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„Cupa I. H. F." în vitrină la Rm. Vilcea

PUTERNICUL SUPORT AL VICTORIEI CHIMISTULUI:
ENTUZIASMUL SI GRIJA SUPORTERILOR SĂI!V

In reuniunile de baschet

DERBYUL A INCINTA T 
Șl PUBLICUL A APLAUDAT!

Săptămina aceasta, săptămina turneelor finale

Bucuria succesului stăruie 
încă în rindurile numeroșilor 
suporteri vilceni, ca un dulce 
balsam... Chimistul le-a îm
plinit visul de aur, cîștigînd 
prima cupă europeană pentru 
orașul de pe Olt, izbindă între
gită de o evoluție fără înfrîn- 
gere și o victorie finală netă, 
Ca o linie despărțitoare între 
un învingător strălucitor și în
vinșii săi. Se bucură oamenii 
din Km. Vîlcea și bucuria le 

Edil Torok aruncă la poarta lui VfL Oldenburg și produce... 
panică in defensiva vest-germană. Eforturi zadarnice, pentru că 
Edit va înscrie... Foto : Dragoș NEAGU
este firească, ei fiind — ală
turi de fetele handbalului și 
antrenorii lor — învingători 
într-o competiție dură cu ne
încrederea și cu cronomctrul. 
Puțini au fost cei care au dat 
șanse Chimistului, în 1982 incă 
în Divizia „B", nu într-o afir
mare internațională, ci în pu
terea de a rezista pe prima 
scenă a handbalului nostru fe
minin... Ei au crezut. Șl nu 
numai atît. Au făcut totul pen
tru a le ajuta pe fete și pe 
tehnicienii Constantin Popescu 
și Maria Ciulei să se înalțe ne
contenit, să ajungă la o per
formanță europeană. Pentru că, 
trebuie știut, adevărata forță 
a Chimistului Rm. Vîlcea o 
constituie masa mare de su
porteri, înflăcărarea lor, sta
tornica afecțiune, suportul lor 
material și moral continuu. 
Cine a fost la Rm. Vîlcea a

^'teX" ™ cu SPIRIT GOSPODĂRESC 
din Capitală ALȚII CU... AMNEZII DE PRIMĂVARĂ!

Pentru tenis iarna a fost atît 
de lungă, incit acum, cînd zi
lele cu soare sint. în sfîrșit, o 
realitate, prețul lor valorează 
cit aurul ! A fost și motivul 
pentru care, săptămina tre
cută. împreună cu antrenorul 

La Progresul trei terenuri fuseseră date în folosință. Acum spor
tivi» M. Comănescu. D. Antonescu. L. Ursuleanu și alfii ajută 

la finisarea celorlalte

văzut Sala sporturilor arhipli
nă chiar și la partidele fără 
miză, dinainte cîștigate, cum 
se soune, iar sîlnbătă — la fi
nala „Cupei I.H.F.” — dacă tri
bunele ar fi putut găzdui 
20 000 de spectatori, n-ar fi ră
mas nici măcar un loc liber. 
Sint oameni la acest club al 
muncitorilor de la Combinatul 
chimic care n-au dormit nopți 
în șir pentru ca echipa să aibă 
tot ce-i trebuie, pentru ca te

tele să nu intilnească in ca
lea deplinei lor afirmări, nici un 
obstacol. Aceasta este baza so
lidă a ascensiunii echipei Chi
mistul, cca care în 1982 era în 
Divizia „B", în 1983 urca pînă 
la locul II în Divizia „A", iar 
în 1984 cucerea „Cupa Fede
rației Internaționale de Hand
bal", aurindu-și cartea de vizi
tă și răspîndind-o în lumea 
handbalului.

Bucuria succesului este, în 
primul rînd, o binemeritată 
răsplată a numeroșilor iubitori 
ai handbalului din Rm. Vilcea, 
a muncitorilor Combinatului- 
chimic, a organelor locale, a 
tuturor celor care le-au creat 
premisele succesului talentate
lor fete din echipa aflată astăzi 
pe podiumul învingătorilor.

Pentru sportive si antrenorii 
lor, victoria aceasta, aplaudată 
în întreaga țară. înseamnă insă 

federal Alexe Bardan, am 
întreprins un raid la cîteva 
baze sportive cu terenuri de 
tenis și cu... activitate de per
formanță. Am urmărit — se 
înțelege — modul cum s-a tre
cut la amenajarea suprafețe- 

și o mare obligație, de a face 
mai mult, la orele de pregătire 
și în competiții, de a aduce 
continuu satisfacții suporterilor 
săi și handbalului românesc. 
Citeva dintre învingătoarele 
„Cupei I.H.F." — Mari» Veri- 
geanu, Cristina Lada-Rouă și 
Edit Torok — sint și membre 
ale lotului național. O evoluție 
pe măsura noii lor poziții con
stituie și o nouă obligație, un 
mijloc de a le aduce noi bucu
rii celor din Vîlcea, dar și tu
turor iubitorilor handbalului 
din întreaga țară. Pentru că. 
sîntem siguri, performanța vil- 
cencelor a stimulat întreg 
handbalul nostru feminin și 
puternicul ecou va produce 
mutații valorice de seamă in 
evoluția reprezentativei, o va 
ajuta să-și urmeze cursul as
cendent, să revină mai repede 
în elită internațională.

Rm. Vilcea este — prin vo
ința și activitatea laborioasă a

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

După etapa a 25-a a Diviziei „A" de fotbal

JUCÎND CA PE VREMEA „SERIEI U. E. F. A.“,
CRAIOVENII FAC

După o săptămina în care la 
Bologna, în Kuwait sau in Po
lonia fotbalul nostru și-a ono
rat frumoasa carte de vizită, 
duminică jucătorii au reve
nit la principala competiție in
ternă — campionatul Diviziei 
„A" — în mijlocul unui interes 
deosebit, intr-o atmosferă care 
nu poate decit sâ-i stimuleze pe 
jucători.

Etapa a 25-a a fost dominată, 
cum ușor se putea anticipa, de 
„dialogul la distanță" Craiova 
— Bucureș-i, mai precis de 
meciurile Universitatea — Di
namo (cele două semifinaliste 
europene ale soccerultii nostru) 
și Steaua — Corvinul Hunedoa
ra, partidele cu cele mai mari 
implicații in lupta pentru 
cîștigarea celui de al 65-lea ti- 

lor de zgură, cu atit mai mult 
cu cit, poate ca o compensație, 
vremea călduroasă permite, 
în sfîrșit, ca peste tot (în Bucu
rești) tenisul să iasă sub... ce
rul liber !

PRIMA ZI CU SOARE 
A GĂSIT TOTUL PREGĂTIT
în inima Bucureștiului, in

tr-o zonă în care tenisul se a- 
flă la el acasă — cum se spu
ne — ne-am întilnit cu spiritul 
gospodăresc desfășurat în în
treaga lui plenitudine. Locul ? 
TENIS CLUB BUCUREȘTI. 
Cunoaștem din anii trecuti 
faptul că această apreciată uni
tate sportivă a „sportului alb“ 
oferă, prima în Capitală, te
renuri bine puse la punct, cu
rățate, cochete, cu un bun aș
ternut de zgură. Și iată că fru
moasa tradiție nu s-a dezmin
țit nici in această primăvară. 
Abia se ivise soarele de după 
norii acestei atît de lungi ierni, 
cînd gospodarii de la T.C.B. 
au și trecut la amenajarea te-

lon GAVRILESCU

(Continuare In pap 8*3)

Din nou baschetul a demon
strat că se bucură de o mare 
popularitate în rîndul amatori
lor de sport si din nou aceștia 
au plecat încintati de spendi- 
dul spectacol oferit de cele 
două manșe ale derbyului Di- 
namo-Steaua. într-adevăr. vi
neri si sîmbătă, la Palatul spor
turilor și culturii, 4 000 de 
spectatori. în prima zi. si 5 000, 
în cea de a doua, au aplaudat, 
deseori la scenă deschisă, fa
zele dinamice si au stat cu 
atenția încordată pînă în ulti
ma secundă, pentru a vedea re
zultatul fiecărei întîlniri. Deși 

im omis că cele două echi- 
(din care fac parte majo- 

. „alea componențUor lotului 
reprezentativ) au avut si de
ficiențe în prestațiile lor (pa
sele grestie s-au succedat în 
momentele decisive, cînd au 
fost ratate si aruncări libere, 
contraatacurile au fost rarisi
me. mai ales sîmbătă), parti
dele respective au însemnat un 
real succes pentru populariza
rea baschetului. în acest sens o 
contribuție însemnată adueîn- 
du-si-o si cele două completări 
ale programului, pe care le 
dorim să devină tradiționale.

Ne referim, de pildă, la în- 
t Unirile dintre jucătorii vechi
lor generații ale echipelor 
Steaua si Dinamo, care au ofe
rit nu numai emoționante adu
ceri aminte, ci si faze de vir
tuozitate. răsplătite cum se cu
vine de public. Folberi, Nicn- 
lcscu (alături de care au mai 
iucat Savu, Dimancea. D. Du
mitru. M. Popa. V. Gheorghe, 
Dikay și Reisenbuchier) la 
Steaua, Diaeonescu, Chivulescu 
(împreună cu Visner, Giurgiu, 
Dudescu si Cernea) la Dinamo, 
conduși de antrenorii emeriti 
Constantin Herold si respectiv 

Șl MAI INTERESANT CAMPIONATUL
tiu de campioană sau a unui 
loc într-o cupă europeană din 
toamna viitoare.

Și a fost la Craiova și la 
București o atmosferă de zile 

Anton intervine la o minge pentru care lupta și M. Sandu. 
Fază tipică pentru meciul Sportul studențesc — Politehnica Iași, 

cu atacul bucureștean și apărarea ieșani in prim-plan
Foto : Ion MIHAICA

mari. 50 000 de spectatori in 
„Bănie" (și alte mii pe afară, 
fără fericitul bilet in plus), ca 
în zilele marilor meciuri din 
Cupa U.E.F.A. Un stadion ..plin 
ochi" și in Ghencea. unde au 
izbucnit aplauze... de patru 
ori, deși Steaua a marcat doar

DANIELA SILIVAȘ A CIȘTIGAT PROBA DE BIRNA 
IN CONCURSUL DE LA MOSCOVA

MOSCOVA. 2 (Agerpres). — 
în concursul special pe aparate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Moscova, sportiva româncă Da
niela Silivas s-a clasat pe 
primul loc la bîrnă. după exe
cutarea cu siguranță a unui 
exercițiu dificil. Daniela Si
livas a totalizat 19.35 p. fiind 
urmată de Zhian Vel (R.P, 
Chineză), Elena Șușunova 
(U.R.S.S.) — cite 19.25 p. Au
relia Dobre (România) — 19,15

G. David (depășindu-l pe Opși- 
taru). unul din artizanii victo

riilor dinamoviștilor
Dan Niculescu. ne-au îneîntat. 
ca si acum 20 de ani. îndem- 
nîndu-ne să solicităm reedita
rea. cel puțin anuală, a aces
tui meci al celor veșnic tineri.

Aplauze au cucerit și micu
țele minibaschetbaliste pregă
tite (de numai trei luni de 
zile) de fosta internațională 
Lavinia Vasiliu, acum antre- 
noare la C.S.Ș. 4. Cele 24 de 
fetite selecționate din 10 scoli

(Continuare in pag. a 4-a) 

o dată, tranzistoarele și trans
misiile radio făcînd legătura 
dintre cele două orașe.

La Craiova, derby-ul a reve
nit clar și ușor localnicilor, la un 

scor pe care nu-1 bănuiau, 
poate, nici cei mai înfocați su
porteri ai acestei echipe. Și 
performanța Universității este

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

p etc. Alte rezultate : sărituri : 
Vera Kolesnikova și Irina 
Baraksanova (ambele U.R.S.S.) 
— 19. 725 p ; paralele : Sue 
Venhui (R.P. Chineză) — 19,35 
p ; sol : Irina Baraksanova 
(U.R.S.S.) — 19.80 p. în con
cursul masculin. Iuri Korolev a 
terminat pe primul loc la cinci 
aparate : sol. cal cu minere, 
sărituri, paralele si bară fixă, 
la inele victoria revenind spor
tivului chinez Cuan Sianiao.



O inedită competiție sportivă In campionatul de handbal feminin

„ȘTAFETA CETĂȚILOR DE FOC-CSH 100
Alergare pe șosea: lleșifa Oțeiu ftoșu-tâlan lluni'doara

între 5 si 7 aprilie, pe te
ritoriul județelor Hunedoara si 
Caraș-Severin se va desfășura 
o competiție sportivă inedită și 
anume : „Ștafeta Cetăților de 
foc - CSH 100“.

