VI B.V ■ a ■ «I ,,kwiiva a-na-i-va»

© Mihaela Loghin (in afară de concurs) 20,95 m 
la greutate — nou record național

Etapa a doua a „Cupei F R. 
Atletism”, rezervată juniorilor 
mari, programată pe arenele 
stadionului bucureșțean din 
parcul sportiv „23 August", a 
prilejuit obținerea cîtorva re
zultate bune, dintre 
remarcă cel de la 
obstacole a lui Viorel Popescu 
(descoperit la Craiova de Ho- 
ria Stef), în prezent legitimat 
la Steaua, care se înscrie In 
rîndul celor mai valoroase ci
fre de pe continent. S-au mai 
impus : semifondistul clujean 
Remus Răcășan, săritorii Daniel 
Ciobanu ți Cristian Băncilă, a- 
lergătoarele Gabriela Calalb. 
.Ana Algeorgei, Corina Căpră- 
rescu ș.a. O remarcă pentru 
evoluția atleților din mai noul 
centru atletic din Găești.

Cu o săptămînă înaintea „in
ternaționalelor" câțiva dintre 
atleții fruntași seniori au sim
țit nevoia unei verificări și au 
participat la concursul 
rilor și astfel Mihaela 
(CSM Craiova) a adus 
du! național la greutate 
pe de 21 m. Ea a aruncat sîm- 
bătă 2035 m (vr. ti aparținea 
de acum două săptămîni cu 
20,31 m). A mai avut două în
cercări reușite de peste 20 m: 
20,12 m și 20,09 m. Alte rezul-

cane se
2 000 m

junio- 
Lcghin 
recor- 
aproa-

tate : triplu: Bedros Bedrosian 
16,75 m, ciocan: Nicolae Bîndar 
73,30 m, Tudor Stan 69,52 m, 
110 mg: Ion Oltean 13,8, înăl
țime : Sorin Matei 2,20 m, su
liță F: Corina Gîrbea 58,56 m, 
suliță: Nicu Roată 75,91 m.

Iată ciștlgătoril etapei a Il-a : 
a „Cupei F.H.A. : BĂIEȚI : 100 
m : I. Nagy (CSȘA Cluj-Napo- 
ca) 11,0, 200 m : P. Ardelean
(CSȘ Arad) 22,3 , 400 m ! D. Pa- 

rasebiv (CSȘ Găești) 49,9, 800 
m : K. Răcășan (U Cluj-Napoca) 
1:53,4, 1500 m : Răcășan 3:50,3,
3000 m : M. Nieoară (CSU Ga
lați) 
(CSȘ 
mg : 
serie 
(CSȘ
V. “ ,____
km marș : I. Măcinic (Unirea 
Focșani) 47:54,0, lungime : C.
Băncilă (Steaua) 7,21 m, triplu: 
D. Ciobanu (CSȘ 8) 15,10 m,
Înălțime : Gh. Elade (CSȘ Ca
ransebeș) 2,00 m, prăjină : R. E- 
nescu (CSȘ Triumf) 4,50 m, greu
tate : L Mirlcă (Dtoamo) 14,37 
m, disc : s. Turbă (CSȘ 4) 48,10 

Pătru (Steaua)
O. “

m.

8:29,0, 5000 xn : S. Mircu
Poli Timiș.) 15:19,4. 110

Ad. Tone (Dinamo) 14,9 (în 
14,7). 400 rng : L. Călancea 
Botoșani) 55,0 , 2000 m obst.: 

Popescu _ (Steaua) 5:38,2, 10
Măcinic

lungime :

Prezente tei pe prima scenă «leibalistica a țării

CHIMIA RM. VÎLCEA - 0 ECHIPĂ AMBIȚIOASĂ
CARE SE VREA STATORNICĂ IN

Sportul vllcean, tot mai ac
tiv în ultimii ani. Ui adaugă 
la rubrica realizărilor o nouă 
și aplaudată promovare pe pri
mele scene ale țării — cea a 
echipei feminine de volei Chi
mia din Rm. Vileea. După ce 
vreme Îndelungată cițiva pa
sionați ai acestui sport. in 
frunte cu prof. Laurențiu Sti
lez. au trudit la temelia vole
iului vllcean, ficind din el un 

si 
Si 

elemente

prolific centru de juniori 
oferind eșalonului fruntaș 
loturilor naționale 
valoroase (Lanrențiu Dumăno- 
in. Rado Dumitrescu. Drago? 
Popescu. Ioana Uteanu etc.) 
iată eă ăe pe această bază so
lidă a fost posibilă lansarea 
si spre vârful performanței. 
Anul trecut au poposit in pri
ma divizie voleibaliștii forma
ției Carps ți (care 
fost suficient de 
pentru a rămine), 
măvara aceasta, la 
cercare, jucătoarele 
mia. Tac si ele să 
în rândul elitei, pentru întiia 
oară în analele voleiului femi
nin. o echipă din acest județ.

Cum se explică rapida as
censiune la nivelul sen’oare- 
lor a echipei din Rm. VRcea? 
Tânărul președinte al secției 
de volei de la Chimia. Stefan 
Gîju. ne mărturisea după ..ba
rajul* de la Craiova: ..Echipa 
s-a bucurat de o atenție deo
sebită. ereindu-l-se condiții 
excepționale pentru pregătire, 
fiind înconjurată totodată eu 
multă căldură de numeroșii 
simpatizanti vileeni al voleiu
lui. Dar șt fetele au fost 
animate de o mare dorință 
de a urea tn -A.', tradnîă în 
muncă susținută ta pregătire,

însă n-au 
rezistenti 

iar in pri- 
a doua În
de la Chi
fle Înscrisă

A“
in dăruire exemplară pentru 
realizarea obiectivului— Cred 
eă Chimia noastră se va men
ține în prima divizie, pentru 
eă este o echipă tinără, ambi
țioasă, al eărei lot va mai fi 
completat pină-n toamnă*.

Dar iată eare au fost autoa
rele frumoasei performanțe: 
Ioana Uieanu (20 ani — 1,78 
m). Cornelia Tudoroiu (36— 
1,68). Alarisa Clacă (22—1,76), 
Valodia Cebue (29—1,78), Llvia 
Loca (21—1,74), Gabriela Den- 
ghel (20—1,66), MădăUna Ava- 
sillehioaei (15—1,78), Mihaela 
Muntean (21—1,74). Mi reia Cre
ta (15—1,77), " - 
(15—1,68).

Antrenorul 
Cristescu ne

Marians Liteann

echipei Lucian 
mărturisea la 

rindu-i: „După trei ani de e- 
forturi, voleiul feminin vB- 
eean a reușit să-și realizeze 
țeluL Sprijinul tuturor organe
lor locale a foot neprecupețit, 
ea și dragostea arătată pentru 
echipă, care este formată »- 
proape ta întregime din vîl- 
eence (între eare Ioana Lîtea- 
nu este o jucătoare de excep
ție, componentă a „naționa
lei*), unele crescute alei și re
venite după terminarea studi
ilor. Intențiile noastre sini 
multe pentru viitor: firește, să 
ne menținem pe prima scenă, 
să completăm rîndurfle echi
pei cu elemente din județ sau 
din cele învecinate, să întă
rim pepiniera 
cem din Rm. 
voleibalistie, 
practicăm un

Gînduri șl 
pe care așteptăm să le 
semnăm în fapt..

proprie, iă fa-
Vîleea nn eentru 

dar mal ales să
Joc modern", 

intenții frumoase
eon-

AureTan BREBEANU

FINALELE CROSULUI PIONIERILOR
(Urmare din pag. 1)

cit și pentru ed ce i-a Îndru
mat pașii spre atletism, profe
sorul de educație fizică Petre 
Brinduș. Au urmat la start 
băieții de la categoria 11—12 

ani. Succes net al reprezentan
tului județului Brașov, elevul 
Nicolae Rareș-Dogariu de la 
Școala generală nr. 2 din Riș- 
nov, pregătit de profesorul 
Hermann Mattes, fost campion 
școlar care, iată, acum șl-a for
mat un talentat succesor. Ră- 
mlne doar ca elevul său să 
aleagă între atletism, fotbal și 
ciclism, pentru că este la fel 
de dotat pentru toate aceste 
trei ramuri de sport. Fetele de 
la categoria 13—14 ani au avut 
In Niculina Radu din clasa a 
VIII-a a Școlii generale nr. 58 
din București pe concurenta 
cea mâi ageră și mai rezisten
tă. Ea a făcut o cursă inteli

gentă, rămlnînd in grupul frun
taș pină aproape de sosire cînd 
a sprlntat decisiv. O curiozita
te : Niculina a debutat In sport 
practicind handbalul in comu
na ei natală Afumați. Atletis
mul îl practică doar de citeva 
luni.

Finalele le-au încheiat băie
ții de la categoria 13—14 ani. 
Primul sosit a fost elevul loan 
Uleșan din clasa a VIII-a a 
școlii generale nr. 1 din Cîm- 
pla Turzii, care este și porta
rul echipei de fotbal a 
sale.

