
înaintea campionatelor europene de lupte greco-romane

TURNEUL DIN POIANA BRAȘOV A DECIS ECHIPA
PINIRU ÎAIRECERIIE DE IA MOPING (Suedia)

PROLETARI DtN TOATE TARILE, UNIȚ1-VA I

Semigreul Vasile Andrei a finalizat cu succei un nou atac fi va 
obține victoria prin tuf

In sala din Poiana Brașov, 
a avut loc un turneu de veri
ficare a luptătorilor din lotul 
reprezentativ de „greco-roma- 
ne“. aflati in atenția selecțio
nerilor 
treceri continentale. Am reți
nut, în 
fiecare 
erau 
luptătorii 
1—6 la finalele republicane de 
anul trecut, iar la 

. gorii chiar 10—12
Să mai precizăm 
nunte importante : 
ce luptătorii din 
obligați să se încadreze cu ri
gurozitate în limitele catego
riilor lor de greutate, fără nici 
un gram în plus, adversarii lor 
au putut beneficia de 2 kg to
leranță, avantaj însemnat, mal 
ales la categoriile mici ; 2) re
petarea unor partide în care 
au fost opuși favorițli. Cu alte 
cuvinte, unii dintre luptătorii 
fruntași, vizați să evolueze la 
„europene", s-au aflat în fața 
unui test extrem de sever.

Antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu, avîndu-1 în preajmă pe 
principalul său colaborator Ion 
Cernea, ajutat de întregul co
lectiv de tehnicieni ai lotului 
i-a programat să inaugureze

pentru apropiatele In-

primul rînd. faptul că la 
categorie de greutate 

prezențl aproape toți 
situați pe locurile

unele cate- 
concurenți I 
două ami
li în timp 

lot au fost

turneul pe luptătorii de la ca
tegoriile 57 și 62 kg, unde se 
aflau înscriși cite 12 concu- 
renți. Ne-ar trebui, firește, un 
spațiu mult prea mare pentru 
cronica tuturor meciurilor, fie 
și numai cele ale luptătorilor 
din lot. care au susținut, cite 
5—7 partide. Ne vom rezuma, 
deci, la citeva relatări. N. 
Zamfir (57 kg) a dispus net 
de D. Sandu (Aluminiu Sla
tina), Gh. Ciulei (Steagul roșu 
Brașov), C. Ivan și D. Diaco- 
nescu (ambii de la Dacia Pi
tești), dar a terminat mai strîns 
cu L Șerban (C.S.M. Reșița), 
de care a și fost surprins In 
„pod" în ultimele secunde, și 
cu C. Coșovan (Dinamo Buc.), 
pe care l-a învins la limită 
(3—2). La „62 kg«, C. Uță a 
cîștigat detașat 4 partide, insă 
a fost ' ’ . 1 '
Spetcu (Metalul Buc.) și de 
Gh. Savu (component al lotu
lui) pe care i-a întrecut doar 
cu 6—4.

Pentru St. Rusu (74 kg) au 
venit 9 adversari, cu intenția 
vizibilă de a-1 solicita cit mai 
mult cu putință. După 4 vic-

G MOLDOVEANU

„ținut în șah" de D.

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA MASCULINA
DE HANDBAL ÎN TURNEU 

ÎN BULGARIA
Ieri a plecat in Bulgaria lo

tul reprezentativ masculin, care 
urmează să susțină în țara 
vecină și prietenă mai multe 
întîlniri. Azi și mîine vor avea 
loc la Loveci două partide în
tre selecționatele României și 
Bulgariei, după care handba- 
listii români vor mai disputa 
alte 2—3 jocuri cu formații lo
cale. în vederea acestor par
tide, antrenorii N Nedef, R. 
Voina și Cornel Penu au de
plasat următorul lot de jucă
tori : Munteanu, Buligan. Si- 
miou — portari. Berbece. Du
rau M. Voinea Petre, Dogă- 
rescu. Marian Dumitru, Cova- 
ciu. Bedivan, Boroș, Stingă, 
Folker, Vasilache. Vasilca, O- 
urea. Mocanu si Ghimeș.
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IN AJUNUL UNEI PREMIERE ABSOLUTE
A FOTBALULUI ROMANESC

• Campioana noastră — In
sosesc astăzi

Iată-ne în ajunul unei pre
miere absolute pentru fotbalul 
românesc. O semifinală a celei 
mai importante competiții de 
cluburi ale lumii se dispută 
în Capitală : returul dublei 
manșe dintre campioanele 
României. Dinamo, și Angliei, 
F.C. Liverpool. Cel mai mare 
stadion al țării. „23 August" 
din București, se pregătește 
pentru această premieră care 
trezește — cum era și de aș
teptat — un interes enorm in 
rindurile iubitorilor sportului, 
nu numai printre cei ai fot
balului. evenimentul depășind 
„granițele" celei mai răspîn- 
dite discipline. în același timp, 
partida de la București se află

orele de concentrata pregătire • fotbaliștii englezi
și se vor antrena

atenției opiniei

In
pu-în centrul

blice sportive de pe continent. 
Dovada o reprezintă numărul im
portant de trimiși speciali al 
ziarelor din Europa. Prin ex
celenta suită de performanțe 
din C 1, cum mai este denu
mită C.C.E., Dinamo București 
a urcat o mare și importantă 
treaptă în ierarhia cluburilor 
de pe continent. Elevii lui D. 
Nicolae-Nicușor și C. Dinu se 
află în fața unei încercări 
foarte grele, dar și in perspec
tiva obținerii intrării în marea 
finală a 
mată pe 
Roma la 
trării — 
nici nu

campionilor, progra- 
stadionul olimpic din 
30 mai. Condiția in- 
atit de cunoscută că 

știm dacă este cazul

ziua Jocului
s-o mai repetăm 
la două goluri diferență 
jocul de mîine cu 
bună echipă a fotbalului bri
tanic, F.C. Liverpool. Dina- 
moviștii se vor angaja în luptă 
cu toate resursele, marele lor 
argument fiind — în afara 
victoriilor precedente pe teren 
propriu în fața unor adversari 
de cea mai înaltă talie valo
rică — însăși admirabila par
tidă furnizată pe Anfield Park, 
la 11 aprilie. în fața redutabi
lei deținătoare a * titlului en
glez.

victorie 
in 

cea mai

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

După etapa a 29-a a Diviziei „A" de fotbal

TUTUI E SA LUPII
A fost o <

Pentru că
fost o etapă frumoasă, 

i a fost una de 
luptă. Iar campionatul 
dorul unor meciuri ju- 

cu angajament total.
Etapa de duminică a avut 

șansa ca toate meciurile — ex- 
ceptînd. bineînțeles. inegalul 
meci între Dinamo și „lanternă" 
— să fie din categoria celor 
în care trebuie să lupți. (N-a

duce 
cate

Capitala a găz
duit duminică tra
diționala competi
ție automobilisti
că „Marele Pre
mia al Bueureștia- 
lui". ajunsă la cea 
de a 14-a 

întrecerea.
fășurată pe 
Complexului 
pozițional de 
„Casa Scinteii'

ediție, 
des- 

aleile 
ex- 

la 
a 

fost o cursă de vi
teză pe 
contînd ca 
etapă 
tulul 
Ceea 
spus 
bun început în le
gătură cu această 
competiție este 
faptul că ea a fost 
interesantă reu

șind să capteze atenția miilor de 
iubitori ai acestui sport veniți 
s-o urmărească Concursul a 
oferit elementele unui bun 
spectacol sportiv: peste 60 de

circuit 
prima 

a campiona- 
republican. 

ce trebuie 
încă de la

N. GR1G0RAS A CISTIGAT „MARELE 
PREMIU AL BUCURESTIULUI>

mașini la start (Începători 
avansați) ; prezența in între
cere — pentru prima dată — 
a unei mașini Turbo, condusă 
de Grigoraș (capacitate 1397 
cme și 180 C.P.) ; Ia volanul 
autovehiculelor de concurs s-au 
aflat cei mai buni automobiliști 
ai țării, toți campionii; apari
ția — remarcabilă, dublată de 
succese categorice — a autotu
rismelor „Oltcit" ; curse fru
moase la aproape toate catego
riile.

întrecerea s-a desfășurat pe 
circuit de 13 km, străbătut 
10 ori de către începători și 
34_de_ori_de^ către avansați, 

mașini 
și Lada 1200 S. 

de

CINEVA TREBUIE SA PIARDA
îacut excepție, așu cum avea 
să se dovedească, nici jocul de 
la Slatina, în care F.C. Olt 
trebuia să 
suporterilor săi,

dea o satisfacție 
care păstrau

năpustit cu 
nerețit sale 
probînd mari resurse de ener
gie. De partea cealaltă, un 
Corvinul închegat, cu o anume

toată vigoarea ți
nu prea controlate.

un 
de
de _ __ ____ _____
La ÎNCEPĂTORI, pe 
Dacia 1300 
spectacolul a fost oferit 
duelul dintre Zaharia Trișnev- 
schi și... singura femeie din 
concurs. Daniela Drăguș (stu
dentă anul II la Politehnică)

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2—3)

Atac a! rapiaiștilor la poarta lui Varo. In plonjon 
(Imagine din partida Rapid — A.S.A., 1—1) 
gustul amar al unor remize 
neașteptate pe teren propriu.)