înainte de a o prezenta., so
cotim necesar să facem o pre
cizare : în anul 1984 Combina
tul Siderurgic Hunedoara ani
versează 100 de ani de activi
tate siderurgică pe aceste me
leaguri și cu acest prilej Clu
bul sportiv „Metalul" Hunedoa
ra organizează o serie de ac
țiuni sportive care sînt dedi
cate totodată celor două mari 
evenimente : 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an
ti imperialistă si Congresul al 
XIII-lea al P;C.R.

„Ștafeta Cetăților de foc — 
CSH 100“. de care aminteam 
este una dintre acestea, prima 
de anvergură, de fapt un con
curs de alergare pe șosea 09? 
km). Competiția, prilej de

popularizare a realizărilor com
binatului, în alte mari centre 
siderurgice, de impulsionare a 
sportului, se va desfășura în
3 etape si anume : în ziua de 
5 aprilie. Reșița — Oțelu Roșu; 
în 6 aprilie Oțelu Roșu — Că- 
lan ; 7 aprilie. Călan — Hu
nedoara. în fiecare din aceste 
etape (de 56 km. 88 km. res
pectiv 48 km) vor exista cite
4 schimburi de ștafetă, distan
țele fiind parcurse dimineața, 
începind de la ora 9.. Răspun- 
zind invitației organizatorilor 
(Clubul sportiv „Metalul", co
mitetul sindicatului din CSH, 
consiliul sindical județean Hu
nedoara. C.J.E.F.S. Hunedoara 
șa.). la această ștafetă si-au 
anunțat participarea echipe de 
la 20 de cluburi din tară.

întrecerea se va desfășura pe 
echipe (4 alergători și o rezer
vă). echipa învingătoare, prin 
adiționarea punctelor obținute 
în cele trei etape, va primi cu
pa „Centenarul C.S.H.".

DIVIZIA „A“ DE POPICE

ȘTIINIA BACĂU ÎNUNCĂTOAIIf IA BliAȘOV ÎN PAIIIIDA CU RUIMENIUI!
Etapa a V-a a turului II al 

campionatului national Divizia 
,,A“ a fost dominată de derby-ul 
de la Brașov, dintre Rulmentul 
și Știința.

Grupa valorică 1—6 :
RULMENTUL BRAȘOV — ȘTI

INȚA BACAU 20—26 (8—12). Me
ciul se terminase, începuse un 
altul, dar sute de spectatori nu 
mai intrau în sală, rămînînd în 
holuri sau pe aleile din fata 
Sălii sporturilor. O singură în
trebare era pe buzele tuturor * 
Ce s-a întîmplat cu Rulmentul ? 
Vom încerca să răspundem și noi 
acestei întrebări, desigur în con
textul desfășurării întregii par
tide. Spre dezamăgirea suporteri
lor brașoveni, Rulmentul a fost 
de nerecunoscut din primul si 
pînă în ultimi 1 minut de joc. 
Apărarea — atît portarii, cît și 
jucătoarele din fața lui Drăgă- 
nescu și Roșea — a fost total 
inexistentă ; în atac s-a ratat cît 
pentru întreg... campionatul. S-au 
plasat mingi în aut si la adver
sare. s-a aruncat în brațele por
tarului, peste și pe lingă poartă, 
Oacă a ratat două aruncări de la 
7 m ! In total, au fost 22 de 
acțiuni ofensive irosite de hand
balistele de la Rulmentul. Unul 
din punctele forte ale acestei 
echipe — jocul extremelor nu a 
funcționat aproape deloc. De 
partea cealaltă se impune să re
marcăm faptul că Știința Bacău 
a exploatat cum s-a cuvenit toa
te aceste slăbiciuni ale partene
rei... în plus, băcăuancele au 
prestat un joc exact atît în a- 
părare (excelent a apărat poar
ta Pfefferkon), cît si în atac, 
unde Găitan, Lunca, Ciubotaru,

Mozsi. Danilof s-au remarcat 
prin acțiuni rapide, încheiate cu 
goluri de mare frumusețe. Aces
ta ar fi un „film" foarte scurt 
al partidei de duminică de la 
Brașov. Știința a cîștigat 
rit, elevele antren orilor 
Bartha și Eugen Cucu 
cînd, nu de puține ori, 
5, 6 și 7 goluri. Au 
Oacă 6, Beschi 3, Neică 
2, Tache 2, * - -
Demeter 1.
Lunca 6, Danilof 4, 
Ciubotaru 3, Hrițcu 2. 
trat bine T.
nescu (București).

Ion GAVRILESCU

pe me-
Eugen 

condu- 
cu cite 
înscris : 
3, Călin 

, Marian 2, Pătruț 1, 
, respectiv Mozsi 7, 
Danilof 4, Găitan 4, 

\ Au arbi-
Curelca și I. Pău-

In campionatul Diviziei „A* de 
popice s-a disputat sâptămîna 
trecută etapa a XV-a. In care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ • Voința Oradea — 
Hidromecanica Brașov 2242—2158 
p.d. (scor individual 4—2) 0 Vo
ința Odorheiu Secuiesc — Voința 
Tg. Mureș 2334—2473 (1—5) 0 Vo
ința București — Laromet Bucu
rești 2423—2363 64—2) 0 Gloria
București — Olimpia București 
2630—2394 (6—0) 0 Voința Galați
— Voința Ploiești 2337—23’3 (5—1) 
0 C.F.R. Tg. Mureș — Voința Ti
mișoara 2306—2391 (2—4) 0 Petro
lul Băicoi — Voința Sinaia 2413— 
2315 (5—1) 0 Metgom Brașov —
Rapid București 2387—2334 (3—3)
0 Constructorul Gherla — U.T. 
Arad 2234—2280 (4—2) 0 ElectrO- 
mures Tg. Mures — C.S.M. Benita 
2531—2421 (4—2). '

MASCULIN. 0 Progresul Ora
dea — Industria sîrmei Clmpia 
Turzii 5093—5148 (2—4) 0 Vletoria- 
Guban Timișoara — Eleetromures 
Tg. Mureș 4848—5067 (0—6) 0 La
romet București — Chimpex 
Constanța 5072—5034 (2—4) 0 Car- 
pa(i Sinaia — Gloria București 
4323—5112 (2—i) 0 constructorul
Galați — Metalul Roman 5352— 
4874 (5—1) 0 Constructorul Tg.
Mureș — C.F.R. Timișoara 5154— 
4344 (4—2) 0 Tehnoutilaj Odor
heiu Secuiesc — ' Metalul Hune
doara 5063—5043 (4—2) 0 C.F.R.
Constanța — Rulmentul Brașov 
5075 — 5044 (4—2) 0 Olimpia

București — Voința București 
5494—5*548 (3—3).

Iată miniclasamentele după eta
pa a XV-a : FEMININ — sena 
Sud : L Gloria București 24 p 
(19482 p.d. in deplasare), 2. Voin
ța București 20 p (19345), 3. Vo
ința Ploiești 18 p (22300)... pe ul
timele locuri : 8. Rapid București 
12 p (16635), 9. Olimpia București 
10 p (16123), 10. Carpați Sinaia 8 p 
(12293). Seria Nord : 1. Voința Tg. 
Mureș 24 p (16870), 2. Voința O- 
radea 22 p (19223). 3. C.S.M. Re
șița 18 p (19069). 4. Voința Timi
șoara 18 p (166541— 9. Voința O- 
dorhei 8 p (16276), 1». C.F.R. Tg. 
Mureș 4 p (183391 MASCULIN - 
seria Sud : L Gloria București 
24 p (35793), 2. Constructorul Ga
lați 20 p (407511. 3. Olimpia Bucu
rești 18 p (404231... 9. Chimpex
Constanța 8 p (35370). 10. Laro
met București 8 p (39588). Seria 
Nord : 1. Electron-ureș Tg. Mureș 
24 p (27112), L Aurul Baia Mare 
22 p (30902) — din 14 jocuri. 3. 
Metalul Hunedoara 18 p (353591... 
9. Chimica Tîmăver.i 18 n (34429) 
— <Bn 14 jocuri. 10. Progresul 
Oradea 8 p <40*531.

• Campionatul se întrerupe 
pînă In 28 aprilie, din cauza jocu
rilor internaționale ale reprezen
tativelor naționale care se pregă
tesc pentru C.M. din luna mai. 
Primele jocuri amicale de verifi
care vor avea Ioc simbătă și du
minică. la Budapesta. Intre echi
pele feminine și masculine ale 
României și Ungariei, după care 
urmează meciurile cu selecționa
tele Poloniei și Cehoslovaciei.

RAPID BUCUREȘTI- — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 18-15 
(8—7). In minutul 20 al primei 
reprize tabela de scor arăta 2—2, 
după faze de joc confuze de am
bele părți și cite trei „bare" ale 
fiecărei echipe. Din acest mo
ment, elevele antrenorului Niță 
sînt ceva mai atente în apărare, 
iar în atac finalizează, desprin- 
zîndu-se la trei goluri în min. 
27 : 7—4, pentru ca în finalul 
primei reprize inițiativa să apar
țină constă nțen celor. în repriza 
secundă jocul s-a echilibrat, ra- 
pLdistele conducind permanent și 
obținând în final o victorie me
ritată după un meci anost. Au 
marcat : Oprea 6, Grigore 3,
Stanciu 3, Andrei 3, Ștefan, Ro- 
mete și Dobre (R), respectiv 
Cazacu 4, Bocăneală 3, Gălan 
3, Sanda 2, Carapetru 2 și Ma
nea. Au arbitrat slab sirienii 
I. Manoliu și Șt. Ocneanu.

Mihail VESA
Meciul dintre A.E.M. Timișoara 

și Chimistul Rm. Vîlcea a fost 
amin at pentru 3 mai.

— TROGRESUL BUCUREȘTI 
20—23 (9—12). Timișorencele 
jucat nervos, crispat, ratînd nu
meroase ocazii clare, printre ©are 
și patru aruncări de Ia 7 m ’. 
Bucureștencele, mai bune pe 
contraatac, și-au creat de la în
ceput un avantaj, pe care l-au 
menținut pînă la sfârșitul me
ciului. Au marcat : Cojocărița 6, 
Oncu 6, Rădoi 3, Vasu 3, Me- 
linte 2, pentru gazde. Lăcustă 14, 
Crișu 3, Cămui 3, Biro 2 și Ni- 
sipeanu pentru Progresul (C. 
CREȚU — coresp.).

TEROM IAȘI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 28—23 (14—9). Un
meci plăcut mai ales în prlima 
sa parte. Au marcat : Covaliuc 
6, Turbatu 5, Avădanei 4. Corban 
4, Cretan 3, Popa 3, Savin 2 și 
Domnescu (T), respectiv Simion 
6, V. Constantinescu 5, Nutu 4, 
Luca 3, G. Constantinescu 2, 
Murărașu 2 și Mălureanu. (M, 
macovei — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI '— MURE
ȘUL TG. MUREȘ 20—19 (10—9).
Part:,dă extrem de disputată, în 
care egalitatea s-a consemnat de 
9 ori ! Marcatoare : Popovici 10, 
Leonte 3. Haidău 3, Imbrișcă 2, 
Buftea și Bortaș (T), Bărbat 8, 
Laszlo 4, Dorgo 4, Pereș 2 și 
Stroia (M). (I. VIERU — coresp.).

„CUPA I.H.F.“
(Urmare din pag. 1)

Grupa valorică 7—12 :
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA

CLASAMENT
1. ȘTIINȚA 16 11 4 1 379-325 42
2. Rulmentul 15 1-1 2 2 374-319 39
3. Hidro tehn. 16 9 1 6 316-312 36
4. Chimistul 14 9 1 4 326-298 33
5. Rapid 16 6 2 8 288-305 30
6. A.E.M. 16 5 3 7 320-343 28
7. Confecția 16 7 1 8 350-345 31
8. TEROM 16 6 2 8 358-363 30
9. Construct. 16 5 3 8 346-363 29

10. Progresul 16 5 2 9 276-285 28
11. Mureșul 16 .3 4 9 316-353 26
12. Textila 16 3 3 10 290-330 25

oamenilor săi — o nouă șl pu
ternică citadelă a sportului ro
mânesc. Ambițiile nu se vor 
opri aici. Este neîndoielnic că 
succesul, entuziast sărbătorit, va 
însemna motorul unor noi ac
țiuni de selecție și promovare, 
de constituire a unor noi echi
pe puternice, în handbal și in 
alte discipline, de creare a li
nei baze in stare să asigure, 
prin elemente autohtone, ascen
siunea permanentă a reprezen
tantelor sale. Iar sportivii, mai 
ales cei de frunte, au datoria 
de onoare de a răsplăti prin 
abnegație și dăruire nedrămui
tă, prin performanțe tot mai 
înalte, condițiile ce le sînt ofe
rite, prin modestie și disciplină 
entuziasmul cu care sînt în
conjurați. Ei apără ideea spor
tului, luptă pentru prestigiul 
mișcării sportive românești și 
aceste nobile țeluri merită ori
ce sacrificiu. Așa cum, dealtfel, 
le-a oferit ca exemplu viu 
Chimistul in victorioasa sa e- 
vohiție în „Cupa Federației In
ternaționale de Handbal".