In antractele probelor, orga
nizatorii au asigurat un pro
gram deosebit de atractiv. L-au 
susținut gimnastele de ritmică 
de la școala generală nr. 14 
(conduse de prof. Elena Gan- 
ță) și de gimnaștil de la CSȘ 
Aripi, grupul de minijudoka 
de la CSȘ Viitorul și copiii 
din cercul de aero și racheto- 
modele al Casei pionierilor și

școlii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Restanță

MECIU
UNI7ERSITAT 
F. C. BIHOR

timp frumos ; 
30 000. Șuturi : 
15—5). Comere 
CIRTU (min. Zi 
LA (min. 38), I 
respectiv GROS 
penalty), SZOG 
(min. 48).

UNIVERSITATE 
LA, TilihoL 3 
REANU - Țicâ 
Ad. Popescu 
IRIMESCU - C

F. C. BIHOR 
Biszoc, Zare, N 
TIȘ, Mureșan, I 
gescu) — GRO3 
SZOCS) .

A arbitrat bl 
linie : I. Bălan 
L Ferenczî (Tim

Cartonașe I
CIRTU, PUȘCAȘ] 

Trofeul Petschl 
La speranțe

I
m, suliță : T.
65,90 m, ciocan : 
(CSȘ Arad) 55,68 
CS Brăila 3:27,2.

FETE : 100 m :
nescu (Viitoruil) 
Georgeta Măsaru 
rul Brașov) 24,6, 
Demendy (CSȘ Poli Timiș.) 55,6, 
800 m : Gabriela Calalb (CSȘ 2 
St, Gh.) 2:11,8, 1500 m : Ana Al- 
georgei (CSȘ Bistrița) 4:24,6, 
3000 m : Corina Căiprărescu
(Steaua) 9:48,4, 100 mg : Came
lia Boacă (CSȘ 4) 14,4, 400 mg : 
Angela Tiba (CSU IEFS) 52,0, 
5 km marș : Daniela Zamfir 
(CSȘA Cțratova) 26:32,0, lungime: 
Henriete Nedelcu (Viitorul) 5,93 
m, înălțime : Octavia Niff (CSȘ 
190) 1,78, disc : Dorina Sucevea- 
mi (CSȘ 7 Dinamo) 40,66 m, su
liță : Gabriela Gmmăzescu (CA 
Roman) 48,88 m, 4X100 m : Vii
torul 47,8, 4X400 m : CS Brăila 
3:53,6.

Andi VILARA, coresp.

Grindean 
4X400 m :

Constan tâ-
200 m :

I
I
I
I
I
I
I

Ce păcat I 
Craiova n-a 
de martori q 
ritabiH benei 
rării de a sd 
nele marelui] 
nie retrăiesc] 
acum o pari 
pinia noastri 
miu pentru | 
Iul, cu toata 
prezentat, sî| 
va. închipuia 
obișnuita e\l 
de opt qsi—| 
l-a făcut pa 
lei de marca 
nevreze mai] 
nele uriașulj 
Faze de o ra 
luri pentru | 
ijo^acol și,| 

r^^a craioj 
25 de minuta 
tăm că nici| 
mat n-a rel

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAMPIONATELE DE

Conducerea F.R.P. a stabilit 
datele de disputare a etapelor 
decisive ale competițiilor 
republicane de popice. După 
cum ne spunea Paul Georges
cu, secretar 
F. R. Popice, 
decisive ale 
al Diviziei A, 
lui de juniori ... „
calificarea pentru Divizia 
„A" se vor desfășura pe arenă 
neutră. astfel ca nici o e- 
chipă să nu fie favorizată. S-a 
ales ca loc de disputare al fi
nalelor, ca și în alți ani, are
na din Mangalia Nord (stațiu
nea Neptun). Turneul final 
pentru desemnarea echipelor 
campioane pe 1982—1983, la

responsabil al 
toate jocurile 

turneului final 
ale campionatu- 
pe echipe._cît șl 

pentru

care participi 
clasate din 
(femei și băi 
pută în zilei 
Intre 20—23 
trece forma 
locurile 5—8 ] 
zilele de -£4- 
loc barajul I 
în Divizia .J 
întrece 24 d 
nine și mas 
bune 12 echi 
și băieți. își 
pioanele țări 
6—8 '■fonie.
^Kăima etai 

în D-vj 
consuma ss

PUNCT FINAL
(Urmare din pag. I)

nu 23, Vasilică 25, Popovici 14, 
Marinache 12. Cristea (o rein
trare promițătoare, după o ab
sentă mai Îndelungată) 9, Ia- 
eob 6. Niculescu 5 pentru în
vingători, respectiv R. Marti- 
nescu 20. Cucos 13, Radu 12, 
Spinu 12. Ilucă 9. L. Cernat 
6. Serban 2. Arbitri : N. Con- 
stantinescu si Z. Raduly (am
bii din Capitală).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI

șoimilor patriei. în totul, o du
minică sportivă reușită, meri
tele revenind' organizatorilor 
dar și finaliștilor — pionierilor 
care și cu acest prilej și-au 
dovedit pasiunea pentru atle
tism și dorința de a face pri
mii pași spre măiestrie prin a- 
ceastă frumoasă competiție 
sportivă de masă.

REZULTATE TEHNICE, fete, 
11—12 ani (800 m) : 1. Cristina 
Bartchevici (Suceava), 2. Giana 
Băbui (Bacău), 3. Daniela Coz- 
ma (Harghita) ; băieți 11—12 
ani (1 000 m) : 1. N. Rareș-Do
gariu (Brașov), 2. V. Dincă 
(Mehedinți), 3. C. Otobîcu (Ar
geș) ; fete 13—14 ani (1 000 m):
1. Niculina Radu (București),
2. Elena Neagu (Dîmbovița),
3. Luminița Saituc (Hunedoa
ra) ; băieți 13—14 ani (1200 m): 
1. I. Uleșan (Cluj), 2. R. Boti- 
șan (Sălaj), 3. S. Petrescu 
(București). Pe echipe : 1. Su
ceava, 2. București, 3. Hune
doara, 4. Alba, 5. Harghita, 6. 
Argeș.'

IN D
— C.S.U. 1 
102—95 (45-^ 
cînd multă 
nii au crezi 
vor mulțuia 
diferență nfl 
să, așa, deq 
ambiționat ] 
laxarea prd 
baliștilor da 
refăcut, au 
Ia rîndul lq 
77, 81—79 J 
final captivi 
I.C.E.D., J 
ajuns la pij 
sul de teh] 
turitate au 
pei I.C.E.D.] 
pen 30. Grq 
lean 17. PoJ 
8, Chircăl 
Voicu 4 pJ 
respectiv 
23. Bretz 1 
Takacs 12. 
Arbitri : A.
Constantines 
pitală).

DINAMO 
(37—32), ST 
96—57 (37— 
I.C.E.D. 99-1 
PID — C.l 
(55—40). J

GH
CLUJ-NA 

lefon). Echi| 
tatea C.S.S.] 
un adevăra] 
acest ultim 
valorice 7-J 
ea obținîna 
cele cinci 
performanța] 
ocupat loctq 
ultima zi, |



CRAIOVA, PREMIU
IOVA 5 (2)

3 (2)

reft-^excelent ; 
>ri V circa 
(pe poartă : 
Au marcat : 
9o), NEGRI- 

'U (min. 88), 
i. 30 - din
36), ROATIȘ

g - NEGRI- 
CU, UNGU- 
in. 72 Bîcu).
5 Beldeanu), 
S.MÂTARU.
AȘ — Dianu, 
Pușcaș, ROA- 
tin. 88 Geor- 
p (min. 14

Axente ; la 
din Arad) și

NEGRILA,

0. 
(3-1).

iul de la 
decît 30 000
Acești ve- 

ai 
it
»n

împreju- 
în tribu- 
din Bă- 

siguri, și 
re, după o- 
tă un pre- 
:ețe. Fotba- 
;iile lui, s-a 
la Craio- 

ai întîi ne- 
a scorului, 

—U ceea ce 
cianul tabe- 
enei să ma- 
npul butoa- 
ou luminos, 
nusete. due- 

de mare
1

întinsa^re 
îale! Regre- 
arat de fil- 
e banda de

celuloid jocul de la Craiova 
rămas doar pe retinele noas
tre cu nenumăratele sale mo
mente de fotbal adevărat. Suc
cesul a revenit, meritat, un- 
sprezecelui înglobînd indiscu
tabil mai multe valori care a 
făcut însă apel la întreaga-i 
capacitate demonstrînd că are 
însă resurse în ciuda unui se
zon de mare solicitare. F. C. 
Bihor merită toată prețuirea 
noastră — și a cucerit-o și pe 
a adversarilor și spectatorilor 
— prin jocul deschis și spec
taculos în care am simțit „mi
na" proiectantului si executan
tului (în același timp) Kun.