Ău luptat gălățenii. pină la 
epuizare... Au luțftat și mure
șenii cu cuțitul la os... A 
luptat Chimia, in fața lideru
lui... Au 
diferite, 
rul... A 
la Iași, 
dreaptă 
Au luptat, in sflrșit. Detrolul 
și Corvinul. un meci exemplar 
prin nedrămuirea eforturilor...

Meciul de la Ploiești a fost 
unul care ne-ar putea sugera 
frumusețea unui campionat din 
toată inima, fără calcule, cu 
totul pe masă. Petrolul s-a

luptat, de pe poziții 
și Craiova și Biho- 
luptat și Baia Mare, 
cu gindul la linia sa 
deosebit de dificilă..

Turneele finale ale campionatului masculin de volei

DINAMO BUCUREȘTI - VIRTUALA CAMPIOANA
Turnele finale ale celei de a 

35-a ediții a campionatului 
masculin de volei au progra
mat ieri penultima etapă, 
foarte importantă pentru lim
pezirea apelor la ambii poli ai 
clasamentului. Iată relatările 
de la cele 6 partide din penul
tima zi :

CRAIOVA, 23 (prin telefon). 
In turneul pentru locurile 1—6 
a reținut atenția îndeosebi 
lupta care se dă pentru cea de 
a treia treaptă a podiumului, 
Dinamo și Steaua fiind așezate 
ferm pe primele două poziții. 
Prima întîlnire a opus echipele

Elecond-Dinamo Zalău și
Steaua, încheiată cu victo
ria pe muchie de cuțit a bucu- 
reștenilor : 2—3 (13, 2, —3, —7, 
—14). în primul set, după ega
lități la 11 și 12, într-un final 
cu multe greșeli ale steliștilor, 
voleibaliștii din Zalău cîștigă. 
Vine și următorul „duș” 
pentru elevii antrenorului 
Bartha și._ cînd se contura o 
mare surpriză, în setul al trei
lea, Steaua, o dată cu intrarea 
lui Mina în teren, pune stâpi- 
nire pe joc și cîștigă detașat. 
Setul al patrulea este identic 
și tabela de scor indică 2—2. 
în setul decisiv, jucătorii mili- '

tari sint egalați la 5, degringo
lada lor este vizibilă in teren 
și... 11—5 pentru Elcond. Din 
acest moment, vine revirimen
tul, Steaua egalează și reușește 
să ciștige meciul în prelungiri, 
după aproape 2 ore de joc ! 
Remarcați : Macavei, Săniuță, 
Spinu (de la Steaua). Tutovan 
și Mășcășan (de la Elcond-Di- 
namo)- Arbitraj foarte bun 
prestat de S. Popescu (Cons
tanța) și A. Dinicu (București).

In cea de a doua partidă. 
Tractorul Brașov — Dinamo

(Continuare in pag 2-3)

in

. .. Rada.
Foto : L BĂNICĂ

joc. manevrinddistincție 
fluent cu cei doi internaționali 
de prim-plan, cu un Klein care 
a și ajuns, parcă la maturita
tea lui Boloni. cu un Gabor a 
cărui fentă doboară cu 
ușurință, ca un judoka rafi
nat neutralizînd forța fizică 
superioară a adversarului.

Petrolul despre care antre
norul Dragomir spunea pe bună 
dreptate că trebuie să reali
zeze într-un retur ceea ce ar 
fi trebuit să facă într-un cam
pionat întreg, este o echipă

loan CHIRIA

mare

(Continuare in pag. 2—3)

BOXERI ROMÂNI 
ÎN FRANȚA

Boxerii din lotul olimpic al 
țării noastre continuă seria 
meciurilor de pregătire și veri
ficare în vederea prezentării în 
formă sportivă ootimă oe rin
gul de la Jocurile Olimpice ’84, 
de la Los -Angeles. în aceste zile 
se află în Franța la un mare 
turneu internațional, un grup 
de pugiliști români alcătuit din 
Constantin Tijoiu (muscă) Cor
nel Silitră (semiusoară) Mir
cea Fulger (ușoară) și Dorn 
Marieescu (mijlocie). Sportivii 
români sînt însoțiți de antre
norul emerit Ion Popa și arbi
trul internațional Constantin 
Chiriac.
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MOTOCROSIȘTII DE LA STEAGUL ROȘU BRAȘOV
LA A PATRA VIC1ORIE IN „CUPA F.R.M.-

IN DIVIZIA „A" DE POPICE I
Șl TOTUȘI, CRAI

în „Cupa F.R.M.” la motocros 
s-au desfășurat duminică ultime
le secvențe (etapa a 4-a) pe tra
seul de la Moreni, căruia antre
norul secției moto Flacăra — Au- 
tomecanica din localitate, ma
estrul sportului Mihai Banu. 1-a 
mărit gradul de duritate cu o serie 
de „cocoașe”, pante, trambuline 
naturale și alte elemente de difi
cultate. în aceste condiții cei 
aproape 70 de concurent! de toa
te categoriile au fost triați după 
valoarea șl pregătirile efectuate.

Desfășurată pe echipe. „Cupa 
F.R.M.” a revenit pentru a pa
tra oară motocrosiștilor de la 
Steagul roșu Brașov (președin
tele secției — ing. Cornel Stroe). 
Cunoscutul antrenor, brașovean. 
Traian Moașa. a prezentat la 
start 12 alergători la toate cele 
patru clase, principalii realizatori 
fiind Alexandru Enceanu (vete
ranul echipei). Eugen Moașa, 
Traian Cimpan și Bogdan Dră- 
ghici.. Au mai adus puncte pen
tru brașoveni Ion Duiea, Levente 
Dcneș șl Cristian Rularea. Deși 
fără reprezentanți ia clasa 80 
cmc juniori. motocrosistH de la 
Steaua, conduși de maestrul e- 
merit al sportului Gheorghe lo- 
nită, s-a0 aflat în nermanent 
duel cu cîstigătorii trofeului, iar 
Torpedo Zărnesti tanirenor — 
Paul MOlner) a urcat pe ultima 
treaptă a podiumului datorită. în 
special, comportării (bune) a se
niorilor Ernest Mulner 
«or Titileneu. Maestrul 
Ștefan Chițu (Poiana 
Si inimosul tehnician 
Fazekaș (Electro Sf. 
au avut satisfacția de _ ______
mai mult eu elementele tinere. 
Dar cel mai harnic căutător de 
talente continuă să fie apreciatul 
antrenor șl iscusit mecanic 
Cîmpulung-Muscel Valeriu 
rea, a cărui echipă formată 
mai din juniori ILaurentiu 
nu. Iulian Milea de li 
Constantin Bivol ș! Gabriel 
teescu ne-au obișnuit să se __
mere nrintre animatorii claselor 
80 și 50 cmc) a reușit să se si
tueze pe poziția a șasea, depă
șind secții cu state ma! v%chi de 
activitate.

REZULTATE : 25# cmc — se
niori — 1. E. MOlner (To-nedo 
Zărnești), 2. Al. Enceanu (St. r. 
Bv.). 3. P. ------ — - -
4. V. Petre 
Moreni), 5. ___ _______
Sf. Gheorghe), 6. Al. Ilies (Stca-

ua) ; 125 cmc tineret — 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș), 
Tomoșvari (Steaua), 3. E. 
(St. r. Bv.), 4. I. Schmidt 
na Cîmpina), 5. C. Tompa 
tro Sf. Gheorghe) 6. Gh. Stelian 
(I.T.A. ' ’ -----------
cmc — 
c-lung).
3. I. “ _ 
Dută (Poiana); 50 cmc — 1. 
Gaggl (I.R.A. Tg. Mureș), 2.

J. I.
Tarnovol

1. Fi.
2. L.

Moașa 
(Poia- 
(Elec-

Chimia Buzău); 80
Penu (Muscelul 

Dbrr (TorpedoL 
Bogdan (Torpedo), 4.

L.1.
2. E.

Drăghlcl (St. r. 
lea (Muscelul), 
(I.M.G. Buc.).

Bv.),
4. V.

C.
P.
B. 

Ml-

GENERAL PE

și Petri- 
sportului 
Cimplna) 

Andrei 
Gheorghe) 
a puncta

nu- 
Pe- 
anl, 
Mâ
nu

Titllencu (Torpedo), 
(FI. — Automatica 

Fr. Fodor (Electro

SIBIANUL SORIN GHIBU - 
CAMPION DE JUNIORI 

LA DIRT-TRACK
Etapa finală (a patra) a 

plonatulul republican de 
track, rezervat juniorilor, 
consumat duminică pe pista sta
dionului municipal din Brăila, in 
prezența a aproape 5 000 de spec
tatori. Conflrmlnd bunele apre
cieri, tinerii reprezentanți al 
secției I.P.A. Sibiu (antrenori — 
maeștrii sportului Ion Bobflnea- 
nu șl Nlcolae Rîureanu) au do
minat șl ultimele întreceri, in 
care doar stellstul Gh. Sofran 
s-a ridicat la nivelul animato
rilor. Tricoul de campion a fost 
Îmbrăcat de sibianul Sorin Ghl- 
bu, grație unul plus de pruden
tă In momentele dificile.