RAID LA BAZE DE TENIS DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

renurilor. După o zi frumoasă 
se putea juca pe trei terenuri, 
după două zile — pe alte pa
tru. Acum, cînd s-a împlinit 
exact o săptămînă de la prima 
zi de primăvară adevărată, toa
te cele 17 terenuri sînt pe de
plin practicabile. Că oșa 
stau lucrurile au confirmat și 
cîțiva dintre jucătorii noștri 
fruntași care au ales Tenis clu
bul bucureștean pentru a se 
antrena : Florin Segărccanu, 
Răzvan Constantinescu, Flo
rența Mihai. I-am văzut pe 
toți, timp de mai multe zile 
sâptămîna trecută, bucurîndu- 
se de calitatea terenurilor. Pre
ședintele clubului, amenaja- 
torii de terenuri, toți antreno
rii și sportivii secției au dat o 
mină de ajutor. în plus, au 
fost aduse 40 de tohe de zgură, 
alte 60 fiind contractate.

LA PROGRESUL „campania 
de primăvară" era. de aseme
nea, începută. Primii care 
au dat tonul au fost antrenorii 
Silviu Sperneac si Teodor 
Frunză. Graba este explicabi
lă pentru că, la Progresul, săp- 
tămîna viitoare, șe va desfășu
ra prima competiție de anver
gură a sezonului, „Criteriul dc 
primăvară", întrecere care va 
reuni la start aproape 200 de 
sportivi din întreaga țară.

NEGLIJENȚA PERPETUĂ..;

Ne aflam pe terenurile de 
tenis de la complexul „23 Au
gust" Ia exact un an de zile de 
cînd mai întreprinsesem un 
raid similar. Constatam atunci 
aceleași neglijente ca și a- 
cum. Antrenorul Alexc Bar- 
dan opinează : „După cum se 
știe, împreună cu sala de te
nis, terenurile de zgură de 
aici formează Centrul na
țional de pregătire. Am făcut 
numeroase intervenții Ia con-

durerea întreprinderii de ex
ploatare si administrare a bazelor 
sportive, eerind ea — imediat 
ee timpul va permite — să se 
treacă la amenajarea terenuri
lor. Am așteptat nici mai mult 
nici mai puțin deeit o sântă mi
nă încheiată. Cînd am văzut 
eă nimeni de la I.E.A.B S. nu 
mișcă un deget (amintita în
treprindere se află, cu condu
cere cu tot, la vreo 500—600 de 
metri distanță de terenurile de 
tenis — n.n.) am convocat
sportivii din loturile naționale 
de juniori și seniori si am a- 
menajat patru terenuri". A- 
veam să constatăm aceleași 
neglijențe și la o altă bază 
sportivă. ȘTRANDUL TINERE
TULUI, administrată de ace
eași întreprindere. Aid, este 
drept, s-a făcut o lucrare de 
canalizare de către ICED. 
Prin săpăturile efectuate au 
fost dezafectate vreo 5 terenuri 
de tenis. Șeful complexului. 
Mircea Stere, ne spunea : „Prin 
minula încheiată intre noi și 
ICED se preciza eă Ia 31 
martie întreaga lucrare va fi 
gata. Dar, se vede, nici vor
bă de respectarea termenului". 
Pe terenurile paralele lungu
lui șanț săpat de excavatoare 
erau numai vreascuri căzute 
din pomi. Nimeni nu s-a în
vrednicit să le stringă, pen
tru ca terenurile să fie pregă
tite pentru a fi greblate și a- 
poi acoperite cu zgură. Zgură 
care... nu există ' Și nu există 
pentru că nimeni nu se ocupă 
de aducerea acestei adevărate 
materii prime fără de care nu 
se poate juca tenis pe un teren 
de... zgură ! Excepție face un 
singur/ teren : „centralul" pe 
care se joacă deja, pus la 
punct de harnicul gospodar de 
totdeauna care este antreno
rul Cristea Caralulis.

LA CLUBUL POLITEHNICA 
(vineri 30 martie, ora 11.30), 
pe 8 terenuri am văzut doar

noroi. Atît. Am fi vrut să dis
cutăm cu cineva (baza este re
lativ nouă, dată în folosință de 
vreo trei ani), dar un lacăt 
mare ne-a barat drumul.

SA NU FACEM DIN 
DEFICIENȚE O... TRADIȚIE I

Concluzia raidului i-ostru 
este că spiritul gospodâ.-esc, a- 
colo unde există (Tenis club, 
Progresul), are drept urmare 
rezultatele cele mai bune pen
tru tenis. Pe cînd neglijen
țele. nepăsarea. dezinteresul 
(Complexul ..23 August". Ștran
dul tineretului, terenurile clu
bului Politehnica) sint tare cu 
repercusiuni negative asupra 
condițiilor de pregătire in te
nis, tare pe care, deși le în- 
tilnim și le combatem cu pri
lejul deschiderii fiecărui sezon, 
din păcate se perpetuează. Care 
pînă cînd ?

DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN „CUPA
FEDERAȚIEI" LA MOTOCROS

Primul concurs oficial, contînd 
pentru „Cupa federației" la m>o- 
toeros, s-a desfășurat duminică 
pe un traseu ales la marginea 
comunei Cîndești (la cca. 14 km 
de municipiul Buzău) în organi
zarea secției moto I.T.A,-Chimia 
Buzău.

întrecerile, la care au asistat 
peste 5 000 de spectatori, ne-au 
prilejuit o serie de constatări 
îmbucurătoare : s-a înregistrat o 
mai mare afluență de concurenți 
(aproape 70) ; majoritatea aler
gătorilor s-au prezentat in evi
dent progres, materializat si în 
ritmul alert al curselor ; moto
cicletele au fost temeinic pregă
tite pentru concurs; dovadă nu
mărul infim al abandonurilor 
pentru defecțiuni mecanice.

Concursul de duminică a con
stituit pentru unii tineri moto- 
ddi^li prima evoluție la clase 
superioare, miilți dintre cei pro
movați reușind să se impună în 
feța adversarilor cu state mai 
vechi la categoriile respective. 
Campionul _ țării la seniori. • 
Ernest Mulner, care de obicei 
cîștiga fără drept de apel, a pri
mit de data aceasta, o puternică 
replică din partea' stelistului Ale
xandru Hieș. Dornic de afirmare, 
acesta s-a detașat de fiecare 

dată din start, iar în manșa a doua 
a condus pînă în ultima tură, 
când experimentatul Ernest Mul
ner (nu l-am văzut niciodată 
muncind atît de mult ca dumi
nică) l-a depășit in extremis pe 
Dieș. Dar, mai pasionant a fost 
duelul pentru primul loc la c!a- 
sa 125 cmc. în care s-au angre
nat doi tai en tați rr.ctocros’.sti de 
16 ani. Florian Pop și Paul 
Schmidt, pe care antrenorii lor

MECIURI ÎN DIVIZIA
Cîteva restanțe din campionatul 

masculin al primei • divizii de vo
lei sânt programate în aceste zile. 
Astăzi, la Piatra Neamț, se vor 
întflni formațiile Reîonul Săvî- 
nești și Dinamo, în care cam
pionii sînt favor ți ' mii ne (ora 
16), o partidă interesantă în sala 
Agronomia din Capitală între 
Steaua si Explorări Baia Mare ; 
joi, la Suceava, se vor întîlnl

H I P I S M
După cele 5 victorii obținute 

duminica trecută de formația an
trenată de G. Tănase, campionul 
„en titre", M. Ștefănescu, a tre
cut imediat în replică. El și-a ad
judecat două victorii prețioase, 
cu Reacția și Felcer, ambii con
duși cu tact. Tot două victorii a 
obținut și formația antrenată de 
D. Toduță, care se pare că în 
acest an se va debarasa de lo
cul codaș din 1983. El a învins 
cu Toporaș, care a dovedit o 
formă de zile mari, și cu Spic, 
care a început să confirme origi
nea sa selectă. Decanul de vîrstă 
al antrenorilor. N. Gheorghe, a 
reușit o victorie spectaculoasă cu 
Hemograma, care și-a egalat re
cordul carierei pe o pistă cu 
multe secunde coeficient. Princi
pala cursă a zilei a revenit lui 
Manuc, condus cu precizie de I. 
Oană în detrimentul lui Sufix, 
handicapat suplimentar cu două 
galopuri, unul chiar pe linia de

eggwffiise...

M. ȘTEFĂNESCU
sosire. Campionul conducătorilor 
stagiari pe 1983, tînărul D. Arse- 
ne, și-a dovedit măiestria, cuce
rind o victorie de prestigiu cu 
Focșa. Verigariu, în excelentă 
formă, a obținut cea de a doua 
victorie consecutivă, la fotogra
fie, în fața lui Racșa, și ea hand- 
dlcapată suplimentar eu un scurt 
galop luat imediat după plecare. 
Un alt conducător pornit pe 
fapte mari este R. Costică. El a 
reușit cea de a patra victorie din 
acest an, cu Copca. Robust, în 
mare formă, a realizat și el a 
doua victorie consecutivă, în fața 
unor adversari de valoare, dai? 
care s-au arătat cam apatici, cu 
excepția lui Olăraș.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Spic (Toduță) 1:45,8, 2.
Jurata, 3. Silica. Cota : cîșt. 7, 
ord. triplă 901. Cursa a Il-a : I. 
Hemograma (N. Gheorghe) 1:36,7, 
2. Crevedia. Cota : cîșt. 2,40, ev. 
38. Cursa a in-a : 1. Focșa (D.

Dumitru Pop și, respectiv, Ștefan 
Chițu i-au promovat la tineret, 
deși sînt încă la virsta juniora
tului. După ce timp de mai bine 
de o oră și-au disputat întîie- 
tatea pe o distantă care a osci
lat în permanentă între *3—5 m, 
el și-au împărțit victoriile pe 
manșe. In final, a învins Flo
rian Pop, la o diferență doar 
de 39 de secunde. Apreciate de 
public au fost si confruntările 
celor mai mici motocrosiștl. ju
niorii de la clasele 80 si 50 cmc, 
remareîndu-se Cătălin Duță (po
sesor al unui elegant stil de pi
lotaj), Mihai Fieraru, Bogdan 
Drăghici, Gabriel Mateescu, A- 
drian Roman (cel mai tînăr 
concurent — 1(1 ani), Eduard
Dorr, Istvan Mathe, Barna Illeș 
și alți copii care progresează vă- 
zind cu ochii.

REZULTATE TEHNICE : 250
cmc — 1. E. Miilner (Torpedo 
Zărnești) 40 p, 2. Al. nieș 
(Steaua) 34 p, 3. Fr. Fodor (E- 
lectro Sf. Gheorghe) 30 p ; 125 
cmc — 1. FI. Pop (IHA Tg. Mu
reș) 37 p. 2. P. Schmidt (Poia
na Cîmpina) 37 p, 3. L. Tomoș- 
varl (Steaua) 30 p ; 80 cmc — 1. 
E. Dorr (Torpedo) 35 p. 2. I. 
Mathe (Electro) 33 p, 3. C. Duță 
(Poiana) 30 p ; 50 cmc — 1. M. 
Fieraru (Steaua) 40 p, 2, B. Dră- 
ghici (St. r. Bv.) 34 p, 3. G. Ma
teescu (Muscelul Cîmpulung) 
25 p. Prezentînd cea mal omo
genă echipă. Electro Sf. Gheor
ghe (antrenor — Andrei Fazekaș) 
a totalizat 151 p, fiind urmată 
in ciasament de Steaua cu 136 p. 
Steagul roșu Brașov 130 p si Po
iana Cîmpina 115 p.

Troian IOANIȚESCU

„l" DE VOLEI
C.S.M.U. si Dinamo.

Iubitorii voleiului din Bucu
rești, Constanța (cite două parti
de), Baia Mare si Rm. Vîlcea vor 
avea prilejul să asiste joi după- 
amiază la partidele ultimei etape 
a campionatului feminin, care va 
stabili componența turneelor fi
nale pentru locurile 1—6 si 7—12, 
programate să se desfășoare Ia 
Începutul lunii mai (2—6).