Vrem să vă prezentăm acum 
cele mai calde secvențe (din 
numeroasele...) ale pasionantei 
partide. Universitatea pornește 
în trombă. Cornere la poarta 
lui Balaș (min. 1 și 5). „Ghiu
lea" Irimescu și „raid" Roatiș 
(min. 15 si 18). Lovitură liberă 
Trimescu. pe lingă (min. 26). 
Marchează CÎRȚU (min. 29), 
subtilizînd o minge fundașilor 
centrali adverși: 1—0. Egaîare 
in faza următoare: Lung îl 
acroșează pe Grosu în careu 
și penalty transformat de a- 
celași GROSU: 1—1. Splendidă 
pătrundere Grosu, pe dreapta, 
centrare surprinzătoare. ,,eap“ 
Szues și 1—2 (min. 36). Ripos
tă, peste două minute: NE
GRILA trimite *n plasă un 
balon venit pe traseul Țiclea- 
nu — Cămătaru. 2—2. Tăcere 
pe stadionul Central în min. 
48 cînd 
printr-un 
(rare a 
fierbinți 
continuare. Din min. 60. ofen
sivă dusă 
plin -de craioveni. 
trimite în bară

DE FRUMUSEȚE!
capul (min. 64). după ce Balaș 
salvase, în aceeași fază, alte 
două mingi de gol. Egalarea 
vine în min. 65: CIRȚU se 
lansează într-o cursă pe ari
pa stingă si înscrie printr-un 
șut plasat: 3—3. Și-acum cursa 
pentru victorie. „Bară" 
(min. 70), „bară" Bîcu (min. 
73), reluări milimetrice, cu 
capul, ale lui Cămătaru (min- 
77 și 87). Stadionul e un vul
can! încă 180 de secunde pînă 
la final! In acel moment. Iri
mescu centrează cu „stingul" 
său atît de temut, CAMÂTA- 
RU stopează balonul pe piept 
și îl reia, apoi, direct în poar
tă : 4—3. Cel mai frumos gol 
al „galei" fotbalistice ! în mo
mentele cînd arbitrul Axente 
își consulta cronometrul mai 
vine un gol craiovean : pătrun
dere Cămătaru, șut violent de 
Ia cîtiva metri, Balas respinge, 
dar CÎRȚU e pe fază și reali
zează al treilea punct al său 
dintr-un joc cum am vrea să 
mai vedem. Măcar unnl de e- 
tapă !

Cîrțu

Eftimie IONESCU

ROATIS marchează 
șut sec, la o een- 

lui Dianu: 2—3. Faze 
la ambele porti în

cu „motoarele" în 
Cămătaru- 

balonul cu

CLASAMENTUL

1. DINAMO 30 16 12 2 57-23 44
2. Univ. Craiova 29 19 4 6 56-19 42
3. Sportul stud. 30 16 8 6 41-23 40
4. F.C. Argeș 30 16 5 9 45-29 37
5. Steaua 30 11 10 9 41-36 32
6. Corvinul 30 11 8 11 39-32 30
7. F.C. Olt 30 12 5 13 41-30 29
8. A.S.A. Tg. M. 30 11 7 12 33-33 29
9. S.C. Bacău 30 11 6 13 34-39 28

10. F.C. Bihor 30 10 8 12 50-55 28
11. C.S. Tîrgoviște 30 9 10 11 32-38 28
12. Jiul 30 10 8 12 29-41 28
13. Polit lași 29 9 9 11 29-32 27
14. Chimia 30 10 7 13 28-35 27
15. F.C.M. Brașov 30 9 7 14 31-35 25
16. Petrolul 30 11 3 16 29-52 25
17. „Poli- Tim. 30 8 5 17 31-56 21
18. F.C. Constanța 30 6 6 18 28-56 18

DE LA F R FOTBAL
de comun acord cu conducerea clubului Uni-

ISIVE 
>ICE
nele patru 
atru serii, 
se vor dis- 
9—12 iunie, 
se vor tn- 
clasate . pe 

iar în 
va avea 

promovare 
care se vor 

f>e — femi- 
Cele mai 

juniori, fete 
semna cam- 
ntervalul de

F.R. Fotbal, _______ ____________________
versitatea Craiova, a stabilit ca meciul restantă din returul 
campionatului cu Politehnica Iași să se dispute Ia 31 mai 
1983 sau să fie aminat după 1 iunie 1983.

Ulterior, clubul Universitatea Craiova a solicitat ca me
ciul restantă cu Politehnica Iași să aibă loc la data de 1 
iunie 1983. F.R. Fotbal a fost de acord cu această propunere.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA PLEACĂ AZI
(Urmare din pag. 1)

IN DIVIZIA „B": LA BAIA MARE-SCORUL ETAPEI
SERIA I -------

MINERUL GURA HUMORULUI
- C.S.M. BORZEȘTI 4-2 (2-1)

GURA HUMORULUI,
(prin telefon). Frumoasă, 
tă și interesantă această ____
dă datorită faptului că ambele 
echipe au jucat deschis, ofensiv, 
pe cartea atacului și s-au mar
cat nu mai puțin de sase go
luri, Victoria gazdelor este abso
lut meritată (ea putea fi și mai 
categorică) de$i a stat sub sem
nul incertitudnii pînă în ulti
mele 10 minute ale partidei, cînd 
Minerul s-a desprins in cîști- 
gălor.

Iată autorii și cum s-au în
scris cele sase goluri ale jocului: 
Hoțea : min. 12 — a speculat 
prompt o gafă în bloc a de
fensivei C.S.M.-ului; Stanciu :
min. 27 — a făcut o cursă de 

. 40 m,. a driblat tot ce a întîl- 
nit în cale, și în min 82 — cînd 
a șutat sec din afara careului 
mare, jos lingă bară; Florca : 
min. 65 — a transformat o lo
vitură de la 11 m, la un henț 
în careu comis de fundașul Pos
tăvaru, pentru gazde, respectiv 
rismăneanu : min. 30 — a pro
fitat de o neînțelegere între apă
rătorii echipei Minerul; și 
Mihu: min 68 — a inscris cu un 
șut puternic, pe jos, la firul 
ierbii, surprinzindu-1 pe portarul 
Gotch. A arbitrat foarte bine Fr. 
Keresteș (Tg. Mureș). MINERUL: 
Gotch — Mihalcea, Florea, TCA- 
CIUC, Ivan — STANCIU, Pazar,
Grosaru (min. 55 Hodină), Ar
meanca — HOȚEA, Dascălu (min.

29 
plăcu- 
parti-

60 Iosep); C.S.M.: Cobuz —
Postăvaru, Dumitrașcu, ROȘCA, 
Gruber — Polosanu (min. 76 
Nistreanu), TISMANARU, Șteț 
(min. 57 Popa) — Drăgan, Petcu, 
MIHU.

Aurel PĂPĂDIE
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DU

NĂREA C.S.U. GALATI 1—1 
(0—0) : Lucian (min. 49) pen
tru Ceahlăul, Ichim (min. 69) 
pentru Dunărea.

GLORIA BISTRIȚA — 1 
VA PLOIEȘTI 5—1 (2—0) 
(min. 12), Coman (min. ' 
ca (min. 75), Florca 
din 11 m și min. 79), 
N’istor (min. 83).

C-.Ș. BOTOȘANI — 
TULCEA 3—0 (1—0): Brihac (min. 
£9), Dumitru (min. 66) șl Ene 
(min. 67).
OTELUL GALATI — I.M.U. 

MEDGIDIA 3—0 (1—0): Pachi-
țeanu (mln. 1). Stamate (min. 
62) și Popescu II (min. 70 din 
11 m).

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA 
BUZĂU 3—2 (1—0): Ostafie (min. 
45). Cristescu (min. 83 șl 89), 
respectiv Cramer (min. 78) șl 
Prodan (min. 87).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0) : Covaci (min. 14 si 47).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— VIITORUL MECANICA VAS
LUI 3—1 (1—0): Petrache (min.
38 șl min. 81 din 11 m), Pamfil 
(min. 50), respectiv Amarandei 
(min. 79 dn 11 m).

DUNĂREA CALARAȘI — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 3—0

(0—0): Mihăilă (min. 66). Dumi
tru (min. 82) șl Catană (min. 
89).

Relatări de la C. Ru>u, I. 
foma, T. Ungureanu, T. Siriopol, 
I. Mindrescu, C. Malnasi, I. Bal
tag si N. Conslantinescu.

PRAHO- 
i : Moga 
25), BO- 
(min. 77 
respectiv

DELTA

*) Echipă penalizată cu două puncte.

1. DUN. C.S.U. 29 18 6 5 63-23 42
2. Gloria Buzău 29 15 4 10 51-34 34
3. C.S.M. Suceava 29 14 6 9 33-30 34

.4. Oțelul Galați 29 14 5 10 46-31 33
5. C. S. Botoșani 29 14 3 12 39-28 31
6. Gloria Bistrița 29 15 1 13 49-30 31
7. F.C.M. Prog. Br. 29 15 1 13 54-43 31
8. Ceahlăul P. N. 29 13 3 13 41-40 29
9. C.S.M. Borzești 29 12 5 12 33-37 29

10. Dunărea Căi. 29 13 3 13 37-44 29
11. Prohova PI. 29 11 5 13 37-37 27
12. Minerul G.H.*) 29 14 1 14 40-55 27
13. Unirea D. Focș. 29 11 4 14 29-37 26
14. C.S.M. Sf. Gh. 29 10 5 14 32-39 25
15. Viit. M. Vaslui 29 10 5 14 31-39 25
16. Delta Tulcea 29 11 2 16 28-54 24
17. Viit. Gheorgheni 29 9 4 16 25-49 22
18. I.M.U. Med. 29 8 5 16 33-51 21

ETAPA VIITOARE (duminică 
5 iunie) : Dunărea CSU Gafati
— Gloria Bistrița (1—2), I.M.U. 
Medgidia — C.S.M. Borzești 
(0—1), Gloria Buzău — C.S. Bo
toșani (0—3), Unirea Dinamo 
Focșani — Oțelul Galați (0—2), 
Dunărea Călărași — Viitorul 
Gheorgheni (2—0), Delta Tulcea
— C.S.M. Suceava (0—2). C.S.M. 
Sf. Gheo-rghe — Minerul Gura 
Humorului (0—2), Prahova Plo
iești — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—1), Viitorul Mecanica Vaslui
— Ceahlăul P. Neamț (0—3).