CLASAMENTfe : etapă — 1. M. 
Șoaltă 16 p, 2. N. Puraveț 13 
p. 3. S. Ghibu (toți de Ia I.P.A. 
Sibiu) ----- ‘ ~ ------- ------
ua) 12 
Ia) 11 
Sibiu) 
Ghibu 
pe anul 1984)
3. N. Puraveț 37 p. 4. D. Gaș- 
par (Met. Buc.) 24 p. 8. D. Bog
dan 22 p, 6. Gh. Stâne) (C. S. 
Brăila) 21 p 7. Gh. Șofran 20 p, 
8 B. Lazăr 19 n.

N. COSTIN

cara- 
dlrt- 

i-a

13
P, 
P.
9 
«

p, 4. Gh. Șofran (Stes- 
5. B. Lazăr (C.S. Brăi- 
8. D. Bogdan (Voința 

p ; general — 1. S. 
n (campion republican 

----->, 2. M. Șoaită 38 p, 
4. - -

coresp.

VIGU PRINCIPALUL
Lansat din start, Vigu șl-a 

creat un avantaj hotăritor, prin
cipalul lui adversar. Trifoi, fiind 
nevoit să se mulțumească 
locul n. Reuniunea de ' 
că a fost insă dominată 
mațla M. Dumitru, care 
un hat-trik. Crevedla, 
tată In frumos progres, 
nat cursa din cap In cap, Jert
fa, condusă cu mult tact, a reu
șit să-și găsească alergarea, pro- 
duclnd șl surpriza zilei, Iar cea 
de a treia victorie a obținut-o 
cu Anemona, care Insă a profi
tat de faptul că ceilalți concu- 
rențl au fost apatic!, N. Boltan 
maltratîndu-1 pur șl simplu pe 
Grund pentru a nu dștlga (ar
bitrii au cuvlntull). O altă aler
gare care a produs dezamăgire 
printre spectatori a fost „Pre
miul Buftea”, In care, cu ex
cepția Iul Rural, concurentil au 
fost preocupați de cu totul alte 
probleme. Formația R.I. Nlcolae 
a obținut două victorii aplauda
te de public : cu Haos, care, 
lntr-un frumos final, a reușit Ia 
fotografie să obțină un cap In 
fața lui Ogor, șl cu Suditu. a 
cărui valoare 11 aduce In rfndul 
derbyștilor 1984. Respectatul an
trenor N. Gheorghe a reușit șl 
el două victorii : cu Hălmaș, In 
real progres, valoarea arătată sl- 
tuîndu-1 printre speranțele 
nerel generații, șl cu Hemogra
ma, condusă cu precizie de în
suși antrenorul ei. A mai clștl- 
gat Pericola, condusă tn final cu 
brio de S. Marciu, un tînăr care 
«e afirmă.

cu 
duminl- 
de for- 

a reușit 
prezen- 

a doml-

u-

CLASAMENT
ECHIPE 1 1. Steagul roșu Brașov 
<81 p, 2. Steaua 426 p. 2. Tor
pedo Zărnești 421 p, 4. Poiana 
Cîmpina 387 p, 5. Electro Sf. 
Gheorghe 333 p, 8. Muscelul 
Cimpulung 316 p. Corpul de ar
bitri condus 
tulul Aurel 
a funcționat 
competentă.

2.

de maestrul spor- 
Ionescu (București) 
cu operativitate șl

Traian IOANIȚESCU

Simbătă s-a disputat etapa a 
XVl-a a campionatului Diviziei 
„A* de popice, In care i-au în
registrat următoarele rezultate :

FEMININ • CARPAȚI SINAIA
— LAROMET BUCUREȘTI 2382— 
2370 pd (scor Individual 3—3). 
Med de mare luptă, cîștigat la 
• diferență toarte mică pe merit, 
de către gazde. Principalele rea
lizatoare : Eugenia Ștefănescu — 
423, Ioana Iriminescu — 408, res
pectiv. Elena Trandafir — 421 sl 
Silvia Boboc — 414. (V. Feldman- 
coresp.) • VOINȚA BUCUREȘTI
— VOINȚA PLOIEȘTI 24S1—2291
(5—1). Bucureștencele au fost net 
superioare (la ..pline” 1644—1547. 
Ia ..Izolate” 817—730), cfștlgfcd 
această partidă decisivă la scor. 
Cele mal precise jucătoare au tost 
Elena Andreescu — 423, Elena
Pană — 429. respectiv MLnela Dan
— 400 șl Stela Godeanu
(C. Berindei-coresp.) • 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 
DROMECAN1CA BRAȘOV 
2359 (5—1). Med frumos 
zultate mari. Electromureș____
billt un nou record al arenei sale, 
s-au remarcat : Bona Bartha — 
449 șl Marta Martina — 440 de 
la mureșence șl Adriana Peste —

— 383 
ELEC-

— HI- 
2552-

cu re- 
a sta-

In
ȘASE

Așa cum se 
de duminică a

campionatul feminin de handbal 
ECHIPE IN LUPTA PENTRU EVITAREA 

RETROGRADĂRII I
prevăzuse, etapa 

campionatului fe
minin de handbal Divizia „A- a 
fost foarte agitată. Din cele 6 
jocuri, victoria a revenit echipelor 
oaspe ceea ce — firește — a avut 
șl, mai ales, va avea consecințe 
Importante în clasamentul com
petiției. și dacă două din aces
te patru victorii, cele din cadrul 
turneului pentru locurile 1—8. nu 
au tulburat prea mult „apele” 
clasamentului, In schimb celelal
te două succese In deplasare, 
realizate în cadrul turneului pen
tru locurile 7—12 au avut efecte 
dintre cele mai „dure” în clasa
ment. în acest sens este 
faptul că toate cele 8 
aflate în această parte 
nientulul pot, Ia fel de 
retrogradeze sau să se salveze, 
ele găslndu-se eșalonate pe dis
tanța a două puncte (I), adică 
între 33 de puncte cite au Con
fecția București șl Constructorul 
Timișoara șl 31 de puncte cite 
a acumulat Textila Buhușl, rea
lizatoarea surprizei de a Învinge, 
>a București, pe Confecția.

de notat 
formații 
a clasa- 
blne, să

CLASAMENTUL DIVIZIEI .,A'

,A" va avea

1. Știința Bc. 18 12 5 1 415-355 47
2 Rul. Bv. 18 12 2 4 428-378 44
3. Hidro C-ța 18 10 1 7 358-353 39
4. Ch. Rm. VL 17 18 1 8 395-366 38
5. Rapid Buc. 18 7 2 9 324-345 34
C. AEM Tim. 17 < 4 7 358-378 33
7. Conf. Buc. 18 7 1 10 387-391 33
8. Constr. Tms. 18 6 3 9 384-407 33
9. TEROM IȘ. 18 8 2 10 398-408 32

10. Progr. Buc. 18 8 2 10 312-326 32
11. Mș. Tg Mș. 18 5 4 9 359-385 32
12. Textila 18 5 3 19 338-364 31

Viitoarea etapă a camplonatu-
Iul feminin Divizia _ 
loc în ziua de duminică 29 a- 
prilie, cînd slnt programate ur
mătoarele jocuri : în turneul 
pentru locurile 1—8, Chimistul
Rm. Vîlcea — Știința Bacău, Hi
drotehnica Constanța — Rulmen
tul Brașov, A.E.M. Timișoara — 
Rapid București ; turneul pen
tru locurile 7—12, Confecția 
București — Progresul București 
(sala Floreasca ora 11,15). Mu
reșul Tg. Mures — Constructorul 
Timișoara și TEROM Iași — Tex
tila Buhușl.

„TROFEUL UNIVERSITAS NAPOCENSIS- 
LA CULTURISM

La Casa de cultură 
ților din Cluj-Napoca 
șurat concursul de ________
„Trofeul Unlverzltaa Napocensis". 
Avlnd caracter republican șl des- 
tășurtodu-se la toate cele trei 
categorii de virată — juniori 
mici, juniori mari și seniori — 
competiția a constituit o avan
premieră a camplonatetor națio
nale, care vor avea toc la Bucu
rești intre 18 șl 20 mal. (Finala 
se va desfășura la Palatul Spor
turilor șl Culturii ta ziua de 
M mal, cu începere de la ora 9). 
Sportivii prezentl la Cluj-Napoca 
au evoluat la un Înalt nivel spor

tiv șl artistic.
Iată dstlgătorll pe categorii.

Juniori n : cat 56 kg : V. Pop 
(Llc. lnd. Spini Haret Bucu
rești). cat 8# kg : Fl. Gheorghiu 
(Llc. lnd. Spiru Haret Buc.), cat 
65 kg : T; Ntea (Lie. tnd. Spiru 
Haret Buc.), eat TO kg : I. Fe- 
dlue (C.F.R. Iași). Jnnlori I : cat. 
65 kg: C. ------- -------- -----
eat 76 kg _______ _____ JH___
Spiru Haret Buț), cat. 75 kg : 
J. Columban __L _
Haret Buc.), cat. 80 kg : A. Dl- 
nopoulos (Rapid Oradea), cat. 
+80 kg : FI. Uceanu (Llc. lnd. 
Spiru Haret). Seniori: cat. 70 kg: 
A. Costache (Rapid Buc.), cat

a atuden- 
s-a desfă- 

cul turism

Pavel (C.FJl. Iasi), 
G. Ivan (Lie. Ind.