ÎN REPLICĂ
Arsene) 1:41,8, 2. Hălmaș, 3. Pen
dula. Cota : cîșt. 2,20, ev. 11, ord. 
triplă 179. Cursa a IV-a : 1. Ma
nuc (Oană) 1:30,l, 2. Tenor, 3. 
Roditor. Cota : cîșt. 1,60, ev. 10, 
ord. triplă 213. Cursa a V-a 1 1. 
Verigariu (Crăciun) 1:37,7, 2. 
Racșa. Cota : cîșt. 2,40, ev. 5. 
Cursa a Vl-a : 1. Robust (R. I. 
Nlcolae) 1:28,7, 2. Olăraș, 3. Ră
sad. Cota : cîșt. 12, ev. 7, ord. 
triplă 512. Cursa a VH-ai 1. 
Reacția (M. Ștefănescu) 1:33,7, 2.
Relativa, 3. Iezna. Cota: cișt. 3. 
ev. 12, ord. triplă 49. Cursa a 
VlII-a : 1. Copca (Costică) 1:35,5, 
2. Papin, 3. Sorin. Cota t cîșt. 
1,40. ev. 3, ord. triplă 288. Cursa 
a ix-a ': 1. Toporaș (Toduță)
1:27,2, 2. Hipolit, 3. Hematita.
Cota : cîșt. 1,40, ev. 6, ord. tri
plă 320. Cursa a X-a : 1. Felcer 
(M. Ștefănescu) 1:35,9. 2. Adorata.
Cota : cîșt. 8. ev. 56, ord. 120. 
Triplu 2—4—6 40, triplu 5—7—9 84.

A. MOSCU
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CiMD STĂPÎNEȘTI MIJLOCUL TERENULUI...

BI«NA...
4—0, fără repli- 
o etapă înainte 
scor (3—0) pe 
. normal să fii 
nai ridici capul 
icâuanii au fost 
uminică, la Ba
re surprinderea 
ători (Mihuț și 
:ial) erau supă- 
!i pe... arbitrul 
i-cesta exista în 
Absolut nimic 
roprli (cei doi, 
iu intervenit la 
mimul gol băi- 
ispre pasele ne- 
’enoff, care au 
două faze sol- 
urmă cu gol. 

ilitatea celor 25 
pă pauză, când 
ană a dominat, 
idt un sut (!) 
r, e mai ușor 
in ochii, altora.

ochii tăi. To
ții pei băcăuane, 
sscu. deși afec- 
la scor, a gă- 
punctuJ pe „i“. 
it, A vădanei si 
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at unii, despre 
'• După ce am 
^-0. unii au 
ii mai mari si 
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mul dintre cele 
Asta trebuie să 
itrajul !“ o ju- 
atitudine de e- 
îor care știe să 
up ei severe în- 

adevărate.

£$CU

Autoritatea cu care Rapid a z 
câștigat la Tîrgovișt© (avea 3—0 
în min. 49 !) se explică nu nu
mai prin valoarea '■mai ridicată a 
lotului său sau prin „blazarea** 
unui adversar resemnat în ideea 
retrogradării, ci, în primul rînd. 
în plan tehnico-tactic, prin neta 
diferență de randament a celor 
două linii de mijloc.

La feroviari, o linie de susți
nere Rada — Ion Ion — A. Min- 
cu (-cărora, practic, li s-a alătu
rat si P. Petre, deși purta tri
coul cu nr. 7) plină de energie, 
lucidă, neînduplecată în faza de 
apărare si întreprinzătoare în* o- 
fensivă ; la gazde, un trio Bur- 
îeanu — Agiu . — Constantin lip
sit de dispoziție de joc, confuz, 
neglijent la marcaje și la pase, 
întreeîndu-se, parcă, în greșeli ! 
în aceste condiții, deși dominată 
teritorial, echipa bucureșteană 
domina JOCUL, îl' controla, era

NUMERELE 7 Șl
întreaga echipă craioveană a 

avut o evoluție excelentă pe toa
tă durata meciului cu Dinamo. 
O notă în plus însă pentru doi 
jucători din generații diferite : 
„opta»rul“ Ad. Popescu și „șep- 
tarul“ Crișan. Primul, un mijlo
caș de mare travaliu, și-a făcut 
simțită prezenta acolo unde era 
nevoie. înzestrat cu o mare ca
pacitate de efort, Ad. Popescu 
a venit deseori în sprijinul a- 
părării, deposedînd cu prompti
tudine, recuperînd zeci de ba
loane de la adversar care, în 
faza imediat următoare, ajungeau 
fci posesia unui coechipier. în 
plus, Ad. Popescu a apărut o- 
portun și la finalizare, acțiunile 
sale individuale punînd în difi
cultate fundașii echipei campi
oane. Nu mult a lipsit ca acest 
tînăr și talentat jucător — care 
în acest sezon a marcat o fru
moasă ascensiune — să fie la un 
pas de al patrulea gol al craio- 
venilor, în finalul partidei când

mai sigură pe ceea ce face. Be
neficiind și de un atacant de 
fo-rța lui Manea (ale cărui curse, 
4—5 in meci, au fost mai peri
culoase decît toate cele 22 de 
șuturi la poartă, în întreaga par
tidă, ale lui C.S.), Rapid a ob
ținut ușor această primă victorie 
a sa în deplasare. în actualul 
campionat. Sesizînd diferența de 
comportare a celor două linii de 
mijloc. . tinerii antrenori tîrgo- 
vișteni Gh. Becheanu și D. 
Gheorghe au încercat să mai în
drepte lucrurile, sooțîndu-i pe 
Agiu și Burleanu și înlocuindu-i 
cu doi juniori din pepiniera pro
prie, R. Tudor și Ghioacă (16 
ani). Efecte minime : doar re
ducerea scorului.

O demonstrație în plus, acest 
meci de la Tîrgoviște, că la fot
bal e important, în primul rînd, 
>,să ai mijlocul terenului'*.

Radu URZÎCEANU

8 - DE NOTA 10 I
șutul său a întâlnit bara porții 
lui Moraru.
Referindu-ne la Crișan, jucă

tor consacrat, care nu mai are 
nevoie de recomandări, trebuie 
să arătăm că după cele două o- 
perații de menise puțini erau cei 
care credeau că va mai putea 
atinge forma sportivă maximă 
Și, iată, Crișan a trecut peste 
complexele inerente cauzate de 
intervențiile chirurgicale. s-a 
pregătit cu multă ambiție, reve
nind într-un timp relativ scurt 
în lotul reprezentativ. Pe merit, 
putem afirma, pentru că dumini
că, pe ,, Centralul “ din Craiova, 
el a primit aplauze la scenă des
chisă din partea numeroșilor su
porteri craioveni. Aplauze meri
tate, pentru că micuțul Crișan a 
făcut un joc de zile mari, con
firmând prin aceasta că rămîne 
același jucător valoros, pe care' 
lotul reprezentativ poate conta...

Gheorghe NERTEA

Nil FAC Șl MAI INTERESANT CAMPIONATUL
n pag. 1)

iroasă dacă ne 
aptea, ci nd au- 
cea la Craiova
Otopcni, nouă 

eneau din Ita- 
esigur, și Di- 
ilori în ioturi- 
e, dar, iată, 
trecut mult 

excitările res- 
t duminică un 
smonstrind din 
iu potențial, în 
imo eforturile 
■au ^TutiU su- 
iciuni din fa-

Steaua, față 
dversar (Cor- 
■un loc cu mult

■1

t•
i său de 
jbuit să 
dominări

minute, pînă 
inspirație al 
intrat în te-

Una din- numeroasele ocazii vilcene la poarta lui Naște : min- 
&ea reluată cu capul, din plonjon, de Buduru, va fi respinsă de 
portarul mureșean. Fază din meciul Chimia Rm.Vilcea — A.S.A. 
Tg. Mureș (2—1) Foto ; Dragoș NEAGU

DIVIZIA „C"-REZULTATELE ETAPEI A XVIIa
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 8 aprilie)

SERIA I SERIA A V-a SERIA A IX-a

întilnirile de 
etapa a 25-a 

alte momente 
evidențiate. în 
t Rapid, sin- 
pete învingă- 
lu două punc- 
e (echipa care 
i primei divi- 
îrijile nu mai 
1, trei mijlo- 
iborioși — caz 
i autorii celor 
n- numit pe 
i f^icu). care 
irite și sprin- 

cel care, joi, 
Paris, ne im- 
declarație de 
ilă : „Nu știu 
il lotului olim- 
' ani ai mei, 
apidul nostru 
iment, iar eu 
a de antre- 
ică, la Tîrgo- 
prima dorin- 
fost aproape 

ipionatul încă 
că după Ra- 

ă evidențiem 
litehnica Iași, 
or prețioase 
are. Este a

șasea etapă în care ploieștenii 
nu pierd, de data aceasta la 
Olt, unde FI. Hala,jian s-a 
cam specializat în „remize", 
capitol la care — cu 11 rezul
tate de egalitate — deține re
cordul Diviziei „A". în Regie, 
Politehnica Iași a făcut clipe 
grele colegilor bucureșteni, 
salvați. în cele din urmă, 
de golul lui Iorgulescu, care 
a trebuit să alerge între un 
careu în care Speriatu greșea 
ca un copil și celălalt careu, în 
care ’supăra o sterilitate greu 
de așteptat din partea unor ju
cători care se numesc Mircea 
Sandu, Coraș, Hagi (ce bine 
au jucat ultimii doi miercuri, 
la Bologna !), FI. Grigore sau 
Tcrheș, o mare speranță cînd 
juca la Baia Mare.

La Petroșani, F. C. Argeș 
suferă a doua înfrîngere din 
retur, iar Ia Baia Mare S. C. 
Bacău, mai oscilantă ca ori- 
cînd, de la 3—0 cu Steaua vine 
la un 0—4 (și nu e primul) sec 
și fără explicații, lipsa porta
rului Mangeac nefiind o scuză 
centru ceilalți.

Sub raportul eficacității, eta
pa a 25-a a fost satisfăcătoare 
(2,55 media de goluri pe par
tidă), dar rămînerea în ,,bloc- 
starturi" a unor golgeteri (a

fruntașilor, de fapt) ca Lăcătuș, 
Coraș, Augustin, Cimpeanu nu 
poate trece neobservată, după 
cum și disciplina a fost în su
ferință, dacă avem în vedere 
bilanțul cartonașelor : 12 gal
bene și 3 roșii (Basno, Vizitiu, 
Dumitrache II), cele mai mul
te acordîndu-se la Petroșani 
(două galbene, două roșii) și 
Rm. Vîlcea (patru galbene și 
unul roșu).

DE LA F.R.F.
în vederea asigurării unei 

perioade corespunzătoare de 
refacere a unor jucători acci
dentați și în scopul realizării 
unei mai bune pregătiri a im
portantei confruntări de la 11 
aprilie a.c. cu formația engleză 
Liverpool, din cadrul Cupei 
campionilor europeni, Biroul 
F.R.F. a aprobat, la cererea 
clubului Dinamo, amînarea me
ciului Steaua — Dinamo din 4 
aprilie și reprogramarea aces
tuia la o dată care va fi sta
bilită ulterior, clubul Steaua 
dîndu-și acordul în acest sens.

\ȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERE A 

PRONOEX- 
zî se mai pot 
îumerele alese
Fea „excursli- 
de miercuri 4 
i de cîștigurile 
mari sume de 
au posibilități 
ie excursii de 
gări* (în luna 
îor interesante 
iție, volei
lua parte 
La cele două 
terioare • s-au 
?. •c-ste 190 de

Și 
Și

excursii ! Se reamintește că, după 
efectuarea celor două extrageri 
obișnuite, vor fi extrase încă 
trei numere din 45 ; variantelor 
de 25 lei, , achitate sută la sută,, 
care conțin aceste trei numere, 
indiferent de ordinea ieșirii din 
urnă, li se vor atribui excursiile 
menționate. Bineînțeles, biletele 
respective au drept de cîștiguri 
și la extragerile obișnuite. încer
cați să vă numărați și dv. mîine 
printre marii cîștigători ! (Trage
rea va avea loc începînd de la 
ora 16,15 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stăicovici nr. 42).

LOZinPLIC

CU
I cFștiguri 
’ în băniși 
autoturisme

® Omologarea câștigurilor tra
gerii speciale Pronoexpres din 28 
martie a.c. va avea loc vineri 6 
aprilie, rezultatele urmînd a fi 
publicate sîmbătă 7 aprilie' a.c. 
în această rubrică.

C.F.R. Pașcani — Metalul Ră
dăuți 3—0 (0—0), Carpați Gălănești 
— Celuloza Piatra Neamț 2—0 
(1—0), Avîntul Frasin — Crista
lul Dorohoi 1—0 . (0—0), Relonul 
Săvinești — Șiretul' Pașcani 2—0 
(1—0), Electro Bucecea — Mine
rul Vatra Domei 0—0, A.S.A. 
Cîmpulung — Laminorul Roman 
0—0, Unirea Săveni — Minerul 
Gura Humorului 0—1 (0—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Zimbrul Și
ret 0—0.