SERIA A ll-a
AUTOMATICA BUCUREȘTI 
PROGRESUL VULCAN 2-0 (1-0)

(0—2): Gh. Radu (min. 30. 36, 63. 
75 șl 90).

Relatări de la D. Brăuoiu, M. 
Tacăl, I.' Ionescu, G. Octavian, 
T. Negulescu, M. Focșanu, V. 
Sccăreanu și N. Tokacek.

AUTOMATICA : Bîzoianu — 
Nignea, Gherase, ZALUPCA, 
Ilie — FETCU, Bolborea, MI- 
HALACHE — Radu (min. 70 
Dazidov ; min. 72 Ciucă), En? 
PESTRIȚA : PROGRESUL VUL - 
CAN : Adam — N. Dumitru.
Costin, GRIGORE, GH. ȘTEFAN 
— Birjaru (min. 64 Dragu), Bo- • 
țonea (min. 44 Simionov), Pet
cu — Pândele, Apostol, Predea-

Jcc de uzură, ambele echipe 
luptînd tot timpul numai pen
tru cîștigarea celor două punc
te care să le permită urcarea pe 
o treaptă ferită de emoții. Au
tomatica a dominat mai mult 
în repriza întîi, însă prima si
tuație mai clară de a înscrie au 
avut-o jucătorii Progresului, cînd 
la un contraatac Inițiat de Apos
tol (min. 10), Predeanu a șutat 
pe lingă poartă. Dominarea gaz
delor s-a materializat în min. 24: 
Petnța a executat o lovitură li
beră și Fetcu, la 8 m de poar
tă, a expediat balonul in colțul 
scurt, înscriind pe sub portarul 
Adam. După două minute. Apos
tol a fost la un pas de a egala, 
dar nu a ajuns 
de fundașul Gh. 
pauză, Progresul 
inițiativa o bună ,_______,_____
ca și în prima parte a medu
lui, jucătorii săi au irosit situa
ții favorabile. în asemenea po
ziții s-au aflat Predeanu (min. 
49) și Simionov . (min. 59 și 61). 
în min. 64 o gafă a portarului 
Adam a dus la stabilirea scoru
lui final (2—0): el a Ieșit din 
poartă, a sărit să prindă balo
nul, însă l-a trimis în picioare

le lui Pestrița, care a marcat in 
poarta goală ! Pînă la sfîrșit, am 
asistat la ratări la ambele porți: 
Dazidov (mm. 72), Pestrița (min. 
86), Simionov (min. 88) și Pre
deanu (min. 89).

Arbitrul Gr. Macavei (Deva) a 
condus bine.

balonul centrat 
ștefan. După 
Vulcan a avut 
perioadă. Insă.

nu.
P. VINTILA

cu patru puncte.

1. RAPID BUC 31 24 4 3 62-19 52
2. 1. P. Aluminiu 31 16 6 9 45-29 38
3. Carpați Mîrșa 31 14 4 13 51-39 32
4. Dinamo Vict. 23 13 6 9 40-33 32
5. Minerul Motru 30 15 2 13 52-50 32
6. Rova Roșiori 29 13 4 12 31-32 30
7. Gaz metan 29 12 6 11 28-34 30
8. Automatica 29 Î2 5 12 29-34 29
9. Unirea A>ex. 29 12 4 13 37-36 28

10. Autobuzul 29 11 6 12 30-31 28
11. Șoimii Sibiu 29 11 6 12 35-38 28
12. Metalul Buc. 29 12 3 14 42-35 27
13. Chimica Tîrn. 29 12 3 14 30-34 27
14. Pandurii Tg. J. 29 11 4 14 39-37 26
15. Progr.-Vulc.*) 30 12 6 12 38-41 26
16 Mecanică Fină 29 8 8 13 32-40 24
17. Precizia Săcele 30 8 3 19 30-70 t9
18. C.S.M. Drobeta 29 6 6 17 21-40 18

Echipă penalizata

RAPID BUCUREȘTI — MECA
NICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 2—1 (2—1): Manea (min. 
26 șl 45), respectiv Olteanu (min. 
27).

GAZ METAN MEDIAȘ — I.P. 
ALUMINIU SLATINA 1—0 (0-0): 
Albotă (min. 68 din 11 m).

ȘOIMII IPA SIEIU — PANDU
RII TG. JIU 1—1 (0—0) : S.
Marcu (min. 69) pentru Șoimii. 
Găman (min. 56) pentru Pandu
rii.

METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
o—1 (0—1): Dumitrescu (min. 26 
din 11 m).

ROVA ROȘIORI — CARPAT1 
MÎRȘA 1—0 (1—0) : M. Constantin 
(min. 16).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — CHIMICA TIRNĂVENI 
3—« 2—0) : Piticu (min. 20).
Mișu (min. 41 din 11 m) și Ior- 
dache (min. 54).

PRECIZIA SACELE — MINE
RUL MOTRU 2—1 (0—0): Dunoi 
(min. 69). Nicolescu (min. 85), 

respectiv Ploaie (min. 67).
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 

UNIREA ALEXANDRIA 0—5

ETAPA VIITOARE (duminică 
5 iunie) : Mecanică fină Steaua 
București — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin (0—0), Luceafărul Bucu
rești _ i.p. Aluminiu Slatina 
(nedisputat), Precizia Sâce’e — 
Dinamo Victoria București (0—-5), 
Automatica București — Pandu
rii Tg. Jiu (0—1), Minerul Me
tru — Metalul București (0—4), 
Rapid București — Gaz metan 
Mediaș (1—2). Unirea Alexandria 
— Autobuzul București (O—I), 
Chimica Tîrnăvenl — Rova Ro
șiori (0—2), Progresul Vulcan 
București — Șoimii IP A Sibiu 
(1—2), Carpațl Mîrșa stă.

su trimis mingea de două ori 
în bară (Mulțescu — min. 20 
și Teleșpan — min. 44), 
mai ratat și alte situații dare, 
dar în ansamblu — după cum 
recunoșteau si
— au evoluat 
Selecționata a 
rea alcătuire:
46 Speriatu) - 
60 Rednic), Andone. Stancu 
(min. 70 Iorgulescu), Bogdan
— Movilă, Pană (min. 46 Au
gustin). Mulțescu (min. 60 Ca- 
rabageac) — Bența (min. 46 Ga
bor), Văetuș (min. 70 Majaru), 
Orac (min. 46 Klein). Moraru, 
Munteanu II și Boloni 
folosiți fiind menajați 
refacerea ușoarelor 
suferite 
pionat. 
chipei 
care a
Timișoara, un important meci 
de campionat cu U.M.T., el 
reintegrindu-se lotului divizio
nar în după-amiaza aceleiași 
zile. Din lot mai face parte si 
Iovan care. însă, avînd de 
susținut rfteva examene. va 
sosi la Timișoara luni dimi
neață cu puțin înaintea plecă
rii spre 
dimineața, 
ovistat la partida de 
,.B“U.M.T. — U.T.A.. Iar după- 
amiază au efectuat un nou an
trenament pe stadionul .1 
W.

Pentru partida de miercuri 
vor face deplasarea in Iugosla
via 18 jucători.

aucare a oferit antrenorilor M. 
Kădulescu si Gh. Staicu prile
jul unei utile verificări a ju
cătorilor reuniți aid 
finitivării lotului ce 
deplasarea în tara 
Confirmînd forma sa 
ultimele etape de 
și dovedindu-se mai omogenă 
decît partenera ei. Politehnica 
a dștigat acest joc cu 2—0 
(0—0) prin golurile înscrise de 
Bozeșan (min. 60) și T. Nico- 
lae (min. Seîectionabilii

Si a de
va face 

vecină, 
bună din 

campionat

antrenorii lor 
sub așteptări, 
avut următoa- 
Ducadam (min. 
Teleșpan (min. 