(Lie. lnd. Spiru

ÎNVINGĂTOR al zilei

H I P I S M
REZULTATE TEHNICE : Cursa 

I : 1. 
1:42,8, 
Cota : 
Cursa 
mltru) . . 
cișt. 1,80,’ ev.
1. Anemona (Grigore) 1:35,8, 
Verigariu. Cota : cișt. I, ev. 
Cursa a LV-a : 1. Hălmaș (Mi
hai) 1:33,4, 2. Sadlna, 1. Delicat. 
Cota : cișt. 1,60, ev. 11, ord. tri
plă 84. Curia a V-a : 1. Haos 
(Molse) 1:29,0, 2. Ogor, 9. Odo- 
reu. Cota 7 cișt. 2,80, ev. 8, ord. 
triplă 118. Cursa a vi a s 1. 
Vlgu (V. popa) 1:27,8, 1. Trifoi, 
8. Tenor. Cota: cișt. *. ev. 12, ord. . . _ — _ --------- j
_________  __________ , . ......... 2. 
Papin. Cota 7 cișt. 1, ev. 19, tri
plu 8—6—7 149. Cursa a VIII-a : 
L Răsad (M. Ștefănescu) 1:30,8,
1. Orbina 3. Robust. Cota t cișt. 
2,40, ev. 11, ord. triplă 131. 
Cursa a IX-a : 1. Hemograma (N. 
Gheorghe) 1:37,1, 9. Virtutea, 3. 
Surata. Cota: cișt. 4, ev. 17, 
ord. triplă 107, triplu 7—8—9 103. 
Cursa a X-a ! 1. Pericola (Mar- 
clu) 1:32,3, 2. Negruț. Cota : cișt.
2, ord. 7, ev. M.

Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 40 895 lei șl a fost cîș- 
tJgat de 12 variante cu 8 cal a 
1703 lei varianta. Report pentru 
reuniunea din 29 aprilie 1984 : 
20 459 lei.

Crevedia (M. Dumitru) 
2. Hrenlta, 1. Roșcovan, 

cișt. 7, ord. triplă 191- 
a Il-a : 1. Jertfa (M. Du- 
1:36,5, 2. Fondista. Cota : 

22. Cursa a III-a : 
2. 

18.

triplă 234. Cursa a VH-a : 
Suditu (I. T. Nlcolae) 1:19,S,

A. MOSCU

M. Slblceanu (PetrOdhl- 
Plteștl), cat. 82 kg : N. 
(Metalotehnlca Tg. Mu-

7« kg : 
mistui 
Glurgl 
reț), cat. li kg: I. Kantor (Ra
pid Oradea), cat. +88 kg : 
Ciorbă (C.FJl. Iași).

F.

Pe echipe, pe primul loc a-a 
clasat, atit la juniori mici, dt 
și la Juniori mart. Liceul Indus
trial „Spiru Haret” din Bucu
rești. Iar la seniori. Rapid Ora
dea.

417 de la brașavenoe. (I. Păuș- 
ooresp.) • METROM BRAȘOV — 
VOINJA GALATI 2344—2368 
(2—4). O nouă lnfrtngere a echi
pei brașovene, de data aceasta 
pe teren propriu. Foarte slab au 
„mere” de la gazde Maia Posto- 
lache — 380 șl Viorica Botezatu
— 371. Cele mal mart punctaje
le-au avut Maria Bleandă — 418 
(M) și Elena Radu — 406 (V).
(C. Grula-coresp.) • GLORIA 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 2656—2422 (5—1) • C.S.M.
REȘIȚA -- .......... ....................
(4-2) •
VOINȚA 
(3-3) •
VOINȚA 
2402—2411 _ _ _________
BAICOI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2540—2369 (3—1) • CONSTRUCTO
RUL GHERLA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2318—2396 (2—4).

MASCULIN • CONSTRUCTO
RUL GALAȚI — VOINȚA BUCU
REȘTI 5302—5021 (4—2). victorie
eomedă a gălătenilor care au 
avut tn veteranul Ele Bălaș cel 
mai precis popicar — 938 pd. 
Surprinzător de slab a jucat cam
pionul țării. Horta Ardac (Voin
ța), care a dobortt numai 848 de 
popice. De la bucureșteni cel 
mal bun a fost decanul de vîrstă, 
Constantin Rădulescu — 920. (T. 
Slriopol-coresp.) • OLIMPIA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI SINAIA 
4904—4802 (4—2). Partidă cu re
zultate modeste, datorită și Diste- 
lor pretențioase ale arenei. Re
zultatele cele mal mari le-au rea
lizat AL Tudor — 854 de la Olim
pia șl S. Nlcoară — 829, de la 
Carpațl. (N. Ștefan-ooresp.) • 
PROGRESUL ORADEA — AURUL 
BAIA MARE <780—5290.
MICA TÎRNAVENI — 
UTILAJ ODORHEIU ! 
5554—5243 (4—2) •
GUBAN TIMIȘOARA 
LUL HUNEDOARA 
(4—2) • LAROMET
— METALUL ROMAN 5109—4968
(4—2) • C.FH. TIMIȘOARA —
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5253—5222 (4—2) • CHIMPEX
CONSTANȚA — RULMENTUL 
BRAȘOV 5087—4852 (4—2) •
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ
— INDUSTRIA SÎRME1 CÎMP1A 
TURZI1 5075—5266 (1—5) • CJ.R. 
CONSTANTA — GLORIA BUCU
REȘTI 5001—4991 (3—3).
CĂLĂREȚII DE LA STEAUA 

AU CÎȘTIGAT 
„CUPA FEDERAȚIEI”

Pe baza hipică din Craiova 
a-au desfășurat Întrecerile celei 
de a XVI-a ediții a „Cupei Fe
derației” la călărie. Disputele au 
fost echilibrate, trofeul revenind 
echipei Steaua, formată din că
lăreții Dumitru Velea eu Jan, 
Florin Stoica cu Windsor, Mir
cea Neagu cu La Bella și Teo
dor Pancă cu Melodia. Elevii an
trenorului Dumitru Hering Ișl 
adjudecă, astfel, pentru a 
Vm a oară trofeul tradiționalei 
competiții. El au fost urmați in 
clasament de C.S.M. Sibiu și 
C.S.M. Craiova.

în aceste zile, tot aici, se des
fășoară șl întrecerile din cadrul 
primei etape a Campionatului 
pentru juniori șl fete.

- U.T. ARAD 2395—2255 
VOINȚA ORADEA — 

TIMIȘOARA 2309—2258 
C.PJL TG. MUREȘ — 
ODORHEIU SECUIESC 
(2—0 • PETROLUL

• CHI- 
TEHNO-

SECUIESC 
VICTORIA 

— META- 
1909—4858) 

BUCUREȘTI

TG.

„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI“
(Urmare din pag. 1)

care, dealtfel, e-a și impus cîș- 
tigînd. La GRUPA „N“, de
monstrație de forță a autotu
rismelor .Oltcit”. Cele 4 „Oltci- 
turi” — din 10 mărci diferite (nu 
lipseau Daciile). plecate din 
start — au ocupat primele 4 
locuri! In disputa mașinilor de 
formulă — TIP „B 8“ (EASTER)
— surpriză. C. Gherghel, dublu 
campion anu) trecut, a fost 
invins de colegul său 
treanu (ambii C.S.M. 
șița). GRUPA „A", din 
ciștig de cauză întreprinderii 
din Craiova. Singurul „Oltcit“ 
(condus de Cojocaru) aflat la 
start, intre 18 mașini, inclusiv 
Dacii, a cîștigat cursa. GRU
PELE „A2“ fi „C" 
finilor celor 
au concurat 
un spectacol 
Grigoraș (de 
mult superioară 
Hirschvogel (de astă dată 
„A2”) foarte bun, dlrz, Ianco- 
viei, Zărnescu.

Rezultate tehnice : „GR. „N“
— 1. Duval, 2. Bușulescu, 3. 
Savu (toți pe „Oltcit") GR. 
„B8“ — 1. Peteann, 2. Gher
ghel (ambii C.S.M. Reșița), 1 
Igiescu (Autobuzul Buc.); GR. 
„A* — 1 Cojocaru („Oltcit") 2. 
Pirvulescu (IT.A. Argeș), X

Cîmpeanu (IDMS Buc.) ; GR. 
„A2“ — 1. Hirschvogel, 2. Ian- 
covid (I.A. Dacia Pitești), 3. 
Zămescu (idem) ; GR. „C" — 
1. Grigoraș (I.A. Dacia). „E- 
CHIPE" — 1. „O’.tcit", 2. C.S.M. 
Reșița, 3. I.A. Dacia Pitești.

„Marele Premiu a! Bucu- 
reștiului* a revenit Iui Grigo
raș, care a realizat cel mal bun 
ttmp: 51 km în 31:45,9 (medie 
orară 96,332 Km).

Pe- 
Re- 
nou

ale ma
ma! puternice — 
împreună oferind 
bun, susținut de 
fapt cu o mașină 

celorlalte), 
Pe

ADMINISTRAȚIA DE
• Astăzi este ultima zi etnd 

vă mal puteți procura bilete cu 
numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită PRONOEXPRES 
de miine, 25 aprilie. Regulamen
tul acestui gen de tragere pre
vede că, dacă la o categorie nu 
se omologhează variante elștl- 
gătoare întregi (100%), variantele 
sfert (25%) clștigătoare la acea 
categorie pot obține cfștlguri cu 
valori variabile de ptnă la nive
lul plafonatei maxim, Inclusiv.