• Meciul Ziițibrul Șiret — Mi
nerul Gura Humorului, din etapa 
a 14-a, (pe teren 2—1) a fost 
omologat de către F.R.F. cu 3—0 
în favoarea echipei Minerul.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 17-a : 1. C.F.R.
PAȘCANI 27 p (40—8). 2. Mine- * 
rul Gura Humorului 24 p (28—11),’ 
3. Laminorul Roman 21 p 
(22—11)... pe ultimele locuri : 15. 
Celuloza P. Neamț 11 p (19—29), 
16. Unirea Săveni 11 p (16—29).

ETAPA VIITOARE : Cetatea Tg.- 
Neamț — Electro Bucecea : G. Gri* 
gore (Vaslui), Laminorul Roman — 
Zimbrul Si-ret : G. Văcaru (Galați), 
Șiretul Pașcani - Carpați Gălânești : 
G Slavone (Focșani), Celuloza P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani : S. Burlacii 
(Gh. Gheorghiu-Dej), A.S.A. Cîmpu
lung — Unirea Săveni : L. Murgulici 
(Vișeu), Cristalul Dorohoi — Minerul 
Vatra Domei : I. Rus (Bacău), Meta
lul Rădăuți — Relonul Săvinești : D. 
Pura (Dej), Minerul Gura Humoru
lui — Avîntul Frasin : G. Negrea 
(Bistrița).

SERIA A II-a

Inter Vaslui — Aripile Bacău 
0—0, Voința-G’oria Odobeștl — 
Minerul Comănești 1—o (0—0), 
Lelea Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—0 — Energia
fiind suspendată. Metalul Tg. Se
cuiesc — Victoria Gugești 3—0 
(2—0). Proletarul Bacău — Meca
nica Vaslui 1—1 (1—0). Chimia
Mărășești — FEPA 74 Birlad 3—2 
(2—1), Viticultorul Panciu — Con
structorul Iași 3—0 (0—0). Petro
lul Moinești — Luceafărul Adj ud 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 25 p (32—11), 2. FEPA 

• 74 Birlad 22 p (26—15)), 3. Meca
nica Vaslui 21 p (24—15)... pe ul
timele locuri : 15. Constructorul
Iași 13 p (13—18), 16. Energia Gh. 
Dej 10 p (13—29).

ETAPA VIITOARE : Viticultorul Pon- 
ciu — Proletarul Bacău : N. Pruteanu 
(P. Neamț), Mecanica Vaslui — Pe
trolul Moinești : O. Mangher (Boto
șani), Voința Gloria Odobești — Le- 
tea Bacău : G. Bîidea (București), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Chimia 
Mărășești : V. Ciuciudâu (Suceava), 
Minerul Comănești — Luceafărul Ad- 
Jud : P. Costea (Buzău), Aripile Ba
cău — Constructorul lași : R. Nieoarâ 
(Tulcea), Victoria Gugești — FEPA 74 
Birlad : T. Chelu (Giurgiu), Metalul 
Tq. Secuiesc — Inter Vastai : G. Balaș 
(Făgăraș).

SERIA A III-a

Metalul Mangalia — Arrubium 
Măcin 2—0 (0—0), Victoria Tecuci
— I.M.U. Medgidia 2—3 (1—0),
Victoria T.C. Galați — Laminorul 
Brăila 2—0 (1—0), .Cimentul Med
gidia — Chimpex Constanța 1—0 
(0—0), Ancora Galați — Progresul 
Isaccea 3—1 (2—0), Portul Con
stanța — Șoimii Cernavodă 5—0 
(2—0), Chimia Brăila — D.V.A. 
Portul Galați 3—0 (2—0). Ș.N. Tul- 
cea — Voința Constanța 0—0.

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 26 p (28—12), 2—3. 
I.M.U. Medgidia 20 p (28—19), 
Ș.N. Tulcea 20 p (26—17)... pe ul
timele locuri : 14. Ancora Galați 
13 p (18—29). 15. Progresul Isac
cea 13 p (17—41), 16. Șoimii Cer
navodă 10 p (10—31).

ETAPA VIITOARE : D.V.A. Portul 
Galați — Metalul Mangalia : L Ci ucu 
(București). Portul Constanța — Chimia 
Brăila : S. Bălan (Călărași), I.M.U. 
Medgidia — Voința Constanța : G. 
lonescu (București), Chimpex Con
stanța — Victoria T.C. Galați : C. 
Bădăran (București), Șoimii Cernavodă
— Cimentul Medgidia : D. Bădescu 
(Focșani), Laminorul Brăila — Ancora 
Galați : M. Potur (lași). Progresul 
Isaccea — Ș.N. Tulcea : T. Ștefănescu 
(lași), Arrubium Măcin — Victoria 
Tecuci : E. Pâtrașcu (București). •

SERIA A IV-a

Chimia Brazi-Ploiești — Car
pați Sinaia 2—0 (0—0), Petrolul 
Berea — Poiana Cîmpina 2—0 
(2—0), Chimia Buzău — Minerul 
Filipeștii de Pădure 1—0 (1—0),
Tractorul Viziru — Petrolul 
Băicoi 4—0 (3—0), Rapid Fetești
— Carpați Nehoiu 2—0 (1—0), 
Victoria Lehliu — Metalul Buzău 
2—0 (0—0), Victoria Țăndărei — 
Unirea Urziceni 4—1 (1—1). A.S.A. 
Mizil — Petrolul Ianca 1—0 (0—0).

Pe primele locuri î 1. CHIMIA 
BRAZI 31 p (52—13), 2. Poiana 
Cîmpina 23 p (35—16), 3. A.S.A. 
Mizil 23 p (32—16), 4. Chimia Bu
zău 23 p (32—19)... pe ujtimeîa 
locuri î 14. Petrolul Ianca 12 p 
(17—29), 15. Victoria Țăndărei
12 p (16—37). 16. Unirea Urziceni 
10 p (15—31).

ETAPA VHTOARE : Metalul Buzău - 
Carpați Nehoiu : V. Drăaan (Con
stanța), Petrolul Berea — Rap’d Fe
tești : S. Chîvu (Buoureșî), Poiana 
Cîmpina — Chimia Buzău : M. Lică 
(București), Unirea Urziceni — Carnali 
Sinaia : P. Ctobcinu (Alexandria', Mi
nerul Filipeștii de Pădure — Chimia 
Brazi : L Mâierean (Brasov), Tracto
rul Viziru — A.S.A. Mizil : N. SWe 
(Morenh, Petrolul Păir-oi —■ Vtat-rta 
Lehl'U : L. DavM (Sf Gheomhe', Pe
trolul lcnea — Victoria Țăndărei : D. 
Despa (Cîmpulung).

Argeșul „30 Decembrie*4 — Me
canica fină Steaua București 1—0 
(0—0), ș.N. Oltenița — Danubiana 
București 3—1 (1—0), I.C.S.I.M. 
București — F.C.M. Giurgiu 3—0 
— nu s-a disputat, jucătorii din 
Giurgiu neavînd viza medicală la 
zi, Constructorul Călărași — Vis
colii București 1—2 (0—1), Flacă
ra roșie București — I.S.C.I.P. 
Ulmeni 2—0 (2—0), I.U.P.S. Chi- 
tila — Tehnometal București 2—0 
(1—0), Abatorul București — 
I.C.P.B. Bolintin Vale 1—0 (1—0), 
Aversa București — Viitorul Chir- 
nogi 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 27 p 
(32—6), 2. Danubiana București 
22 p (34—20), 3. Abatorul Bucu
rești 21 p (23—17)... pe ultimele 
locuri : 14. Constructorul Călărași 
12 p (13—29), 15. Viitorul Chir- 
nogi 12 p (15—35), 16. F.C.M.
Giurgiu 11 p (11—25).

ETAPA VIITOARE : Mecanica fiinâ 
Steaua București — Tehnometal Bucu
rești : C. Gheorghițâ (Brăila), Arge
șul 30 Decembrie — I.S.C.I.P. Ulmeni :
C. Bu£oi (Constanța), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Aversa -București : E. Otelea 
(Brașov), I.U.P.S. Chitila - I.C.P.B. 
Bolinin : N. Barbu (Constanța), Aba
torul București — Flacăra roșie Bucu
rești : I. Gheorghe (Brăila), Con
structorul Călărași — Viitorul Chirnogi: 
H. Nedelcu (Tîrgoviște), Viscofil Bucu
rești — Danubiana București : M.
Nicoîati (Bacău), Ș.N. Oltenița — 
F.C.M. Giurgiu : I. Covașe (Urziceni).

SERIA A VI-a '

Flacăra-Automecanica Moreni — 
Dunărea-Venus Zimnicea 4—0 
(1—0), Electronistul Curtea de Ar
geș — Muscelul Cîmpulung 1—0 
(1—0), Petrolul Videle — Recolta 
Stoicăneștl 4—0 (2—0), Textila
Roșiorii de Vede — Cimentul 
Fieni 2—0 (1—0), Sportul munci
toresc Caracal — Electrica Titu 
3—0 (2—0), Metalul Mija — Dacia 
Pitești 3—1 (1—0), Cetatea Tr.
Măgurele — Progresul Corabia 
2—1 (2—0), Știința Drăgănești-Olt
— Chimia Găești 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 27 p (45—8), 2. Musce
lul Cîmpulung 23 p (34—7), 3. Da
cia Pitești 20 p (28—18)... pe ulti
mele locuri : 15. Cetatea Tr. Mă
gurele 12 p (27—36), 16. Chimia
Găești 10 p (18—34).

ETAPA VIITOARE : Chimia Găești - 
Metalul Mija : N. Țonea (Drobeta 
Tr. Severin), Dunărea Venus Zimni- 
cea — Cetatea Tr. Măgurele : A. Co- 
roianu (București), Electrica Titu — 
Petrolul Videle : C. Marcu (Rm. Vîl
cea), Recolta Stoicănești — Flacăra 
Moreni : N. Ștefânoiu (Tg. Jiu), Mus
celul Cîmpulung — Dacia Pitești :
D. Teodorescu (București), Știința 
Drag a ne șt i — Sportul muncitoresc Ca
racal : V. Aurelian (Ploiești), Textlta 
Roșiori — Electronistul Curtea de Ar- 
ge : M. Diir.a (Rm. Sărat)), Cimentul 
Fien» — Progresul Corabia • V. Pro
dan (Gakjți).

SERIA A VII-a

Metalul MihăeșU — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev. 2—0 (1—0), Mecani
zatorul Șimian — Petrolul Ticleni
1— 1 (1—1), Lotru Brezoi — C.F.R.
Craiova 2—1 (1—0). Progresul
Băii ești — Viitorul Drăgăsani 
5—0 (2—0), Electro putere Cra
iova — Pandurii Tg. Jiu 2—0 
(0—0), Celuloza Drobeta Tr. Sev.
— Dunărea Calafat 2—1 (2—0),
Diema Orșova — Metalurgistul 
Sadu 2—0 (0—0), Jiul Rovinari — 
Armătura Strehaia 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 26 p (39—15),
2. Pandurii Tg. Jiu 22 p (26—16),
3. Electroputere Craiova 18 p 
(27—17), 4. Viitorul Drăgășani 18 p 
(21—27)... pe ultimele locuri : 14. 
Metalurgistul Sadu 14 p (15—20), 
15. Jiul Rovinari 14 p (22—28), 16. 
Lotru Brezoi 13 p (24—46).

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Croi ova
— Jiul Rovinari : M. O ane ea (Cora- 
caf), Diema Orșova — Mecanizatorul 
Simian : M. Martin (Reșița), Petrolul 
Ț-deni — Lotru Brezoi • A. Na id in 
(Petroșani). Pandurii Tg. Jiu — Celu
loza Drobeta Tr. Severin : C. Manda 
(Reșița), Armătura Strehaîa — Pro
gresul Băi Iești î V. Chiran (Lugoj), 
C.S.M. Drobea Tr. Severin — Electro
putere Craiova : G. Macavei (Deva), 
Durârec Calafat — Metalul Mihâești: 
C. Drăguță (Pitești), Metafora istul 
Sadu — Viitorul Drăgășani : I. Meteo 
(Ai ud).