Andone,

SERIA A lila
METALURGISTUL CUGIR - „U* 
CLUJ-NAPOCA 2-2 (0-1)

IA DE BASCHET

locurilo 
A* se

SIBIUfTA
-67). Condu- 

bucurește- 
adversarii se 
liardă la o 
1 a fost, în- 
sibienii s-au 

fitînd de re- 
i a baschet- 
[.C.E.D.. au 

si... au luat 
ducerea (79— 
11). într-un 
7—83 pentru 
:alitate) 
ii, unde 
î și de 
victoria 
înscris :
nu 21. Arde-

14, Mihalcea 
Marinescu 4, 

învingători. 
, 24. Palhegy 
. Dăian 10, 
. 6. Apostu 6. 
tsescu si N. 
tnbii din Ca-

s-a 
plu- 
ma- 

echi- 
Car-

LPID 87—59 
. — FARUL 
STEAUA — 
2—29), RA-
IIBIU 109—92

r-12
29 (prin te- 

:ală “ ' 
rul 
de

eu
Diviziei 

sria în toate 
ri susținute. 
£ căreia a 
a grupă. în 
ția pregătită

Universi- 
a realizat 
forță In 
al grupei 

„A“,

de 
în 
de 
i-a

prof. Gh. Roman a jucat 
compania baschetbaliștilor 
la C.S.U. Brașov, pe care 
învins cu 83—61 (45—26).

Clujenii au folosit în repriza
I „5“-ul de bază, pentru ca in 
cea de a doua să fie rulați în 
special jucătorii tineri, dintre 
care s-a evidential A. Szabo. 
Au înscris : Barna 15, Aldea 
12, Herbert 11, Oniciu 10. Szabo 
8. Rotaru 9, Crăciun 6. Trif 
4. Moldovan 2. Dea 4 pentru 
învingători, respectiv Flaundra 
17, Kriszbai 14, Cucerzan 10, 
Tace 6. Benedek 2, Zoppelt 2. 
Au arbitrat D. Oprea (Timi
șoara) și R. Stănciulescu (Tîr- 
goviște).

C.S.U. BRAȘOV — SPORTUL 
studențesc bucurești 
69—66 (28—27), POLITEHNICA 
IAȘI — DINAMO ORADEA 
67—66 (41—37), ,.U“ — IMUAS 
BAIA MARE 83—66 (41-41),
DINAMO ORADEA — SPOR
TUL STUDENȚESC 94—86 (56— 
38), IMUAS — POLITEHNICA 
IAȘI 78—65 (35—36).

Mircea RADU, coresp.
CLASAMENT FINAL

47 44 3 4262:3424 91 
47 42 5 4522:3358 89 
47 24 23 3647-3679 70 
47 22 25 3889:4039 69 
47 19 28 3744:3994 66 
47 15 32 3721:4193 62

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

DINAMO 
Steaua 
Rapid*) 
I.C.E.D.
Farul 
C.S.U. Sibiu

47
47
47
47
47
47

24
24
20
17
12
19

23
23
27
30
35
28

3607:3738 
3572:3633 
3548:3747 
3400:3728 
3594:3786 
3432:3619

71 
71 
67
64
59
56

în meciurile 
Coraș a fost 
sale de club, 
susținut duminică,

nu au fost 
pentru 

accidente 
de căm- 
lăsat e- 

U.T.A., 
la

Belgrad. Duminică' 
seîectionabilii au 

Divizia

CUGIR, 23 (prin telefon). Par
tida debutează cu o mare___
zie ratată de Gratian Moldovan 
(min. 2) la poarta clujeană. După 
r.umai un minut Sudu 11 imi
tă la cealaltă poartă. Medul are 
ritm. se joacă deschis, aceasta 
datorindu-se ambelor echipe. Clu- 
îerii atacă șl în min. 16 Stoica 
expediază balonul în bară. Oca
ziile se succed la cele două 
porti. gazdele au și ele o bară 
prin Vătafu (min. 21) Insă pe 
parcursul 'jocului au mai trimis 
de trei ori mingea In bară prin 
Cristea (rain. 48). I. Bucur (min. 
65) și Al. Moldovan (mln. 8S), 
acesta din lovitură liberă. Me- 
talurgiștii. bine conduși In te
ren de exdinamovistul Al. Mol
dovan, au bune ocazii de a 
marca insă Simu (min. 24), Vă
tafu (min. 30) și C. Zamfir (min. 
35) le irosesc cu seninătate. Șl 
cum ocaziile se răzbună, duje- 
nii deschid scorul în min. 43 
prin Cațaroș care profită de o 
ezitare a apărătorilor adversi, La 
reluare, gazdele au o perioadă 
bună de dominare si în min. 54 
egalează nnn Al. Moldovan din 
lovitură de la 11 m, acordată la 
un fault asupra lui. In min. 62 
oaspeții punctează din nou prin 
Stoica, după o frumoasă acțiune 
a întregii înaintări. Gazdele se 
mobilizează din nou șl In min.

oca-

78 egalează : Al. Moldovan exe
cută o lovitură liberă de la 
aproximativ 25 m„ lateral stingă, 
șl C. Zamfir, cu un șut puter
nic. egalează: 2—2. A arbitrat 
bine R. Petrescu (Brasov): ME
TALURGISTUL: SAI — CRISTEA, 
Iovănescu. Dobral. Simu (min. 
78. L Bucur) — Valdasegan. AL. 
MOLDOVAN. G. Moldovan (min 
60 Sava) — Vătafu. Stoica, C. 
ZAMFIR ; „U“ CLUJ-NAPO-
CA : VLADU — Poratchi Ciocan. 
NEAMȚU. Mureșan — CATAROȘ 
Sudu. STOICA (min. 78 Sfeș
nic). — Fișic, N. BUCUR (min. 
83 FL Pop). Boeru.

Vasile IORDACHE
— RAPID 

Portic (min. 
(min. 50).

C.S.M. REȘIȚA 
ARAD 3—6 (0—0) :
H șl S0) șl Mihale .

AURUL BRAD — OLIMPIA SA- 
TU MARE 3—0 (1—0) : Petrișor
(min. 31 si 46) și Mcrlă (min. 
64).

STRUNGUL ARAD — ARMA
TURA ZALĂU 1—2 (1—0) : Leac 
(min. 4). respectiv Păscută (min. 
54) șl Darie (min 87).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
RESIT A 3—1 (1—1): Modran
(min. 38 din 11 m). Luead (min. 
58). Cristea (min. 68), respectiv 
Umolaru (min. 21).

SOMEȘUL SATU MARE — IND. 
=IRMEI C. TUKZ1I 4—1 (1—0) : 
Szilaghl (min. 13 și 63), Borz 
(min. 69). Cordaș (min. 74), res
pectiv Olteanu (min. 77).

U.M. TIMIȘOARA — U.T. A- 
rad 1—4 (0—1): Caraivan (min. 
85 din 11 m), respectiv Coraș 
(min. 25, 83 și 87) șl Cura (min. 
76).

C.I.L. SIGHET — ÎNFRĂȚIREA 
oradea 4—1 (1—1): Laiș (min. 
4 și min. 49 din 11 m), Ciohan 
I (min. 67). Caciureac (min. 77), 
respectiv Heredea (min. 32).

F.C. MAIA MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 8—0 (2—0) : Rus
(min. 7), D. Moldovan (min. 36), 
Koller (min. 51 din 11 m), Buz- 
gău (min. 53 si 82). Dragomirescu 
(min. 63). Koznai (min. 84) șl 
Tulba (min. 87).

Relatări de la P. Fucs, Al. Jur- 
că. N. Străjan, Z. Debrețeni. Z. 
Kovacs, st. Marton, I. Furnică 
A. ~ '

si
Crișan.

1. F.C. BAIA M. 29 18 4 7 67-25 40
2. U.T.A. 29 16 7 6 56-20 39
3. „U“ Cluj-N. 29 17 3 9 51-20 37
4. C.S.M. Reșița 29 13 5 11 46-37 31
5. Ind. Sirmei 29 14 3 12 40-34 31
6. Armătura Zalău 29 15 1 13 37-55 31
7. Minerul Cavnic 29 14 1 14 58-42 29
8. Someșul S. M. 29 13 3 13 49-43 29
9. Olimpia S. M. 29 12 5 12 50-44 29

10. Gloria Reșița 29 12 4 13 36-57 28
11. Rapid Arad 29 12 3 14 <4-46 27
12. Aurul Brad 29 11 5 13 37—41 27
13. Met Cugir 29 11 5 13 34-51 27
14. C.I.L Sighet 29 12 2 15 43-48 26
15. C.F.R. Tim. 29 18 5 14 36-49 25
16. U. M. Tim. 29 10 5 14 35-53 25
17. Strungul Arad 29 9 4 16 29-52 22
18. înfrățirea Or. 29 8 3 18 23-54 19

Noi și mari succese la îndemîna tuturor I 
ORICINE JOACA POATE ClȘTIGA :

■f&Ââene șocciALÂ

PRONOEXPRES
(duminică
Zalău — 

C.F.R. Ti- 
C.S.M. Reșița (1—3). 
Oradea — Minerul 

' ' So-

7. „U- Cj.-Ncp.
8. Dinamo Or.
9. C.S.U. Brașov

10. Polit. lași
11. Sportul stud.
12. IMUAS*)

•) Rapid (1 p) și IMUAS (10 p) 
au fost penalizate din cauza neres- 
pectării regulamentului privitor la fo
losirea jucătorilor de 2 m.

© autoturisme „Docia 1 300"
@ bani, sume variabile și fixe, în frunte cu cele 

de 50.000 lei
@ excursii peste hotare
SE EFECTUEAZĂ 6 EXTRAGERI CU UN TOTAL DE 

38 NUMERE !
Biletele de 25 lei varianta au drept de participare 

la toate extragerile.