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Uneori cifrele tnțeald 1 Intr-a
devăr, daci ar fi si Judecăm 
partida de la Oradea dintre F.C, 
Bihor fi Universitatea Craiova nu
mai prin cifrele înscrise tn caseta 
tehnici publicată teri, s-ar putea 
trage concluzia că orădenii au 
dominat jocul, că fosta campioană 
s-a rezumat doar la rolul de par- 
feneră de întrecere 1 In fapt, du
pă meci, spectatorii orădeni 
(buni cunoscători al fotbalului, 
sport cu frumoase tradiții pe 
aceste meleaguri), ca și tehnicienii 
locali apreciau tn mod unanim 
capacitatea de foc a eraiovenilor, 
valoarea echipei, omogenitatea el, 
tn care strălucesc citeva indivi
dualități de clasă, eeca ce a im
presionat insă duminică (n mod 
special a fost faptul că Craiova 
a reușit acest Joc bun (cu deose
bire In prima repriză) alinîlnd 
un „11” din care au lipsit cîțlva 
dintre fotbaliștii ptnă mai Ieri 
nelipsiți din echipă, cu toții In
disponibili. Ca de pildă Bălăci 
(despre care antrenorul Mircea 
Rădulescu ne-a spus că tăptimina 
aceasta va relua antrenamentele), 
Negrllă (ruptură musculară), 
Geolgău (incomplet refăcut, deși 
pe foaia de arbitraj a fost trecut 
ca rezervă) și Donose (după mal 
bine de două luni a apărut tn 
Joc, la speranțe). Lotul craioveni- 
lor dispune Insă de înlocuitori de 
bună valoare, așa cum s-a văzui 
și la Oradea, unde Ad. Popescu 
(n-a putut fi evidențiat datorită 
primirii cartonașului galben), por
tarul Boldici fi Săndoi s-au com
portat la valoarea celor pe care

ARBITRII ETAPEI A 30-a
(joi 26 aprilie) A DIVIZIEI „A“

F.C. Bihor — S.C. Bacău : V. 
Curt (Medgidia) ; M. Salomir 
(Cluj-Napoca) șl M. Georgescu 
(Constanța) ;

F.C. Argeș — Corvlnul Hune
doara : N. Dinescu (Rm. Vîlcea); 
I. Igna (Timișoara) șl 
can (Reșița) ;

Steaua — F.C. Olt : 
pescu ; I. Coț (ambii 
Iești) șl D. Buciuman 
ra);

Universitatea 
rea C.S.U. : J. 
trescu șl P. 
București) ;

Politehnica Iași 
Velea (Craiova) ; 
ghin) șl A. 
Neamț);

F.C. Baia Mare — Petrolul 
Ploiești : M. Nlculescu ; M. Con- 
stantlnescu (ambii din Bucu
rești) și M. Axente (Arad) ;

Spartul studențesc — Chimia 
Rm. Vîlcea : M. Stănescu (lași);

Neșu (Oradea) 
(Tg. Jiu);

Tlrgovlște - 
Al. Mustățea 
șl D. Teodorescu

C. Coro-

FI. po- 
din Plo- 
(Timlșoa-

Craiova 
Grama ; 
Balas (toți

D.
Dună- 

Pe- 
dln

Rapid : L
I. Tărean (Re- 

Gheorghe (P.

șl M. Ste-M. 
fănolu

C.S. 
șanț : 
Matei 
din București).

Medul A.S.A. Tg. ljureș — Di
namo a fost amlnat.

Jiul Petro- 
(Plteștl) ; R. 

(ambii

ȘTIRI • ȘTIRI
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL. Vineri 27 aprilie va avea 
loc, la sediul F.R.F., ședința 
roulul Federal.

I

• A APĂRUT buletinul 
FORMATIV (Nr. 7), editat 
F.R. Fotbal. Dlntr-o bogată 
Interesantă tematică spicuim 
mătoarele titluri: Selecția, 
marea șl pregătirea jucătorilor 
tineri (C. Drăgușln), Contribuții 
la stabilirea modelului jocului de 
fotbal Ia nivel de juniori divi
zionari (Gr. Sichitiu) Modelarea 
antrenamentului fizic tn jocul de 
fotbal (C. Teașcă).

.ui jjuin.i.MHgpaew—■omp

TURNEELE FINALE
(Urmare din pag. 1)

București •—3 (—19, —5, —3). 
In urma acestei victorii, bucu
reștenii sint virtuali campioni. 
Evidențiați : Enescu, Gîrieanu 
și Pop, într-un meci care a 
durat doar 50 de minute ! In 
ultima întîlnire a zilei : Uni
versitatea Craiova — Explorări 
Baia Mare 2—3 (—8, 8, —1, 
13, —14).

Clasament : 1. Dinamo 51 
2. Steaua 49 p, 3. Explorări 
p, 4. El con d Dinamo 38 
(52—54), 5. Universitatea 38 
(44—57), 8. Tractorul 37 p.

Mi h oii VESA

P,
40
P
P

STAT
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sitatea nu-l 
bund perioadi 
titular Lung, < 
o ciocnire Ir 
aerian pentn 
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chip a nafionl 
vreme 1^^ 
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Așadar1,- eu 
accidentări d 
cleanu a Jud 
de o lovitun 
etape tn u 
Craiova eon] 
mind temelid 
live.

GOLII
■ da nec 

virat, eel d 
tide! de la 
directă a u 
lată cum 
La etteva 1 
locului, era 
(foarte atari 
lor 90 de rrJ 
cordarea lej 
iervat un 4 
studențesc I 
moment, a 1 
tat cartonaș 
roș, Înlocui] 
(cartonaș eJ 
tehnică d'.-J 
bilă) șl i 1 
in directă 
se afla b:J 
Jocului 
doilea Insei 
demn de.. 1

de
dune ^prau 
făcut-o și I 
ian Ionesq 
cam renuri 
apărut, cal 
gore, un i 
nume in rl 
Moldoveanl 
sceptici cl 
Petrolul dl 
tăzi e o | 
frații Munl 
dar ironial 
rece Petrei 
cale posiM 
selor projJ 
trolul s-nM 
să renunQ 
rea tinerei 
poate fi d 
șansele îl 
mult*' — 1 
să mal J 
ment dn<3 
8 — dar I 
pilpîie în I 
la Baia M 
trolul c d 
adică unal

în lupta 
(Rapid. I

sînt anga; 
iova, cu 
+5 și Si 
+4). O li 
in valoai

ALE CAMPIONATULUI MASCULIN
BAIA MARE, 23 (prin tele

fon). Programul penultimei 
zile, In turneul pentru locurile 
7—12, a debutat eu un med 
care avea mari implicații asu
pra șanselor echipelor amenin
țate cu retrogradarea : Calcula
torul București — Relonul Să- 
vinești. Cu un joc mai inteli
gent, bucureștenii au realizat a 
patra victorie consecutivă a 
turneului, fără să piardă nici 
măcar un set : 3—0 (11, 11, 
10). Calculatorul a controlat 
jocul in permanență, a știut să 
se detașeze în momentele cînd 
adversara sa se apropia pe ta
bela de marcaj, demonstrînd a 
superioritate evidentă pe plan

LOTO-PRONOSPORT
Nu uitați, insă, că numai cel ce 
Joacă poate dștlga I

• Mllne are loc șl concursul 
PRONOSPORT In care «în? in
cluse meclurlle-retur din semifi
nalele cupelor europene, una 
dintre protagonistele acestora fi
ind Dinamo Bucureșlt. Astăzi 
este ultima «I etnd ma! puteți 
depune buletinele. Ca șl la me
ciurile din tur, concursul de 
mfine se anunță deosebit de a- 
tractiv.

INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 18 APRI
LIE 1984 :

Cat. t : 3 variante 100% a 
13.901 lei și 13 variante 25% a 
3.475 lei ; Cat. 3 : 26,75 variante 
a 3.248 lei ; Cat 4 : 144,50 a 
601 lei ; Cat 5 : 243,75 a 356 
lei ; Cat. 6 : 7.782 a 40 lei ; 
Cat. 7 : 182,25 a 200 lei; Cat 
8 : 3.439,25 a 40 lei REPORT 
LA CATEGORIA 1: 86.883 lei.

fizic, tehr 
ceastă vie 
reșteană 1 
pe locurili 
secundă- , 
Aurel, Isfi 
(Calculatdi 

In a dc 
C.S.U. Alt 
pe Știința 
cu 3—2 
Meci de s 
marcați : 1 
Ia învingă 
șl Ștreang 
ultimul jc 
mureș Ta 
Suceava W

Clasamei 
C.S.M.U. d 
8. Calcula 
(43—57), 9 
dea 36 pj 
Motorul H 
11. Relon 
(40—60), » 
reș 34 p d

PROGR 
TIMA ZI 
14)) :



putea folosi o 
timp pe portarul 
Ii-a accidentat la 
untard, in duel 
[Ion, cu Nedelcu. 
lasd pentru c- 
I uf lată eu puțină 
[urneului final el 
p<« Numeroasei» 
kltimul timp fri
ll «l marcat tncd 
rimitd eu ctteva 
I, Universitatea 
I evident să rd- 
nipei reprezenta-

lirceo TUDORAN

SURPRIZA DE
Infrlngerea Petrolului, duminică, 

acasă, a reprezentat una dintre 
marile surprize ale etapei. Echipa 
lui p, Dragomlr reușise o euitd 
de rezultate răsunătoare, Învin
sese la Bacău, pe Sportul stu
dențesc la București, făcuse egal 
la Slatina și nu mai primise un 
gol acasă, tn retur, de la acea 
primi etapă a primăverii, dnd 
pierduse tn fața Argeșului. Așa 
tnctt Petrolul era favorită fi du
minica, cînd mai toată lumea dis
cuta numai despre ce va face

CARTONAȘULUI GALBEN!
I dar totuși ade- 
loilea gol al par
iu fiind urmarea 
cartona? galben! 