SERIA A VUI-a
Minerul Aninoasa — Mureșul- 

Explorări Deva 1—0 (0—0), Meta
lul Bocșa — Dacia Orăștoe 2—1 
(1—1), Constructorul Timișoara — 
Minerul Paroșeni 2—0 (2—0), Mi
nerul Oravita — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 (0—0), Minerul Ghelar
— Victoria Călan 2—1 (0—0), Me
canica Orăștie — U.M. Timișoara
2— 1 (0—1). Metalul Otclu Roșu
— Minerul Anina 3—0 (1—0), Mi- 
nerul-Știința Vulcan — Minerul 
Certei 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 26 p (32—13), 2. Mine
rul Paroșeni 20 p (28—24), 3. Vic
toria Călan 18 p (23—17)... pe ul
timele locnri î 14. Minerul Ora
vita 15 p (21—33) — 7 victorii, 15. 
Minerul Vulcan 15 p (19—31) — 6 
victorii, ie. Minerul Aninoasa 13 p 
(14—‘xn.

ETAPA VIITOARE : Minerul Oravbța
— M^carrca Orâstie : A. Sâwîescu 
(Arad', M’nerul Certej — Minerul A- 
n’na ; E. Burca (Cluj-Napoca), Mine
rul St”n»a Vu’~an — Constructorul Ti- 
rrv'-xwa : T. Rotar (Ocna Mureș), 
U M. T’m*s«ara — Minerul Moldova

r I. Manusov (Arad), Mweșul 
F''7,-''-ări Deva — Metalul Bocșa î 
I »r.,n fH-adea), Docta Orăștie — 

A-'noasa : M. Timoc (Zalău), 
_ M’nerul Paroșeni ! 

i fctur.a. Metalul Oțelul
p-.., _ Ghelar ; IM!., Btwsâ-
r——»

Unirea Sînnicolau Mare — 
Strungul Arad 2—1 (1—1), Rapid 
Jibou — Minerul Sărmășag 2—o 
(0—0), C.F.R. Arad — înfrățirea 
Oradea 3—0 (1—0), Unirea Valea 
lui Mihai — Bihoreana Marghita
3— 1 (0—0), Voința Oradea — Mi
nerul Or. dr. Petru Groza 3—0 
(2—0), Victoria Ineu — Unirea 
Tomnatic 2—1 (2—1), Minerul
Șuncuiuș — Șoimii Lipova 1—1 
(0—1), Oțelul Or. dr. Petru Groza
— Silvania Cehu Silvaniei 3—1
(1-0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD -22 p (29—15), 2. în
frățirea oradea 18 p (24—15) — 
penalizată cu 2 p, 3. Minerul Or. 
dr. Petru Groza 18 p (31—25), 4. 
Șoimii Lipova 18 p (32—50)... 
Pe ultimele locuri : 14. Bi
horeana Marghita 15 p
(27—29), 15. Unirea Valea lui Mi
hai *15 p (20—28) — 7 victorii, 16. 
Minerul Șuncuiuș 15 p (17—-5) — 
6 victorii.

ETAPA VIITOARE : Strungul Arad - 
Oțelul Or. dr. P. Groza : T. Tuiu 
(Caransebeș), Voința Oradea — Victoria 
Ineu : E. Major (Luduș), Silvana Ce
hu Silvaniei - Unirea Sînnicolau 
Mare : D. Ardeîeanu (Satu Mare), 
Unirea Valea lui Mihai — înfrățirea 
Oradea : V. Stan (Gherla), Rapid Ji- 
bou — C.F.R. Arad : L. Mocan (Satu 
Mare), Minerul Or. dr. P. Groza — 
Minerul Șuncuiuș : M. Lupu (Cluj- 
Napoca), Bihoreana Marghita — Unirea 
Tomnatic: F. Fechete (Baia Mare), 
Minerul Sârmășag — Șoimii Strungul 
Lipova : I. Naghi (Baia Mare).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — Sticla-Arieșul 

Turda 0—1 (0—1), ’ Lăpușul Tg. 
Lăpuș — Minerul Băita 2—0 (1—0), 
Unio Satu Mare — C.E.M. Cluj- 
Napoca 2—1 (1—0), Unirea Dej — 
Olimpia Gherla 1—1 (1—0), Mine
rul Baia Sprie — CUPROM Baia 
Mare 1—1 (1—0), Oașul Negrești
— Minerul Băiuț 3—2 (2—1). Vic
toria Cărei — Minerul Baia Borșa
4— 0 (1—0), Chimia Tăsnad —
C.I.L. Siehet 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA - 
TURDA 28 p (32—11), 2. C.T.L. Si- 
ghet 22 p (26—11), 3. Unio Satu 
Mare 20 p (31—15)... pe ultimele 
locuri : 14. Lăpușul Tg. Lăpuș 
13 p (14—24), 15. Olimpia Gherla 
13 p (22—40). 16. Victoria Cărei 
8 p (22—18) — penalizată cu —6 
puncte.

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Sprie — Minerul Băiuț : V. Mrrcea 
(Oradea), Lăpușul Tg. Lăpuș — Bra
dul Vișeu : A. Foriș (Tg. Mureș), Cu- 
prom Baia Mare — Oașul Negrești : 
P. Bogdan (Reqhin), C.I.L. Sighet — 
Unirea Dej : M. Darea (Oradea), 
Olimpia Gherla — Victoria Cărei : 
I. Danciu (Petroșani), Unio Satu Mare
— Minerul Bata Borșa : V. Dolha 
(Becl-ean), Minerul Bă ița — Chim ta 
Tășnad : Z. Bodo (Tg. Mureș), Sti
cla Arieșul Turda — C.E.M. Cluj-Na- 
pcca : L. Frunză (Sibiu).

SERIA A XI-a
Metalul Sighișoara — Unirea 

Alba Iulia 1—1 (0—0), Metalul
Aiud — Inter Sibiu 2—0 (0—0),
Mecanica Alba Iulia — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 1—0 (1—0).
Oțelul Reghin — Textila Năsăud 
3—1 (0—1). Șurianul Sebeș — Mi
nerul Rodna T—0* (0—0). Electro- 
mureș Tg. Mureș — Foresta Bis
trița 1—0 (0—0),* Mureșul Luduș
— IMIX Agnita 6—0 (4—0). Uni
rea Ocna Sibiului — Soda Ocna 
Mureș 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 24 p (34—18). 2. Me
talul Aiud 22 p (34—11). 3. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 19 p (27—15)... 
pe ultimele locuri : 14. Metalul 
Sighișoara 15 p (17—27). 15. Me- 
talotehnica Tg. Mureș 14 p 
(17—20), 16. Textila Năsăud 7 p 
(12—33). '

ETAPA VIITOARE : Mtaerul Rodna
— Metalul Sighișoara : L. Ilieș (Odor- 
hei). Inter Sibiu — Soda Ocna Mu
reșului : C. Furdea (Timișoara), Fo
resta Bistrița — Mecanica Alba Iulia: 
M. Sveduneac (Suceava), IM!X Aa- 
r»ita — Electromureș Tg. Mureș : F. 
Ceapă (Craiova), Textila Năsăud - 
Unirea Ocna Sibiului : C. Todicâ 
(Fălticeni), Unirea Alba Iulie — Mu
reșul Luduș : D. Vătran (Arad), Me- 
tototehnica Ta. Mureș — Metalul 
Aîud : N. Gavrilă (Cluj-Napcca), 
$urianul Sebeș — Oțelul Reghin : 
S. Ghețu (Rm. Vilceo).

SERIA A XII-a

Tractorul Brașov — Torpedo 
Zămești 2—0 (2—0), Celuloza Zăr- 
nești — Chimia Or. Victoria 3—1 
(1—0), Utilajul Făgăraș — Precizia 
Săcele 3—0 (1—0). Minerul Bălan
— I.C.I.M. Brașov 1—2 (0—1).
Mureșul Toplița — Textila Prej- 
mer 3—0 (3—0). Electro Sf. Gheor
ghe — Metrom Brașov 2—0 (0—0), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Viito
rul Gheorgheni 0—0. Minerul Ba- 
raolt — Mobila-Măgura Codlea 
1-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 26 p (29—6), 2. Vii
torul Gheorgheni 24 p (37—10). 3. 
Mureșul Toplița 18 p (28—16)... 
pe ultimele locuri : 15 Mobila
Codlea 13 p (22—24). 16. Torpedo 
Zămești 10 p (14—33).

ETAPA VIITOARE : I.C.I.M. B rasov
— Electro Sf Gheorqhe : V. Ilie 
(București), Mureșul Toplița —’ Preci- 
zta Săcele : D. Catrînescu (Ploiești), 
Textlta Prejmer — Tractorul Brașov : 
P. Iliescu (București), Viitorul Gheor- 
gheni — Celuloza Zămești : D. Dumi- 
frache (Sibiu), Mobila Măgura CoH- 
le-a — Utilajul Făgăraș : E. Mustață 
(București), Torpedo Zămești — Mine
rul Baraolt : A. Rolea (București), 
Metrom Brașov — Minerul Bălan : 
I. Paseu (Cîmpina). Chimia ems 
Victoria — Unirea Cristuru SeoT?-.— ; 
S. Petmă (Craiova).

Rezultatele ne-au fost, transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari «in localitățile respec
tive.



APRILIE LUNA DE „VIRF“
COMPETIȚIONAL LA SCRIMA

Luna aprilie constituie o peri
oadă de vîrf compotitional pen
tru reprezentanții scrimei româ
nești pe planșele internaționale. 
Astfel. începlnd cu juniorii care 
vor evolua la Izmir (Turcia), 
între 4 și 8 aprilie, la tradițio
nala întrecere balcanică, în pro-

individuale si pe echipe ale 
arme, și terminînd

PROPUNERI DE REGLEMENTARI

ift CONSTRUCȚIA. BOBURILOR
TELEX • TELEX

La siirșitiil acestei
săptamini, in (apitalâ,
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE JUDO ALE ROMÂNIEI

bele 
oeior patru _____  ___
ou con cursul de sabie de la So
fia (28—29 aprilie), atit sorlmerii 
loturilor naționale cît si cel din 
echipe campioane naționale vor 
partlcpa la puternice concursuri 
internaționale, în tară și peste, 
hotare. Floretlstele vor fi pre
zente la Minsk (6—9) și Buda
pesta (6—8), sabrerii la Varșovia 

•(1-4“—16),- spadasinii de la Steaua 
la Cupa Europei (Heidenheim, 
26—29), iar cei mai buni tineri 
reprezentant! ai scrimei româ
nești vor concura la Campiona
tele mondiale de tineret (Lenin
grad, 19—23), iar la București, 
între 13 și 15 aprilie, se va des
fășura ediția 1984 a „Internațio
nalelor" feminine de floretă ale 
României.

într-o recentă ședință ținută 
î-a Cortina d’Ampezzo, Comisia 
tehnică a F.I. Bob — Tobbo- 
ganing. alcătuită din Luciano 
Galii (Italia) — președinte și 
Sergio Sciorpaes (Italia), Dra- 
goș Panaitescu (România). Pe
ter Utschneider (R.F. Germa
nia). Horst Hoplain (R.D. Ger
mană) — membri, a' elaborat 
o serie de modificări ale regu
lamentului de desfășurare a 
concursurilor de bob. Aceste 
măsuri au la bază masiva in
troducere a tehnicii de ultimă 
oră în construcția aparatelor, 
fapt care le ridică substantial 
prețurile de achiziționare, și 
urmăresc să pună capăt reali
zării unor avantaje substanțiale

în obținerea,, victoriei. Noile 
prevederi privesc construcția 
boburilor și dimensiunile lor. 
Fără a deveni totuși standar
dizate si fără a se ajunge la 
atribuirea lor prin tragere la 
sorți înaintea concursurilor, bo
tul rile vor semăna totuși între 
ele, anumite modificări fiind 
admise numai la forma carenei. 
Urmează ca în ședința din 19 
aprilie, Comitetul. director al 
FIBT să valideze noile preve
deri cuprinse în anexa Regula
mentului internațional de des
fășurare a concursurilor de bob.

ATLETISM • Maratonul redus 
d«e la Haga (21 tan> a revenit 
englezului Ray Crabb în 1.02:56 
urmat de Michel Spottei (RFG) 
1.03:13 & Campionatele mondiala 
universitare d-e cros, de la An
vers, au fost cîștigate de : Mi
chael Scheytt (RFG) 33:13 pe 
10,970 km — pe echipe R.F.G. șd 
Asuncion Sunwnovas (Spania) 
ÎS: 11 pe 4,975 km — pe echipe 
Spania.

AUTOMOBILISM • Marele pre
miu de la Silverstone, formula 2, 
pentru C.E. ; 1. Mike Thackwell 
(Anglia) —: Ralt Honda, medie 
orară 217,89 km © C.E. de mașini 
de turism, la Monza (500 km) : 
1. Walkinshaw — Heyer (M. Bri
tanic — R.F.G.) — Jaguar X.TS.