CONSULTAT! PROSPECTUL TRAGERII Șl 
JUCAJI DIN TIMP NUMERELE PREFERATE

Marți 31 mai este ultima zi de participare.

ETAPA VIITOARE 
5 Iunie) : Armătura
C.I.L. Sighet_ (0—5), I 
mișoara • 
înfrățirea _______
Cavnic (0—3), U.T. Arad 
meșul Satu Mare (0—1), Olimpia 
Satu Mare — U.M. Timișoara 
(1—2). md. stnmei C. Turzii — 
Metalurgistul Cugir (0—2), Rapid 
Arad — F.C. Baia Mare (0—3). 
Gloria Reșița — Strungul Arad 
(2—4), „U« Cluj-Napoca — Aurul 
Brad (0—0).

Aflăm cu tristețe înceta
rea din viată a fostului in
ternațional GICA PETRES
CU, jucător la Unirea Tri
color și Petrolul, fotbalist de 
exemplară ținută sportivă și 
morală. înmormîntarea va 
avea loc miine, marți, Ia 
ora 14, la cimitirul Belu 
catolic.



ECHIPA FEMININA DE VOLEI A ROMÂNIEI 
PENTRU A 8-a OARĂ CAMPIOANĂ BALCANICĂ

V

GALINA SAVINKOVA CONCUREAZĂ LA BUCUREȘTI!9

© luri Dumcev — nou record mondial la disc © Cari 
Lewis învins la 100 m

>a Formația masculină
BURGAS, 29 (prin telefon). 

In sala „Isgrcv“ din localitate 
a luat sfîrșit cea de a 16-a e- 
diție a campionatelor balcanice 
de volei, în cadrul cărora re
prezentativele țârii noastre au 
avut o comportare bună.

în competiția feminină, echi
pa României a obținut o per
formanță valoroasă, cucerind 
pentru a opta oară titlul bal
canic, chiar pe terenul celei 
mai puternice dintre rivale, re
prezentativa Bulgariei. Ca și 
la edițiile ultimilor ani dispu
ta pentru primul loc s-a dat 
— și acest lucru fusese antici
pat de specialiști — între for
mațiile României, campioană 
balcanică „en titre", și Bul
gariei — gazdă a actualei edi
ții și deținătoare a titlu
lui european. Sîmbătă a- 
ces’.e două » formații și-au 
adăugat noi victorii lejere la 
cele obținute în zilele prece
dente în fața celorlalte compe
titoare, prezentîndu-se, prin 
urmare, neînvinse la derby-ul 
de duminică. Bulgaria a dis
pus de Turcia cu 3—0 (2, 9, 
12), iar România — în sexte
tul: _ ........................ .......
che.
Lungu, Ioana Liteanu, 
ropoviciu (au mai fost intro
duse în teren Iuliana Eneseu 
și Speranța Găman), dintre ca
re s-a detașat Popoviciu — a 
întrecut fără drept de apel e- 
chipa Iugoslaviei cu 3—0 (5,
7. 5).

în fața unui public numeros 
(sala arhiplină) care și-a Încu
rajat frenetic favoritele, pe vo
leibalistele bulgare, jucătoarele 
noastre au evoluat cu o lău
dabilă ambiție și tenacitate, 
dominind .în cea mai mare 
parte a timpului jocul. După 
un echilibru inițial (7—7, 10— 
10), în finalul primului set vo
leibalistele românce s-au des
prins, manifestind o evidentă 
superioritate care a devenit și 
mai clară în setul secund. Doar 
în partea a doua a setului 3 
gazdele au reușit (de la 6—6) 
să preia inițiativa și să se 
lanseze spre reducerea handi
capului, însă elevele lui S. Chi
biță și V. Moșescu au fortat 
-------- .----------------—---------------------- '_i—

Doina Săvoiu, Maria Ena- 
Fidelia Crișan, Georgeta 

Mirela

pe locul 2
nota în următoarea parte a 
întîlnirii, conducînd de la un 
cap la altul lupta în set (5—2, 
11—4, 14—5) șl ciștigînd clar 
intilnirea cu 3 —1 (11, 7, —8,- 
7) după o oră și jumătate de 
joc. Pe parcursul derbyului au 
ieșit in evidență tehnicitatea 
Ioanei Liteanu, eficiența (în
deosebi la serviciu) a Măriei 
Enache și Mirelei Popovicia, 
precum și reușitele în atac ale 
Georgetei Lunga (titularizată 
doar din penultimul meci) care, 
împreună cu Iuliana Eneseu, 
s-a remarcat și la preluare. în 
afara celor citate, in sextet au 
mai fost utilizate Doina Sâvo- 
iu, Fidelia Crișan și, la schim
bări, Carmen Cuejdeanu și Mi
rela Zamfir. Repetăm, o fru
moasă performanță a echipei 
feminine de volei a Româ
niei. în meciul codașelor, sur
priză : Grecia 
(—6 6, 5, 8) !
1. ROMANIA 
nă balcanică, 
3. Iugoslavia 
p. 5. Turcia 4

Turcia 3—1 
Clasament final: 
8 p — campioa- 
2. Bulgaria 7 p, 
6 p, 4. Grecia 5 
P*

In campionatul masculin, de
și se sconta pe participarea 
mai largă la lupta pentru ti
tlu, echipele României Și Bul
gariei și-au depășit pe rind 
toate celelalte adversare. Sim- 
bătă, insă, voleibaliștii noștri 
ne-au dat emoții în partida cu 
cei iugoslavi. Ei au cîștigat în 
cele din urmă cu 3—2 (—14, 
—12. 8, 10, 13), după două ore 
și 45 de minute de joc. A fost 
o partidă dramatică, în care 
întorsăturile de scor nu au lip
sit. în primul set, ai noștri au 
condus cu 10—1 și au pierdut 
în prelungiri, pentru ca îrț se
tul decisiv să fie conduși cu 
5—0, să revină (egalind la 10) 
și să se desprindă în final. în 
sextetul aliniat de W. Schreiber 
și C. Chițigoi au evoluat Căta- 
Chițiga, Dumănoiu, Vrincuț, E- 
nescu, Sloian, Girleanu, fiind 
introduși apoi pe rind Mina, 
Ghcorghe, Ionescu, Ion și Das- 
călu (excelent în finalul parti
dei). In alte jocuri masculine : 
Iugoslavia — Turcia 3—0 (vi
neri seara), Bulgaria — Gre
cia 3—0 (sîmbătă) și Grecia — 
Turcia 3—0 (duminică).

LA C.E. DE GIMNASTICĂ DE LA VARNA
(Urmare din pag. 1)

dual compus — locul 13. cu 
56.65 p — nu reflectă nici pe 
departe valoarea care l-a con
sacrat în arena internațională. 
Notele pe aparate: 9,45 la sol, 
9.25 la cal, 9,55 la inele. 9,50 
la sărituri,' 9,10 la paralele 
9.80 la bară fixă.

Levente Molnar. în ciuda 
neretii sale, s-a străduit 
evolueze la nivelul maxim 
pregătirii actuale. După 9,25 
bară fixă, a continuat cu 9,45 
la sol. 9,75 la cal. 9,60 la ine
le. 9.35 la sărituri. A ratat din 
păcate la paralele (8,85). ast
fel că. cu 56,25. s-a situat pe 
locul 19.

în încheiere, semnalăm o 
hotărire subiectivă adoptată de 
juriul C.E.. prezidat de pre-

și

ti
să 
al 
la

C.E. DE BASCHET
Seria surprizelor continuă în 

campionatul european masculin 
de baschet care are loc în 
Franța. Astfel, în grupa „A", 
la Limoges, Spania a invins 
Iugoslavia cu 91—90 (48—54) in 
urma unei lovituri libere exe
cutate în ultima secundă de 
joc. Alte rezultate: Italia — 
Suedia 89—74, Franța — Grecia 
79—77, Iugoslavia — Suedia 
103—84, Italia — Grecia 108—83, 
Spania — Franța 75—73.

In grupa „B“ la Caen: Olan
da — I*. F. Germania 79—67, 
U.R.S.S. — Israel 92—87, Polo
nia — Cehoslovacia 75—72 
(33—31, 66—66 !), Israel — Po
lonia 64—62, U.R.S.S. — R. F. 

Germania 90—69, Cehoslovacia — 
Olanda 90—63.

Clasamentele după trei etape: 
GRUPA „A“ : 1. Italia 6 p,
2. Spania și Iugoslavia 5 p,
4. Franța și Grecia 4 p, 6. Sue
dia 3 p; GRUPA „B“: 1.
U.R.S.S. 6 p, 2. Olanda 5 p,
3. Polonia, R. F. Germania, 
Israel și Cehoslovacia 4 p.
• La San Jose dos Campos 

(Brazilia) a avut loc al 30-lea 
campionat sud-american. A cîș
tigat Brazilia (neinvinsă) — 
12 p. Pe locurile următoare : 
2. Argentina. 11 p, 3. Uruguay 
10 p, 4. Venezuela 9 p, 5. Chile 

7 p, 6. Columbia 7 p. 7. Pa
raguay 6 p.