Ipetrecut faptele. 
| de la reluarea 
I I. Crăciunescu 
Itoatd durata ce- 
I inspirat tn a- 
jantajului) a ob- 
l de-al Sportului 
p nr. 14. în ace’ 
I meciul, l-a ară- 
llben Iul Mesza- 
I Iul Bucurescu 
tfigurat în caseta 
knisiune regreta- 
K lovitură liberă 
t locul unde 
I la "întreruperea 
kidscut golul al 
■ Avădanei, un gol 
Bspectiva anului.

Ne-au surprins insă foarte ne
plăcut protestele unora dintre ju
cătorii oaspeți la acordarea car
tonașului galben (proteste venite, 
din păcate, șl de la banca de re
zerve a studenților), demonstrîn- 
du-nl-se, astfel, lipsa de cunoaș
tere a regulamentului de Joc. 
Acolo, se spune clar că orice 
schimbare efectuată la pauză tre
buie anunțată conducătorului par
tidei încă de la cabină sau cel 
mal tîrziu înaintea fluierului de 
reîncepere a meciului.

Nu știm ce s-ar fi putut fn- 
tîmpla în teren dacă in acel mi
nut 51 scorul ar fi fost 9—0, dar 
știm — în mod sigur — că arbi
trul amintii a fost cu adevărat 
pe fază, interpreted foarte exact 
spiritul regulamentului de joc.

Stelian TRANDARRESCU
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«să-și a- 

cum a 
temea lui Tra
de atunci s-a 

$1 astfel au 
ienin. un Gri- 
, plus două 

I ca Mocanu și 
hir. mai sint 
pun că Intre 
si cel de as- 

ptă ca de la 
la frații Gușă, 
hvenită. deoa- 
rneazft singura
cea a resur- 
adevărat. Pe- 
Kun tîrziu ca 
«ne In favoa- 

nlciodată nu 
tiu. Duminică, 
ii au scăzut 
ape nnposlbil 

tntr-un mo- 
pns la minus 
[antă tot mai 

meciului de 
Mar dacă Pe- 
b paradoxală, 
palizează cinci 
I n^wle cu 
I stuQ^esc și 
late aduna u- 
rhipe necăjite 
I retrogradare 
I Corvinul). 
bntă și lupta 
I două locuri 
iT’.A.. In care 
I echipe (Cra
ft. Argeș, cu 
ludențesc. cu 
|ă. care pune 
emifinala de

Cupă Steaua — Sportul studen
țesc, deosebit de importantă 
pentru configurația celor pa
tru echipe care ne vor re
prezenta în cupele europene, 
devenite, pentru noi. un mare 
punct de atracție după Univer
sitatea Craiova și Dinamo.

în această luptă. Universi
tatea Craiova a marcat dumi
nică un punct important, la 
Oradea, pe fondul lnfringeri- 
lor suferite de studenții bucu- 
reșteni și de Dobrin. In orice 
caz, duelul Sportul — F.C. Ar
geș devine pasionant, piteștenii 
avind o singură șansă (Cam
pionatul), In timp ce studenții 
se gindesc și la Cupă.

O ultimă problemă, care re
vine mereu In centrul atenției. 
Este vorba de non-rezistența 
echipei sau echipelor care 
pierd contactul cu plutonul. 
Anul acesta a fost rindul tîr- 
goviștenilor. care realizează In 
acest retur „performanța" de 
a fi acumulat UN SINGUR 
PUNCT. Nu vrem să facem 
nici un proces de intenție — 
refluxul tirgoviștenilor e a- 
proape logic — dar nici nu e 
normal ca In retur să existe 
atîtea și atîtea echipe care să 
conteze pe cele două puncte de 
la Tîrgoviște, o echipă In derivă, 
așa cum s-a văzut și In prima 
repriză cu Dinamo, cînd cam
pionii au apăsat pe accelera
ție. Cazul Tîrgoviște ridică 
încă o dată problema „celor 
18“ care nu pot duce trena 
campionatului. La argumentul

MÎINE, DINAMO-LIVERPOOL ÎN C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

VOLEI
etic. Cu a- 
Ichipz bucu- 
poate cobori 
pc in divizia 
fișt> : Ion
lw; și Ioniță

lune a zilei, 
kdea Învinge 
I Baia Mare 
111, -7, 11). 
I tehnic. Re- 
I Țerbea (de 
pectiv Marc 
[învinși). In 
IA. Elcctro- 
J- C.S.M.U.

astfel : 7. 
p (43—50), 

irești 37 p 
lumina Ora-

10. Știința 
IC p (46-58), 
iești 35 p
Electromu-

îWRARINI
AZI, UL- 

(de la ora 
i — Explo- 
liver&tatea. 
Baia Mare 
Relonul — 
■ș, C.S.U. 
itorul

„Avem acum datele exacte 
și directe ale examenului care 
ne așteaptă — ne spunea Drag- 
nea, această „piesă" atît de 
prețioasă a angrenajului dina- 
movist Ne vom juca marca 
carte cu toată convingerea și 
dăruirea. Pentru mulți dintre 
noi, partida de miercuri este 
meciul vieții". Ascultați și pă
rerea unui jucător tînăr. Măr
ginean, o posibilă apariție în 
formația de mîine a campioa
nei noastre : „Gîndiți-vă ce 
reprezintă pentru mine să joc 
înir-o semifinală de Cupa 
campionilor și cu ce adversari I 
Dacă acest vis se va realiza, 
voi incerca să fac tot ce îmi 
stă în putință spre a contribui 
la calificarea echipei mele 
in finala marii Întreceri inter- 
cluburi". După jocul cu C.S. 
Tîrgoviște, lotul dlnamovist s-a 
angajat în programul de antre
namente și de pregătire tac
tică a partidei. Antrenorii sînt 
preocupați de găsirea celei mai 
echilibrate formule de echipă, 
ținînd cont de : a) indisponi
bilitățile existente (Andone, 
suspendat. Movilă și Mulțescu 
accidentați) ; b) schimbarea to
tală a „caietului tactic", date 
fiind condițiile calificării și 
faptul că partida se dispută pe 
teren propriu. în planul tactic 
se are în vedere forța ofen
sivă cunoscută a echipei en
gleze, reprezentată nu numai 
de cele două vîrfuri — Dal
glish și Rush —. dar și de

LA PLOIEȘTI...
Petrolul la Baia Mare fi la Iași, 
unde ar fi urmat să se batd pen
tru punctele salvării. Dar soco
teala aceasta de viitor omisese un 
adevăr elementar, fi anume că 
„cel mal greu meci este cel care 
urmează" ; urma jocul cu Cor- 
vinul, echipă solidă, cu valori, tn 
pofida locului mai modest. Acest 
adevăr elementar a fost omis fi 
de către echipă, eu gtndul mal 
mult la Baia Mare fi la Iași. A 
fost, credem, o primă cauză a 
insuccesului* O altă cauză, tot 
de ordin moral, a reprezentat-o, 
credem, televizarea partidei. „Cîr- 
lanii lui Dragomir", băieți veniți 
din „C" fi „B", se aflau la prima 
lor apariție pe micul ecran fi tn 
subconștient s-au amplificat emo
ția, tracul. Pentru cd, duminică, 
noua echipă a Petrolului era che
mată să arate publicului de fot
bal din toată țara cine este, să 
argumenteze „minunile" din a- 
ceastă primăvară. Dar acești ti
neri talentați, fără experiență însă, 
s-au blocat tn fața camerelor de 
luat vederi fi au făcut, se spune, 
cea mai slabă repriză (prima) 
din actuala stagiune. Cină s-au 
trezit Ctrlan, Gușă, Catinca fi 
ceilalți, era prea tîrziu, era t—3.

Obsesia televiziunii a stimulat, 
tnsd, valorile CorvlnuluL Interna
ționalii săi (Klein, Gabor, Mateuț, 
Văetuș, Cojocaru, de la „tineret") 
fi ceilalți au ținut să demonstreze 
cd au valoare, cd tntimplător 
Corvinul a navigat, o vreme. In 
zona periculoasă. Și Corvinul a 
reușii să apară pe micul ecran 
tn tonuri selecte, mina priceputu
lui antrenor ton Nunwelller fim- 
țindu-se din plin tn jocul echi
pei, care nu tntimplător a ajuns 
fi tn semifinalele „Cupei". -

Mircea M. IONESCU 

legat de numărul prea mare 
de etape (34), incompatibil cu 
ritmul din ultima vreme al 
fotbalului internațional, se a- 
daugă — dacă mai e cazul să 
repetăm — dificultatea alinie
rii unor echipe capabile să 
lupte pe tot parcursul campio
natului cu aceeași energie, o 
energie capabilă să asigure con
diții de egalitate In întrecere.