' ----- - .,Ra-
Garrigues". în sudul

acestei sâptămini,La sfîrșitul 
în sala Floreasca din Capitală se 
vor desfășura Campionatele in
ternaționale de judo ale Româ
niei, turneu de amploare la care 
și-au anunțat participarea spor
tivi fruntași din Bulgaria, Fran
ța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, irak. Mongolia. Siria si V- 
niunea Sovietică.

Competiția este așteptată cu 
interes, fiind ultima verificare 
înaintea Campionatelor europene 
de la Începutul lunii viitoare.

Primii oaspeți — judoka din 
Mongolia — au sosit la Bucu
rești.

IIOIIHIȘIII NOINfOIENI

CROSUL „CINQUE MULIN1“
MILANO. In apropiere de Mi

lano. la San Vittore Olona. a a. 
vut loc duminică tradiționala 
competiție internațională de cros 
„Cinque mulini-. Proba femini
ni, desfășurată pe 4 km. a pri
lejuit un duel extraordinar intre 
norveg^nca Grefe Waltz, de 
cinci ori campioană mondială la 
cros, si Maricica Puică, de douâ 
ori campioană a lumii. De data 
aceasta victoria a revenit «tle-

Al ClȘIItiAI OftllPA „D“

PE GLOB
U.R.S.S. Jn bazinul olimpic 

din Moscova a avut loo un 
concurs internațional de înot 
sincron dotat cu trofeul re
vistei „Femeia sovietică". Pe 
primul loc s-a clasat cuplul 
cubanez Perez—Prieto (cam
pion la Jocurile pan-ameri- 
cane de anul trecut) care a 
totalizat 176,22 p. Pe locurile 
următoare s-au situat două 
perechi sovietice Potemkina- 
Osipova cu 174,06 p și Lifa- 
renko—Samaiedinova cu 157,76 
p. înotul sincron figurează 
anul acesta pentru prima 
oară pe programul J. O.

MEXIC. Federația mexicană 
de fotbal a luat o măsură 
puțin obișnuită sancționînd. 
cu amenzi substanțiale, două 
echipe din prima divizie

(Puebla și Leon) pentru vina 
de a li practicat un joc sub
mediocru. De altfel, pentru că 
spectatorii s-au arătat total 
nemulțumiți de calitatea jocu
lui, partida a și fost Între
ruptă în minutul 67 !_

ȚARA GALILOR. Sîmbătă, 
la Cardiff, echipa de rugby 
a Țării Galilor va Intîlnl 
intr-un joc amical „XV-le 
președintelui', cu ocazia inau
gurării în acest sezon, a unor 
noi tribune pe faimosul 
..Arms park*. Reprezentativa 
calezi este aceeași care a câș
tigat, la 17 martie, meciul cu 
Anglia din cadrul „Turneului 
celor cinci națiuni*. ..XV-le 
președintelui* este o selecțio
nată alcătuită de președintele 
federației galeze de specia
litate dintre rugbyștii țărilor 
membre ale lui Internațional 
Board.

$

$

DIVIZIA „A“ DE BASCHET MASCULIN

tei scandinave cronometrată pe 
4 km in 17:48,11. Maricica Puică 
a Înregistrat 
mos succes 
noastră alergătoare Paula 
clasată a treia, in 19:33,00. 
locurile următoare : Lacra 
(Italia) 19:37.44 și Daniela 
n (Italia) 20:12,50 etc.

Proba masculină (9,6 
fost dominată de alergătorii afri
cani : L Debele (Etiopia) 31:57,50. 
2. Kipkoech (Kenya) 31:38.60, 3. 
Kedix (Etiopia) 31:59.10, 4. Muge 
(Kenya) 32:07,10. 5. Tura (Etio
pia) 32:07.03.

A C. E. IA JUMOitI

17:54.77. Un fru- 
a repurtat tir.ăra 

alergătoare Paula Iile, 
in 19:33,00. Pe 

Faceio 
Ferra-

ACTUALITATEA

în-HEBNING. Au luat sflrșit 
trecerile campionatului european 
de hochei pentru juniori, grupa 
„B“. In ultima zi au fost înre
gistrate rezultatele : Norvegia — 
Polonia 4—3, Austria — România
7— 6, Danemarca — Iugoslavia
8— 4. Bulgaria — Italia 3—3. Cla
samentul final : 1. Norvegia, 2. 
Polonia, 3. Austria, 4. România, 
5. Danemarca, 6. Bulgaria, 7. Iu
goslavia. 8. Italia. Norvegia pro
movează în grupa „A“ în timp 
ce Italia retrogradează în gru
pa ,,C“.

medie orară 147,30® km •
liul des ..
Franței, din cadrul C.E. a fost 
cîștlgat
Claude

BOX
(RDG) :
Kaden ___ „
lalți cîștigători: semimuscă : Kan 
Gil Rjon (RPD Coreeană), pană: 
Sollet ’ — • - -----
(RDG),
(Cuba), 
semigrea :

CICLISM
al ..Turului Normandtei“ 
tori : 1.

Jeande francezul
Andruet pe Landa 037.
0 Turneu la
Stevenson (Cuba) b.p, 

(RDG) la supergrea. Cei-

Halle

LA NATAȚIE

Amănunte de la meciurile eta
pei a 32-a a Campionatului na
țional de baschet masculin :

GRUPA 1—6
RAPID — DINAMO ORADEA 

2—0 : 74—72 (34—44) și 80—76
(45—37). Partide extrem de echi
librate, cota interesului ureînd 
vertiginos In final, cînd — de 
fiecare dată — bucureștenli s-au 
arătat mai exacțl în aruncările 
la coș. Sîmbătă, în prima repriză, 
orădenil au luat un start lansat, 
însă la rtluare rapidiștil au por
nit o spectaculoasă cursă de ar- 
mărire, încheiată cu eficiența 
scontată. Duminică, rolurile s-au 
inversat, dar Orâdenii n-au Izbu
tit decit să se apropie Ia un sin
gur punct 63—64 (min. 35), după 
care feroviarii s-au desprins. Au 
marcat : Stratuiat 1+0. Caraion 
2+12, Becea 18+10, Bulancea 2+0, 
Gh. Dumitru 18 47, Sipoș 10+18. 
Suciu 20+19, Bradu 3+4, Vintilă 
0+8, Bănică 0+2 pentru Rapid, 
respectiv Nagy 2+2. Kosa 64-8, 
M. Dumitru 20+5, Rădulescu 13— 
6, Antohi 5+14, Ilie 24+30, Cristea 
2+0^ Costin 0+4, Tovosi 0+5, 

Arbitraje bune ale 
FI. Baloșescu — O.

cat : în meciul al doilea Arde- 
ieanu 18, Mibalcea 1», Marinescu 
4, Carpen 34, Voicu t, Grădiștea- 
nu 17, Fogonaru 17 pentru ICED, 
respectiv Chintă 22, Palhegy 12, 
Bleahu 4, Kineses 6, Apostu 23, 
Dăian 1. Bretz 24. Bun arbitrajul 
prestat de L Breza și A. Guță.

INDIANAPOLIS. Rezultate în
registrate in campionatele inter
naționale de înot ale S.U.A. des
fășurate în localitate, în bazin de 
50 m : BARBAȚI : 50 m liber : 
Robin Leamy 22,99 ; 406 m liber : 
Gary Brinkman (Africa de Sud) 
3:55.27, Keith Switzer 3:55,89 ; 
4 X 10* m liber : Florida Ats 
3:22,58 ; 1588 m : Jeff Kostoff
15:25.23 : 109 m spate : Dave Wil
son 56,89. ...1». ~ ’ --------
(Ungaria) 58, 
John Moffet 
ture : Pablo 
106 m mixt :

m mixt : na. .c . .v.,.. ■
FEMEI : 50 m tiber : Dara Torres 
25,88 : 400 m liber : Tiffany Co
hen 4:03.47 ; 4 X 100 m liber : 
Concard P. h. 3:47,57 ; 1500 m li
ber : Michele Richardson
100 m spate : 
1:03,09 ; 100 m
Childs 1:10.94 ;
Mary T. Maegher 59.93 : 
m mixt : Mission Viejo 
2M m mixt : Tracy Caulkins.

NOERKUPING. Campionatele 
iarnă ale Suediei, desfășurate 
bazin de 25 m. au evidențiat 
mod special cițiva

Sandor Vladar
1,89 ; 100 m bras :
1:03,15 ; 100 m flu- 
Morales 53,91 : 4 X 
Florida Ats 3:47,40 ; 
Bill Barrett 2:03,23 ;

Betsy 
bras : 
100 m

16 :12,57. 
Mitchell 
Jeanne 

fluture : 
4 X 100 
4:13,50 :

de 
în 
în 

concurenți

GRUPA 7—12

Anders 
liber — 
15:06,96, 
(14 ani)

foarte tineri, între care 
Holmetz (15 ani) 400 m 
3:49,20 și 1500 m liber — 
șl Ann-Charlotte Broden 
1500 m liber — 16:34,95.

MARSILIA. Turneul de . 
celor șase națiuni s-a încheiat cu 
următorul clasament : 1. S.U.A.
10 p (6—5 cu Franța, 7—5 cu Spa
nia, 6—5 cu Australia, 14—4 cu 
Suedia, 7—4 cu Ungaria), 2. Aus
tralia 8 p (11—9 cu Ungaria, 13—6 
cu 
cu 
cu 
cu
cu ____ -- _
Franța 2 p (13—2 cu Suedia), 6. 
Suedia 0 p .

polo al

Suedia, 15—11 cu Spania, 10—8 
Franța), S. Spania 6 p (18—3 
Suedia, 10—S cu Franța, 9—8 
Ungaria), 4. Ungaria 4 p (11—8 
Franța, 12—4 cu Suedia), 5.

TURNEUL DE ȘAH
MOSCOVA. Rezultate din runda 

a opta a turneului feminin : Ti- 
torenko — Mathe 1—0, Ioseliani 
— Nuțu 1—0, Wagner Michel — 
Baumstark, Balașova — Fatalibe- 
kova și De Armas — Konopleva 
remize, Zaițeva — Aharumova

2+0, < 
Szabo o - 
cuplurilor _ _ _______ _____
Vestinian și M. Dimancea — A. 
Guță. (A. V.).

I.C.E.D. Z.C.L 
SIBIU 2—0 : 95—84 
102—92 (54—47). Și meciul al doi
lea a fost echilibrat. Sibienii au 
jucat în Palatul Sporturilor și 
Culturii destul de bine și au o- 
ferit o întrecere interesantă în 
compania mai 
jucători de la

C.S.U. BALANȚA
(49—36) și

experimentalilor
i.C.e.d. Au mar-

CARP AȚI GRUP 8 BUCUREȘTI 
— ACADEMIA MILITARĂ 2—0 :
102— 97 (49—42) și 82—77 (38—28). 
Juniorii de Ta Carpați au înregis
trat un nou succes în fața mal 
experimentalilor lor adversari. 
Constantin, Tzachis șl Pintea au 
demonstrat calități deosebite, ca
re-! anunță ca veritabili perfor
meri pentru baschetul nostru. Au 
înscris, în meciul al doilea : Con
stantin 28, Reisenbuchler 6. Iva
nov 1. Iacob 4, Tzachis 19, Pintea 
15, Mitei 7 și Marcu 2 pentru 
Carpați. respectiv Zachițeanu 9. 
Zdrenghea 15, Neculce 10. Gbită 
29, Rotam 2 și Neagu 21.

FARUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ NAPOCA 2—0 : 85—79 (41— 
46) și 83-77 (44—39). Gazdele și-au 

• dozat mai bine eforturile și au 
învins datorită prestațiilor din re
prizele secunde, cînd studenții au 
slăbit ritmul. (Ch. -------------
BERG — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI 
BRAȘOV 2—0 : 105—82
103— 86 (51—42). Ieșenii ____ 
tat victorii clare, ia capătul unor 
meciuri în care a primat specta
colul. (M. MA COVET — coresp.).

GOLDEN-

— C.S.U. 
(44—45) și 
au repur-

DERBYUL A iNCÎNTAT SI PUBLICUL A APLAUDAI !
(Urmare din pag 1)

generale din cartierul Drumul 
Taberei, au făcut o frumoasă 
demonstrație.- Ia reușita căreia 
a contribuit si muzica ritmată 
(ceea ce a constituit o premie
ră în materie de minibaschet). 

încheind cu ce a fost, con
tinuăm cu ce va fi. Chiar săp- 
tămîna aceasta au loc turneele 
finale ale campionatelor națio
nale de seniori . si senioare, 
grupele 1—6 și 7—12, Cu acest 
prilej, va avea Ioc si manșa 
a 7-a a derbyului Steaua — 
Dinamo care va decide cîștigă- 

se va
ora 

cărei 
prin 

SUPli-

toarea titlului. întrecerea 
desfășura duminică, Ia 
11,30. în sala Rapid, a 
capacitate va fi sporită 
amenajarea unor tribune_
mentare. (Palatul sporturilor și 
culturii va găzdui la sfîrșitul 
săptămînîi manifestări cultu
rale).