ședințele F.I.G., luri 
luind în discuție cele 
testatii înaintate de 
delegații, printre care 
română, pentru nota acordafâ 
lui Levente Molnar la 
a dat cîștig de cauză ____
singure, mărind 5 sutimi, de 
la 9,85 la 9,90, nota lui Bilo
zercev la bară fixă, dar încâl
cind prevederile regulamenta
re. fără a se consulta cu bri
gada de arbitri de la aparat.

REZULTATE TEHNICE :
Individual compus : 1. Dmitri 

Bilozercev (U.R.S.S.) 58,80,
luri Korolev (U.R.S.S.) 58,35, 
Syorgy Guczoghy (Ungaria) 
37,80... 9. Valentin Pintea 57,15... 
13. Emilian Nicula j6,65... 19. Le
vente Molnar 56,25.

Aparate : sol : 1. p. Pelkov 
(Bulgaria) și I. Korolev 19,45, 
3. G. Guczoghy, C. Fischer 
(B.D.G.), P. Vatuone (Franța) 
19,iC, 6. Valentin Pintea 19,35 ; 
cal: 1. G. Guczoghy 19,85, 2. A. 
Pogorelov (U.R.S S.) sl I. Koro
lev 19,70... 5. Levente Molnar
19,5C... 8. Valentin Pintea 19,30 ; 
inele : 1. P. Petkov și D. Bilozer
cev 19,60, 3. LEVENTE MOLNAR, 
J. Zellweger (Elveția). G. Guczo- 

Pintea 
Bilozer- 

. H. Brilok (R.D.G) 
Korolev 19,70 ; para- 
Korolev 19.55, 2. B 

19,40. 7
bară fixă :

Titov : 
8 con- 
diferite 
Si cea

inele, 
uneia

2.
3.

Shy 19,35... 8. Valentin 
19,06 : sărituri : 1. D. 
cev 19,80, 2.
19,725, 3. I. : 
lcle : 1. I. Korolev 19,55, 2.
Hutov (Bulgaria) 19,40, 3. G.
Guczoghy 19,20 : bară fixă : 1.
Bilozercev 19,80, 2. H. Brilok 19,55, 
3. P. Vatuor.e 19,50... 8. Emilian 
Nicula 19,10.

Derby-ul România — Bulga
ria a început favorabil jucăto
rilor noștri, care au pornit jo
cul deciși să repete perfor
manța fetelor. Din păcate, de
cizia in acțiuni nu a durat mai 
mult de un set, după care ran
damentul a scăzut vizibil, pro
babil și ca urmare a risipei de 
energie făcută în' ziua prece
dentă. Reprezentativa Bulgariei 
a învins cu 3—1 (—9, 7, 9, 4). 
Clasament final: 1. Bulgaria
8 p — campioană balcanică, 2. 
România 7 p, 3. Grecia 6 p, 
4. Iugoslavia 5 p, 5. Turcia 4 p.

Modesto FERRARINI

O telegramă sosită la Fede
rația română de atletism din 
partea forului similar din U- 
niunea Sovietică, anunță că in 
fruntea delegației atleților so
vietici care vor participa la 
campionatele internaționale ale 
României — sîmbătă și dumi
nică, pe stadionul „23 August" 
din București, se va afla proas
păta recordmană mondială la 
aruncarea discului, Galina Sa
vinkova (73,26 m). Duelul ei 
cu recordmana noastră Flo
rența Crăciunescu (68,98 m) re
prezintă, iată, un prim cap de 
afiș al „internaționalelor".

• La Moscova Iurl Dumcev 
a stabilit un nou record mon
dial la aruncarea discului, ca

Turneul de la Roland Garros

NAVRATILOVA ÎNVINSĂ ÎN OPTIMI!
PARIS. Optimile de finală 

de la Roland Garros au prile
juit o surpriză de mari pro
porții: jucâtoarea nr. 1 mondi
ală Martin* Navratilovs (ctști- 
gătoarea de anul trecut) a fost 
învinsă de Kathy Horvath, a 
33-a tenismană, cu 8—4. 0—6, 
6—3! Alte rezultate: Mima 
Jausovec — Catherine Tanvier 
6—3, 6—3, Jo Darie — Karhy 
Rinaldi 6—3, 5—7. 6—1. An
drea Jaeger — Ann Hobbs 
6—2. 6—4, Gretchen Rush — 
Ivana Madruga Osses 6—3, 
6—2, Chris Evert Lloyd — He
lena Sukova 6—2. 3—6. 6—3, 
Hana Mandlikova — Andrea 
Temesvari 6—2, 6—1.

La bărbați: Yannick Noah 
— John Alexander 6—2. 7—6, 
6—1, Jimmy Connors — Eric 
Fromm 6—2, 6—1, 6—1.

în 16-imi: Guillermo Vilas 
— Hie Năstase 6—1. 6—2. 6—1.

In proba masculină de du- 
"blu, perechea Ilie Năstase — 
Jose Luis Clere a învins, ta 
primul tur. pe Cortes, Gatti- 
ker (Columbia / Argentina) 6— 
3. 6—1, iar FL Segărceanu, 
Leach (SUA) au dispus de 
Gildemeister, Gomez (Chile / 
Ecuador) cu 7—5, 6—2,. in tu
rul doi. Năstase. Clerc — Se- 
gârceanu, Leach 6—3. 7—5. La 
dublu femei. Virginia Ruzici, 
Hana Mandlikova au întrecut 
cu 6—4, 6—2 
Henricksson, 
Romanov, Lee 
Stove (SUA) 
dan, Smith 
ria Romanov, 

6—0, 6—2.

71,88 m. Precedentul record a- 
parținea lui Wolfgang Schmidt 
(R.D. Germană), din 1978. și 
era de 71,16 m.
• La San Jose, în cadrul

concursului „Bruce Jenner Cla
ssic", Carl Lewis a suferit 
prima înfrîngere in acest se
zon pe distanța de 100 m, "7 
întrecut de Ron Brown : 10,02 
—10,03 (vînt favorabil
m/s). Reamintim că la 14 mai, 
la Modesto, Lewis reușise 9,96, 
la o sutime de secundă de re
cordul mondial al Iul Jim Hi
nes. Lewis s-a revanșat în pro
ba de 200 m (pe care o alear
gă extrem de rar) pe care a 
cîștigat-o în 20,16, cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului. 
Alte rezultate de la San Jose : 
110 mg : Tonie Campbell 13,48, 
400 mg : Andre Phillips 48,85 
(cel mai bun rezultat mondial 
al anului), înălțime : Tyke Pea
cock 2,27 m, prăjină : Felix 
Boehni (Elveția) 5,59 m, Thier
ry Vigneron (Franța) 5,46 m; 
triplusalt ; Keith Connor (An
glia) 17,48 m (cel mai bun re
zultat al sezonului) ; disc : John 
Powell 68,30 m, greutate : Da
ve Lăut 21,94 (cel mai bun re
zultat mondial al anului) ; fe
minin ; ioo m : Evelyn Ashford 
10,96 (vînt favorabil 3,33 m/s).
• Maratonul de la Geneva a 

fost cîștigat de polonezul Rysz- 
*rd Kopijarz în 2hl5:00, urmat 
de Robleh Djama (Djibouti) 
2hl6:49 și Steve Benson (An
glia) 2hl7:39.

fiind

3,40

MARVIN HAGLER
PROVIDENCE. Pe ringul in

stalat în sala sporturilor 
această 
Island, 
cîtorva 
gilistul 
în joc 
goria mijlocie în fata lui Wil- 
ford Scypion. De fapt a fost 
vorba de... două titluri, deoa
rece Hagler este recunoscut

din 
localitate, din Rhode 
vineri seara, în fața 
mii de spectatori, pu- 
Marvin Hagler si-a pus 
titlul mondial la cate-

^XROSA DE AUR-
MOSCOVA (Agerpres). — Tro

feul „Crosa de aur“, ce răsplă
tește pe cel mai bun jucător de 
hochei pe gheață din Europa, a 
revenit în sezonul 1982—1983 lui 
Vladislav Trețiak, portarul re
prezentativei U.R.S.S. și al for
mației TSKA Moscova. Pe locu- 

clasațl
Si

rlte următoare au fost 
Vladimir Krutov (U.R.S.S.) 
Jiri Lala (Cehoslovacia).

La ancheta organizată de zia
rul „Izvestia" au participat cîte- 
va sute de ziariști sportivi din 
mal multe țări europene.

ITALIA $1 OLANDA CALIFICATE
PENTRU C.E. DE VOLEI

Don Bosch. Ma! înainte chiar 
de a se fi Încheiat jocurile tur
neului de calificare pentru C.E. 
masculin de volei, echipele Ita
liei șl Olandei șl-au realizat o- 
bieclivul! Rezultate din ziua a 
lH-a_: Italia — Norvegia 3—0, 
Suedia — Israel 3—1, Olanda — 
Spania 3—0 și din ziua a IV-a: 
italia — Israel 3—0, Olanda — 
Suedia 3—0, Spania — Norvegia 
3—0.

înaintea ultimei etape clasa
mentul este următorul : 1.
Italia 8 p, 2. Olanda 8 p, 3. 
Suedia 6 p, 4. Israel 5 p, 5. Spa
nia 5 p, 6. Norvegia 4 p.