Lupta exacerbată pentru evi
tarea retrogradării face ca nu
meroase meciuri să pună pe 
planul dpi calitatea fotbalului. 
Și toate * acestea din cauză că 
unele echipe consideră căderea 
In „B“ un fel de „linie moartă". 
Poate că e momentul să ne 
glndim la o Divizie „B" de 
elită — sint atîtea echipe de 
valoare In „B" —, o divizie 
„B“ care să nu Însemne „sflr- 
șitul lumii". Wolverhampton va 
cădea în „B*. dar nu privește 
această cădere ca o garare pe 
linie moartă. Lazio are ace
eași perspectivă, dar nu pare 
îngrozită la gindul că va juca 
la anul cu Varese sau Tries- 
tlna. eventual Cagliari, deși a- 
ceasta din urmă, cindva echipa 
lui Riva, are „șanse" să cadă 
ta... „C“. O frumoasă Divizie 
„B“, de elită, cu „U“ sau „Poli" 
Timișoara, cu Suceava sau 
Bistrița, cu Constanța aan Pro
gresul și atitea altele, n-ar 
mai fi un coșmar pentru e- 
chipele de „A" angajate ta 
lupta pentru evitarea retro
gradării. Si n-ar avea de cls- 
tigat dedt fotbalul românesc...

Întreaga linie de mijloc, Lee, 
Whelan, Johnston și Souness, 
eu totii periculoși oameni de 
atac. Vom înțelege astfel dt 
de importantă se prezintă și 
stabilirea marcajului direct. 
Dar, căliți în atîtea bătălii 
grele, tehnicienii și jucătorii 
dinamoviști au — statem con
vinși — capacitatea de a ști 
să găsească și pentru lntîlni- 
rea de mîine soluțiile cele mai 
bune, soluții care să asigure 
și defensiva (condiția nepri- 
mirii golului fiind foarte im
portantă) și o creștere a forței 
atacului față de obligația mar
cării celor două goluri... dis
tanța la care se află finala 
C.C.E.

Astăzi vor sosi atît fotba
liștii din Liverpool, cît și bri
gada de arbitri și observatorul 
U.E.F.A. F.C. Liverpool va veni 
cu un avion special, aQuntat 
pentru ora 18,30. Elevii Iul Joe 
Fagan vor face un singur an
trenament, mîine dimineață- 
Comentariile privind partidele 
lor de campionat arată că ma
nagerul „cormoranilor" a uti
lizat — de regulă — aceeași 
formație ca in partida-tur cu 
Dinamo, semn că intenționează 
să o prezinte și la București. 
Cei trei arbitri din R.F. Ger
mania (la centru Dietcr Pauli) 
sosesc și ei tot astăzi, ca și 
observatorul U.E.F.A., L. 
Schmidlin (Elveția).

Vom reveni mîine cu toate 
noutățile privind acest eveni
ment în premieră al fotbalului 
nostru.

DIVIZIA „C"- REZULTATELE ETAPEI A 20-a
• Programul și arbitrii etapei viitoare [duminică 29 aprilie] • Etapa 

a 22-a $e va disputa miercuri 2 mai
SERIA I

Laminorul Roman — C.F.R. 
Pașcani 1—o (1—0), Cristalul Do- 
rohoi — Celuloza Piatra Neamț
1—0 (0—0), Unirea Să veni — E- 
lectro Bucecea 1—0 (1—0), Avtn- 
tul Frasin — Minerul Vatra Dor- 
ned 0—1 (0—0), Metalul Rădăuți
— Minerul Gura Humorului 0—1 
(8—0), Zimbrul Șiret — Carpati 
Gălăneștl 1—0 (1—0), Relonul Să- 
vinești — A.S.A. Cîmpulung 
Moldoveneso 0—0, Șiretul Pașcani
— Cetatea Tg. Neamț 3—1 (1—0).

Pc primele locuri in clasament, 
după etapa a ȘO-a r 1. C.F.R 
PAȘCANI 30 p (43—9), 2. Mine
rul Gura Humorului so p (34—11), 
3. Laminorul Roman 35 p (24— 
12) pe ultimele locuri : îs. Ce
luloza P. Neamț 14 p (20—30), 16. 
Unirea Să veni 13 p (18—35).

ETAPA VIITOARE s AS.A Cîmpulung
- Avlntul Frasin î L Pal (Gherla), 
Minerul Gura Homuralul — Cristalul 
Dorohol î D. Bădescu (Focțani), E- 
Jectro Bucecea - Metalul Rădăuți : 
V. Popa (Vaslui), Minerul Vatra Dor- 
nel — Zimbrul Șiret : V. Dolha (Be- 
cîeon). Șiretul Pașcani - Celuloza 
P. Neamț s D. Urmeț (Brăila), Car- 
poțl Gălănești - C.F.R. Pațcanî : 
P. Buhalău (Gh. Gheorghiu-Dej), Ce
tatea Tg. Neamț - Unirea Sâveni :
S. Hlușcu (Focșani), Relonul Săvi- 
neștl - Laminorul Roman : F. Jchim 
(Buzău).

SERIA A n-a
Aripile Bacău — Metalul Tg. 

Secuiesc 8—0 (4—0), Minerul Co- 
măneștl — Victoria Gugești 1—0 
(8-0), FEPA 74 Birlad — Pe
trolul Moinești 3-0 (2—0). Letca 
Bacău — Proletarul Bacău 1—1 
(1—0), Viticultorul Pandu — In
ter Vaslui 1—0 (0—0). Voința-Glo
ria Odobeștl — Chimia Mărășești 
1—1 (0—0). Energia Gh. Gheor-
ehlu-Dej — Luceafărul Adj ud 
1—0 (0—0). Mecanica Vaslui — 
Constructorul Iași 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 29 p (39—12), 2. FEPA
74 Birlad 28 p (34—20), 3. Meca
nica Vaslui 26 p (27—16)... pe ul
timele locuri : 15. Metalul Tg.
Secuiesc 16 P (22-31), 16. Ener
gia Gh. Gheorghlu-Dej 14 P 
(ÎS—30).

ETAPA VIITOARE : Inter Vaslui - 
Chimia Mărăjesti : M. Calistru (Bo
toșani), Proletarul Bacău — FEPA 74 
Birlad : D. A»rigeanu (București), 
Victoria Gugești - Energia Gh. 
Gheorghiu-DeJ : T. Popescu (Giurgiu). 
Luceafărul Adjud — Mecanica Vaslui: 
V. Argăseolă (București), Metalul 
Tg. Secuiesc — Voința Gloria Odo- 
bețtl t D. Dumitrache (Sibiu), Con
structorul iest - Letea Bocou : C 
Coconcea (Brăila), Petrolul Moinești
- Aripile Bocău : A Moroionu (Plo
iești), Minerul Comonești — Viticul
torul Ponclu : L Csoregl (Miercurea 
Oue).

SERIA A Ul a
Metalul Mangalia — Portul 

Constanța 1—8 (1—0). Progresul 
Isaecea — Laminorul Brăila 3—4 
(8—0). Voința Constanța — Arru- 
blum Mădn 3—0 (1—8). Cimentul 
Medgidia — Ancora Galați 4—4 
(0—8), Șoimii Cernavodă — ȘJ<- 
Tulcea 2—0 (1-8). DVA Portul
Galați — Victoria T.C. Galați 3—0 
(2—8). Victoria Tecuci — Chlm- 
pex Constanta 3—1 (1—8). Chimia 
Brăila — I.M.U. Medgidia 8-8.

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 31 P (34—13), 
L I.M.U. Medgidia 13 P (31—®), 
3. Victoria Tecuci 22 p (33—22)... 
pe ultimele locuri : 15. Ancora 
Galați 16 p (23—35), 18. Șoimii
Cernavodă 12 p (14—36).

ETAPA VMTOARE : $oimil Cerna
vodă — Chlmpei Constanta : H. Ne- 
delco (Tîrgoviște), Portul Constanța
- Victoria Tecuci : S. Dini® (Olte
nița). Laminorul Brăila — Voința Con
stanta : C. Ferorto (losi). D.VA. Por
tul Galați — Cimentul Medgidia i 
V. Anton (Bocău), $.N. Tulceo - 
Victoria T.C. Gafcrtl : S. Orovecrm 
(Buzău). Ancora Galoțl — Chimie 
Brăila : 1. Bratu (P. Neamț). I.M.U. 
Medgidia - Metalul Mongolia : F. 
Iliescu (București), Arrvbium Mădn
— Progresul Isaccea : L Bruta (lost)-

SERIA A TV-a
Tractorul Vlzlru — Chimia Bra- 

zl-Ploleștl 1—0 (0—0), Carpațl Si
naia — Victoria Țăndărel 3—3 
(1—2), Metalul Buzău — Rapid 
Fetești 1—0 (0—0) — «-a jucat
la Rm. Sărat, Petrolul Ianca — 
Carpațl Neholu 2—1 (0—1), A.S.A. 
Mizil — Petrolul Bălcoi 4—4 
0—0), Petrolul Berea — Chimta- 
Vlctoria Buzău 1—3 (1—2), Mine
rul Fillpeștll de Pădure — Vic
toria Lehliu 2—0 (1—0), Poiana
Ctmpina — Unirea Urzlcenl 3—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. chimia 
BRAZI 33 p (57—17), 2. A.S.A. 
Mizil 29 p (40—17), 3. Chimia
Buzău 28 p (38—®)... pe ultimele 
locuri : 10. Victoria Țăndărel 14 p 
(22—42), 10. Unirea Urzlcenl 13 p 
08—35).