Iată programul de miercuri al 
turneelor finale (în fiecare oraș 
meciurile 
masculin : 
1—6 (sala 
București 
Steaua — 
I.C.E.D. - 
stanța, grupa 7—12 
tatea Cluj-Napoca 
București. Politehnica Iași 
Academia Militară. — 
C.S.U. Brasov : 
Cluj-Napoca 
Olimpia ~ 
Oradea, 
Politehnica București. Universi
tatea Cluj-Napoca — Progresul 
București : la Rîmnicu Vîlcea, 
grupa î—12 : Politehnica Ti
misoara — Mobila Satu Mare, 
Comerțul Tg. Mureș — 
ICEMENERG București. Chi
mistul Rm. Vîlcea — C.S.U. 
Ploiești.

încep la ora 16) : 
la București, grupa 
Floreasca) :

— C.S.U.
Dinamo
Rapid ; la

Universi- 
- Carpați

Dinamo
Sibiu, 

Oradea.
Con-

Farul 
feminin : 

grupa 1 
București —•* C 

Voința București

Koch 
Garcia 

Timm (RDG), 
(URSS).

O Clasamentul final 
” . " — ama-

Kummer (RDG) 21.39:04, 
2. Drogan (RDG) 21.40:55, 3. E- 

__  _--------- 2' 4. 
Boden (RDG) 21.48:09 > Al 61- 
lea tur al Flandrei a Cost cîști- 
gat de olandezul Johan Lam
merts (268 km in 6.53:45), urmat 
la 25 s de irlandezul Sean Kelly 
și de belgianul Jean Lug Van- 
denbrocke.

HANDBAL o Finala masculină 
a C.C.E. : Metaloplaslica Saban
— Dukla Praga 21—17 (in tur 
17—21 I) a cîștigat Dukla după 
executarea loviturilor de la 7 m 
• „CUpa Federației". bărbați, 
finala : TV Grosswallstadt (REG)
— Gladsaxe Copenhaga 20—19 (în 
tur 16—15).

JUDO • Q am pion a tul Asiei, la 
Al Kuwait : 4 95 kg : Hisao Ito 
(Japonia), cat. 95 kg : Masat» 
Mihara (Japonia) ® Alte rezul
tate din turneul de la Frechen 
(RFG) : cat. 78 : Wieneke (RFG), 
cat. 86 kg : Seisenbacher (Aus
tria), cat. 95 kg : Neureuther 
(RFG), cat. + 95 kg : Von Der 
Grdben (RFG).

TENIS Q Jimmy ConnoTs a 
cîștigat turneul de la Boca West 
învingîndu-1 pe Jchan Kriek cu 
7—5. 6—4 • In semifinalele tur
neului de la Boston s-au întîlntt 
Hana Mandlikova cu Kathy Jor
dan 6—2. 6—2 si Helena Sukova 
cu Beth Herr 6—2, 4—6. 6—4.

(Cuba), ușoară : 
semimijlocie : 

mijlocie : 
Beliaev

riksen (Danemarca) 21.41:50.

DE LA MOSCOVA
întrerupta. Clasamentul : 1. Iose
liani 6 p, 2. Aharumova 5,5 p (1), 
3. Zaițeva 5 p (1), 4. De Armas 
și Fatalibekova 5 p, 6. Kono
pleva 4,5 p, 7. Nuțu 4 p... 10. Ba
lașova și Baumstark 3 p etc.

SAfcCîiUNt ACORDATE
DE COMISIA DE DISCIPLINA 

A U.E.F.A.

ZURICH (Agerpres). — Comi
sia de d.scipiir.â a U.E.F.A. a a- 
doptat sancțiuni Împotriva unor 
jucători si cluburi pentru com
portare nesportivă in etapele an
terioare ale cupeîor europene, 
precum si in meciurile internări. 
Din primul tur al semifinalelor 
competițiilor 
cluburi vor lipsi 
(Tottenham). Ray Wilkins 
Chester United) și Josip 
(Hajduk Split).

De asemenea, un număr 
de rații naționale șl cluburi au 
primit amenzi în urma compor
tării nesportive a spectatorilor. 
Printre sancționați se află fede
rațiile din Spania. Italia, precum 
și cluburile C.F. Barcelona, Ben
fica Lisabona. F.C. 
Celtic Glassfow. Rapid 
Manchester United.

★
Comisia de disciplină 

țbei belgiene a cerut suspendarea 
pe viață din activitatea sportivă 
a lui Raymond Goethals, fost, 
antrenor al formației Standard' 
Lidge, Eric Gerets, fost căpitan 
al aceleiași echipe, si Roland 
Janssen, căpitan al formației 
Waterschei, toți trei acuzați de 
corupție în cazul meciului Stan
dard L’^ge — Waterschd, al că
rui rezultat a influențat cuceri
rea titlului. Tn ediția 1932. în fa
voarea primei

continentale 
Gary

echipe.

serslautern
25 p, 11.

inter- 
Steven 
(Man- 

COp

de fe-

Liverpool, 
Viena si

a Federa-

25 p, 10. Bielefeld ' 
Ordin gen 25 p. 12.

Mannheim 23 p, 13. Braunsch
weig 23 p, 14. Dortmund 22 p.
15. Bochum 20 p, 16. Frankfurt 
19 p, 17. Offenbach 
Niirnberg 14 p.

PORTUGALIA (et. 
vista — Braga 0—2, 
Farense 0—0, Varzim 
1—1. Portimonense —
1— 0, Sporting — Setubal 3—1, 
Salgueiros — Agueda 0—0, Es- 
pinho — Estoril 2—0, Gu’maraes
— Rio Ave 2—L Clasament : 1. 
Benfica 43 p. 2. F.C. Porto 41 p. 
3. Sporting 35 p. 4. Braga 27 p. 
5. Setubal 26 p. 6. Boavista 24 p. 
7. Guimaraes 24 p. 8. Portimo
nense 23 p, 9. Varzim 22 p, 10. 
Rio Ave 21 p, 11. Penafiel 19 p. 
12. Agueda 18 p. 13. Farense 17 p. 
14. Estoril 16 p, 15. Șalgueiros 
16 p. 16. Espinho 12 p. »

SPANIA (et. 30) : Salamanca — 
Zaragoza 1—1, C.F. Barcelona — 
Cadiz 4—1, Atletico Madrid — 
Real Sociedad 2—1, F.C. Sevilla
— Valencia 2—0, Osasuna — Ma
laga 0—0, Majorca — Betis 0—1, 
Athletic Bilbao — Real Madrid
2— 1, Murcia — Valladolid 1—2, 
Gijon — Espanol 0—1. Clasament: 
1. Athletic Bilbao 43 p, 2. Real 
Madrid 41 p, 3. C.F. Barcelona 
40 p. 4. Atletico Madrid 40 p, 5. 
Betls 34 p. 6. Zaragoza 31 p, 7. 
Real Sociedad 31 p, 8. Espanol 
30 p, 9. Malaga 29 p. 10. Murcia 
29 p, 11. F.C. Sevilla 29 p, 12. Gij-on 
28 p. 13. Valencia 27 p, 14. Osa
suna 27 p, 15. Valladolid 24 p.
16. Majorca 20 p. 17. Salamanca

D.

15 p. 18.

24),: Boa- 
Penafiel —
— Benfica
F.C. Porto

Bast ia 2—0, Nancy — Toidoii - 2, 
Bordeaux — St. Etienne 7—0. 
Strasbourg — Metz 0—0, Rouen
— Brest 0—1. Toulouse — Lens 
2—0, Nantes — Laval 3—1, Rennes
— Monaco 1—2. Lille — Paris St. 
Germain 1—0, Nimes — Auxerre
1— 1. Pe primele locuri : Bor
deaux 46 p, Monaco 45 p, 
Auxerre 43 p. Pe ultimele : 18. 
St. Etienne 27 p, 10. Nimes 22 p, 
20. Rennes 19 p.

OLANDA (et. 27) : Eindhoven
— Feyer-oord 1—1, Ajax — Den 
Bosch 5—2, Utrecht — Tilburg
2— o, Kerkrade — Sittard 1—2, 
Alkmaar — Haarlem 4—4. Dord
recht — Zwolle 4—1, Sparta — Vo-' 
lendam 3—0. Excelsior — Bel
mond 1—4, Deventer — Gronin-

Pe primele locuri :

CAMPIONATE • CUPE
R.F.

din gen 
kusen -- ----------------
serslautern — Braunschweig 3—1, 
Stuttgart — Bielefeld 1—0, Num
bers — Mon chen glad bach 1—3. 
Hamburg — Mannheim 2—3. 
Dortmund — Bremen 2—3. Frank
furt — Bochum
Miinchen 
pauză,

^•Clasament :
37 p. z- ”
3. Stuttgart 36 p.
35 p. 5. Bremen 32 p. 6. Lever
kusen 28 p 7. Dilsseldcrf 26 o.
8. F.C. Kdln 26 p 9. F.C. Kai-

GERMANIA (et. 26). Ur-
— Offenbach 4—2, Lever- 

Dusseldorf 2—0. Kai-

Magdeburg 0—0, Lok. 
— Union Berlin 2—1. Pe 
locuri : Dynamo Berlin

19 p. 18. Cadiz 18 p.
R.D. GERMANA (et. 20) : Dy-

namo Berlin -■ F.C. Karl-Marx-
Stadt 4—2, Halle — Dynamo
Dresda 0-0, Erfurt — Frank-
furt/O. 2—2, Riesa — Chemie
Leipzig 0—0, Restock -- Jena 2—1,

l—o, 
Koln 

Koln conducea 
1. Bayern

Bayern 
4—2 (Ia 

cu 2—0). 
Munchen 

2. Moneliengladbach 37 p.
4. Hamburg 
p. 6.

F.C.

Aue — 
Leipzig 
primele _______ ___  ___
30 p, Dynamo Dresda 29 p. Lok. 
Leipzig 26 p. Pe ultimele : 1/2—13.. 
Chemie Leipzig 11 p. Union Ber
lin 11 p. 14. Halle 10

BULGARIA (semifinalele cu
pel) : Levski Spartak — Ț.S.K.A. 
Sofia 3—1, Trakia Plovdiv — 
Haskovo 5—3 (după executarea 
loviturilor de Ia 11 m).

FRANȚA (et. 33) : Sochaux -

gen 2—2. _ _ _______ _______
Feyenoord 44 p, Eindhoven 43 p, 
Ajax 41 p. Pe ultimele : 17. Dord
recht 14 p, 18. Helmend 11 p.

SCOȚIA (et. 30) : Celtic — A- 
be-rdeen 1—0, Dundee — Hiber
nian 1—2, Hearts — Dundee Uni
ted 0—0, Motherwell — Rangers 
0—3. St. Johnstone — St. Mirren 
4—2. Pe primele locuri: Aberdeen 
41 p. Celtic 37 p, Dundee Utd. 
34 p. Pe ultimele : 9. St. John
stone 19 p. 10. Motherwell 13 p.

BELGIA (et. 28) : Lokeren — 
Anderlecht 0—1. Waregem — 
Courtrai 1—0. Molenbeek — se- 
raing 2—0, Standard — F.C. Bru
ges 2—2, Antwerp — Beveren 0—1, 
F.C. Malines — Beringen 1—1, 
Waterschei — Llerse 3—1, Cerele 
Bruges — Beringen 2—2, Liege —* 
La Gantoise 1—4. Pe primele 
locuri : Beveren 41 p. Anderlecht 
39 p. F.C. Bruges 35 p. Pe ulti
mele : 16. Llerse 21 p. 17—13. Be
ringen și Molenbeek 20 p.

AUSTRIA (et. 20) : Voest Linz 
— Admira Wacker 1—1, Austria 
Klagenfurt — Grazer A.K. 2—1, 
Wiener S portci ub — Austria 
Salzburg 5—0. Neusiedl — St. Veit 
0—0, Sturm Graz — LASK 1—1, 
Austria Viena — Favorit Viena 
1—1, Innsbruck — Rapid Viena 
0—0. Etsenstadt — Union Weis 
3—0 (forfait). Pe primele locuri : 
Austria Viena 32 p. Rapid Viena 
30 p. Sturm Graz 28 p. Pe ulti
mele î 14. "14 p, 15.— . ... Eișenstadt
Neuslettt 1 p. (Union Wels s-a 
retras din campionat’ și 
prin 
rile).

pierde
n eorez en ț 5 ne t ■' n mec’. ti
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