TELEX TELEX © TELEX © TELEX © TELEX© TELEX ©
CICLISM e Cea de-a 80-a edi

ție a tradiționalei curse Bor
deaux — Paris (588 km, prima 
parte cu antrenament mecanic) 
a fost ciștlgată de rutierul fran
cez Gilbert Duclos-Lassalle în 
121158:29 (medie orară 45,318 km). 
L-au urmat Etienne van der 
Heist (Belgia) 131i02:19 sl Do
minique Sanders (Franța) 13ti03:45. 
• Etapa a 7-a a Turului Angliei 
s-a desfășurat în două semieta- 
pe: prima. Lelcester-Burntwood. 
72 km, a revenit englezului Mal
colm Elliott în lh49:46, cea de-a 
doua (circuit de 35 km la Burnt- 
wood) lui Neil Martin (Anglia) 
în 50:40, urmat in același timp 
de Tony Doyle (Anglia) și 
Kvetoslav Palov (Cehoslovacia) 
tn clasamentul general conduce 
Ulrich Rottier (R.F. Germania) 
23b20:14, urmât de Matteaion 
(SUA) 23h20:27 si Brykt (Suedia) 
231120:43. • Primul tronson al 
etapei a 5-a a Turului european

open (circuit de 80 km la Bar-le- 
duc. Franța) a fost cîștigat de 
irlandezul Sean Kelly în Lh54:09, 
urmat, în același timp, de sovie
ticul Nikitenko. A doua parte, 
30 km contratimp, a revenit el
vețianului Moerlen în 38:42, ur
mat de Kelly, 39:04. . în clasamen
tul general conduce van 
Houwelingen (Olanda) 12U26:30, 
urmat de sovieticul Voloșin la 47 
de secunde și Broes (Olanda) la 
50 de secunde, © Etapa a 4-a a 
Turului Olandei (amatori), Ho- 
ogezand-Nieuwlesen, 124 km. a 
revenit Iul Ron Mackay (Olan
da) în 2h41:42. în clasamentul 
general conduce sovieticul Ser- 
ghei Voronin, urmat la 7 secun
de de Mano H-»rnig (K.D. Ger
mană).

• HANDBAL © Metulonlastlka Sa- 
bac a cîștigat „Cupa Iugoslaviei“ 
(mascu'Tnl. înviagirid în finală cu 
27—20 De Bosnianrevoz DoboE

MOTOCICLTSM © Marele pre-

Redacția /' aSmin<iua|ia ■ eoa 19773 Sucuretn 
Fanlro «liăinâtola a aboromarta arta (LEXÎM

«a 9 Come ift * 1 l M ret cvm.o'C »• n n e
- 0«boo** moo®- 3-e«o □ «o

cuplul american 
Prayer. Lucia 
Duk — Collins,

6—4, 7—5, Jor- 
(SUA) — Ma-

Dries (RFG)

IlinilL ITALIEI:

IN CONTINUARE, SARRONI

DUBLU CAMPION
drept campion de către cele 
două organizații ale boxului 
mondial profesionist (WBC și 
WBA). A fost a șaptea oară 
cind puternicul boxer și-a a- 
părat „centura", dar spre deo
sebire de meciurile anterioare, 
de data aceasta 
la primul gong, 
adversarul unei 
ripostă. Scypion 
greu doar trei reprize, In cea 
de a patra consemnat
KO-ul !

•> 
a atacat de 
supunindu-$i 

ofensive fără 
a rezistat cu

Bergamo. In Turul Italiei s-au 
desfășurat simbâiă și duminică 
etapele a 15-a (Savona — Orta. 
219 km) și, respectiv, a 16-a 
(Orta — Milano, 114 km și Mi
lano — Bergamo, 105 km). Ita
lianul Paolo Bosolo a fost în
vingător la sprint (30 s bonifi
cație), la Orta, în fata unul 
grup de 20 de cicliști cronome
trați ta 6.67:03 (media orară de 
35,798 km). L-au urmat Gerhard 
Zadrobilied (Austria), Silvano 
Con Uni și Silvano Ricco (Ita
lia) care au primit 20, 10 și. 
respectiv, 5 s bonificație.

Duminică dimineață, semleta- 
pa Orta — Milano a fost cîști- 
gată de belgianul Frank Hosts 
(2.24:26 — media orară 42.737 km) 
înaintea '— - - • — -
Cavazzi 
Mutter.
Sarronl, 
cîștigat, 
Milano 
du-și poziția fruntași.

italianului Pietino 
sl a elvețianului Ștefan 
După-amiază, Giuseppe 
liderul lut „R Giro", a 
la sprint. semletipa 

— Bergamo, consolidîn-

SUEDIA - ITALIA 2-0 (1-0)

29 (Agerpres)STOCKHOLM, ___________
Goteborg. intr-un meci contînd pentru grupa a 5-a preliminară’ 
a campionatului european de fotbal, echipa Suediei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (1—0) formația Italiei.

Scorul a fost deschis în minutul 31 de Hakan Sandberg, al 
doilea gol al suedezilor fiind înscris in minutul 55 de Glenn 
Stromberg.

în clasamentul grupei, pe primul loc se află Cehoslovacia — 
7 puncte (golaveraj 12—5), urmată de Suedia — 7 puncte (go
laveraj 10—4), România — 7 puncte (golaveraj 6—2), Italia — 
3 puncte și Cipru — 2 puncte.

Următorul meci : Suedia — România este programat la 9 iunie.

Pe stadionul „Ullevi“ din

european de fotbal, echipa Suediei a Întrecut

CAMII 3NATUL 
INTERBRITANIC

în campionatul interbrita- 
nic au avut loc sîmbătă două 
jocuri. La Cardiff, Tara Galilor 
a fost întrecută de Scoția cu 
2—0 (1—0). Au asistat 15.000 
de spectatori. Punctele au fost 
înscrise de Gray în min. 11 
și Brazii în min. 68. La Bel
fast, Irlanda de Nord — An
glia 0—0.

Clasamentul : 1. Scoția 3 p 
(2—0), 2. Anglia 3 p (2—1), 3.

Irlanda de Nord 2 p (0—0), 4. 
Țara Galilor 0 p (1—4),

CAMPiONATE
R.F. GERMANIA (et. 33) : 

Hamburg — Borussia Dortmund, 
5—0, Eintracht Frankfurt — 
Werder Bremen 0—1, VfB 
Stuttgart — Koln 2—1, Lcver- 

Karlsruhe 3—1, Bie- 
Dtisseldorf 2—1, Boc-

TELEX © TELEX © TELEX
mlu al Austriei. i 
de la Salzburg, din 
bionatulul mondial 
25C cmc : Manfred 
Didier de Radigues 
Christian 
clasamentul 
Radigues 
Angel

pe circuitul 
: cadrul cam- 

de viteză : 
Herveh, 2. 
(Belgia), 3. 

Sarron (Franța). în 
C.M. conduce de 

cu 44 p.; 500 cmc : 
___ Nieto (Spania), 2. Eu

genio Lazzarint (Italia), 3. Pier 
Paolo Bianchi (Italia). în clasa
mentul C.M.: Nieto 60 p, Lazza- 
t'inl 48 p. Bianchi 30 p

RUGBY a Bezlers a cîștigat 
pentru a 10-a oară titlul de cam- 
oloană a Franței. în finala îl®?' 
făsurată la 
14—6 (7—6) 
spectatori.

Paris :
în fata a 45 000

Beziers-Nice 
de

în 
iu-

La Charleroi,
_____ (c incurs de

In semifinale la dublu : 
Fevrler (Franța) — M’h-

TENIS ©
., Astrid Bowl' 
r.lori).
Cay la, _______ . . .
nea Năstase (România). Lazarov 
(Bulgaria), 7—5, 4—6, 7—5

kusen
lefeld ______ _ ___
hum — Nurenberg 6—0. Ba
yern Munchen — Schalke 04 
0—1, Monchengladbach — Kai
serslautern 4—2, Hertha — 
Eintracht 3—3. Clasamentul : 1. 
Hamburg 50 p, 2. Werder 50 p, 
3. Stuttgart 46 p.

BELGIA (et. 34 — ultima) 1 
Gantoise — Standard 3—1, Lo- 
keren — Waregem 2—2. Beer- 
schot — Winterslag 2—3, Ton- 
gres — Lierse 4—1, Club Bru- 
geois — Molenbeek 5—1. An- 
derlecht — Cercle Bruges 0—0, 
Seraing — Liege 3—0. Water- 
schei — Antwerpen 0—0. Cour- 
trai — Beveren 2—1. Clasamen
tul : 1. Standard Liege 50 o — 
campioană. 2. Anderlecht 48 p, 
3. Antwerpen 45 p, 4. Gantoise 
44 p. etc.

ELVEȚIA (et. 26) : Ziirich — 
Aarau 2—2, Neuchatel — Bulle 
4—1, Sion — Wintertour 3—0, 
Basel — Bellinzona 2—3, Wet- 
tingen — Grasshoppers 0—3. 
Clasamentul : 1. Grasshop
pers Zurich 43 p, 2. Servette 
Geneva 43 p, 3. St. Gall 35 p.
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