ETAPA VMTOARE : Mineral Flllpeș- 
tR de Pădure — Polono Cîmplna : 
V. Banu (Ploiești), Petrolul loăca — 
Petrolul Berea : V. Ștefonov (Tulceo). 
CMrnîa Brazi — Metalul Buzău : C. 
Dioconescu (Bacău), Victoria Țăndă
rel - Tractorul Vlzlru : 6. Cruceanu 
(Constanța), Carpați Neholu — 
Â.S.A. Mizil : I. Crrsteo (București). 
.Chimia Buzău — Carpațl Sinaia: G. 
Mocanu (P. Neamț), Victoria Lehliu 
— Unirea Urziceni : C. Butoi (Con
stanța), Petrolul Băicoî — Rapid Fe
tești : M. Stroie (Pitești).

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — Me

canica fină Steaua București 
0—0, I.C.P.B. Bollntin Vale —
I.S.C.I.P.  Ulmeni 3—0 (1—0), Vii
torul Chlrnogl — I.U.P.s. Chltna

3—1 (1—1), Tehnometal București
— Abatorul București 3—0 (1—0),
Danubiana București — I.C.SJ.M. 
București o—1 (0-0), Ș.N. olte
nița — Constructorul Călărași 
1—8 (1—0), Aversa București — 
Viscolii București 8—1 (1—0),
F.C-M. Giurgiu — Argeșul „38 
Decembrie" 3—8 (1—0).

Pe primele locuri« L meca
nica FINA BUCUREȘTI 32 p 
(38—7) s 3. Danubiana București 
34 p (37—25), 3. I.C.SJ.M. Bucu
rești 23 p (32—15), 4. I.C.P.B. Bo
llntin 23 p (34—23).,. pe ultimele 
locuri î 18. F.C.M. Giurgiu 14 p 
(ÎS—29), 16. Constructorul Călă
rași 14 p (13—30).

ETAPA VIITOARE r I.U.P.S. Chltllo
— Danubiano București ■ L Alese 
(Cîmpulung), Flacăra roșie București
— Viitorul Chlrnogl t N. Barbu (Con
stanța), Constructorul Călărași — 
Mecanică fină Steaua București i 
L Gheorghe (Brăilo), Argeșul 30 De
cembrie — Viscofil București : S.
Sasu (Sinaia), Abatorul București -
F. C.M. Giurgiu : L Samoliă (Galați),
1. C.SJ.M. București — I C.P.B. Boîin- 
tln Vale : A. Broscățeanu (Brașov), 
Ș.N. Oltenița — Tehnometal Bucu
rești : D. Vișinescu (Tîrgoviște), A- 
verse București - I.S.C.I.P. Ulmerd : 
E. Bujoiu (Caracol).

SERIA A VI-s
Progresul Corabia — Flacăra- 

Automecanica Morenl 2—0 (0—0), 
Sportul muncitoreso Caracal — 
Muscelul Cîmpulung 0—1 (0—1),
Metalul Mija — Petrolul Videle
1— 0 (1—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Recolta stolcăneștl
2- 0 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele
— Dacia Pitești 3—3 (1—2), ști
ința Drâgănești-Olt — Dunărea- 
Venus Zlmnlcea 1—0 (0—0), Tex
tila Roșiorii de Vede — Electrica 
Tltu 2—0 (1—0), Cimentul Fienl
— Chimia Găești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA 
MORENI 29 p (46—13), 2. Musce
lul Cîmpulung 26 p (36—9), 3. Da
da Pitești 23 p (33—23)... pe ul
timele locuri : 15. Cetatea Tr.
Măgurele 14 p (30—40), 16. Chimia 
Găești 14 p (22—38).

ETAPA VHTOARE : Recolta Stoică- 
nești — Știința Drâganești : G. Pep- 
tan (Orșova), Electrice Titu — Ci
mentul Fleni : A. Păunescu (Rm. Vil- 
cec\, Chimia Găești — Petrolul Vi
dele*: N. lonescu (Craiova), Musce
lul Cîmpulung — Metalul Mija : G. 
Filipeanu (București), Electronistul 
Curtea de Argeș — Progresul Cora
bia : D. Tapelea (Craiova), Textilo 
Roșiori — Sportul muncitoresc Cara
col : S. Hampu (București), Flacăra 
Morenl — Cetatea Tr. Măgurele 1
G. Pinru (Gh. Gheorghiu-Dej). Du
nărea Venus Zlmnicea — Dacia Pi
tești : S. Ghețu (Rm. Vîlceo).

SERIA A Vn-a
Petrolul Țiclenl — C.S.M. Dro- 

beta Tr. Severin 2—1 (0—1), Vii
torul Drăgășanl — Dunărea Cala
fat 2—0 (1—0), Electroputere Cra
iova — Progresul Bălleștl 8—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — 
Pandurii Tg. Jiu — s-a întrerupt 
tn mln. 35, la 2—0, Mecanizatorul 
Șlmian — Jiul Rovînari 3—0 
(1—0), Lotru Brezol — Armătura 
Strehala 2—1 (1—0), Celuloza Dro- 
beta Tr. Severin — C.F.R. Cra
iova 1—0 (0-0), Metalul Mihăești
— Dierna Orșova 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 30 p (47—20),

2. Pandurii Tg. Jiu M p (30—18)
— din 10 jocuri, 3. Viitorul Dră-
gășanl 22 p (24—®)... pe ultimele 
locuri : 14. Dierna Orșova 18 p 
(23—26), 15. Jiul Rovînari 16 p
(26—33) — 8 Victorii, 18. Metalur
gistul Sadu 18 p (18—25) — 7 vic
torii — din 10 jocuri.

ETAPA VI TO ARE : Armătura Stre- 
heia — Metalurgistul Sadu : E. Se
racin (Timișoara), C.F.R. Craiova — 
Petrolul Țideni : I. lilău (Caransebeș), 
Puț Rovinarl — Celuioza Drobeta Tr. 
Severin : V. Băleonu (Alba talia), 
Diema Orșova — Viitorul Drăgășoni: 
V. Hawși (Arad), GS.M. Drobeta 
Tr. Severin — Pandurii Tg. Jhi : L 
Ferenczl (Timișoara). Progresul Băl- 
teșt;- Lotrul Brezol : G. Gămon 
(București). Dunărea Calafot — Me- 
eontzatoral Simian : L Crețu (Slati
na). Metalul Mihăești - Electropu- 
terv Crai avo : L lonescu (Roșiori).

SERIA A Vm-a
UH. Timișoara — Mureșul-Ex- 

plorărl Deva 1—0 (1—0), Mine
ral Ghelar — Minerul Certej 1—0 
(1—8), Minerul Anlnoasa — Me
talul Oțelu Roșu 1—0 (0—0), Ml- 
nerul-Șttința Vulcan — Minerul 
Moldova Nouă 3—8 (1—8), Dada 
Orăștie — Constructorul Timișoa
ra 8—1 (4—0). Minerul Anina — 
Minerul Paroșenl 3—8 (1—0), Vic
toria Călan — Mecanica Orăștle
3—1 (2—0), Minerul Ora vița —
Metalul Bocșa 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA M p (37—15), 2. Vic
toria Călan 22 p (36—H), 3. Mi
nerul Paroșenl 32 p (29—28)... pe 
ultimele locuri': 14. Minerul Anl
noasa 18 p (10—28), 15. Minerul 
Ghelar 18 p (20—35), 10. Metalul 
Bocșa 17 p (84—21).

ETAPA VWTOARE : Minerul Certej 
— Mineral Orovrțo : S. Petrlcă (Cra- 
lovo), Mineral Paroșenl -“ U.M. Ti
mișoara : N. lorgulescu (Rm. Vllcea), 
Mecanica Orăștle — Metalul Bocșa :
M. Danco (Oradea), Metalul Oțetul 
Roșu — Dacia Orăștle s L Mlcu (Tg. 
Jiu), Victoria Călan — Mureșul Ex
plorări Deva : L Florieel (Brașov), 
Constructorul Timișoara — Minerul 
Anlnoasa : A. Udvari (Sotu Mare), Mi
neral Ghelar — Minerul Știința Vulcan :
N. Țenea (Drobeta Tr. Severin), Mi
nerul Moldova Nouă — Mîneruț A- 
nino : P. Tecu (Tg. Jiu).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Minerul Șun- 

culuș 3—0 U—<0. Unirea Valea 

Iul Mlhal — Minerul Or. dr. Pe
tru Groza 0—0, Minerul Sărmă- 
șag — Silvania Cehu Silvaniei
3— 0 (3—0), Victoria Ineu — în
frățirea Oradea 2—0 (0—0), Uni
rea Tomnatic — Rapid Jibou
4— 0 (3—0), Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — C.F.R. Arad 3—0 (0—0), 
Voința Oradea — Bihoreana Mar- 
ghita 2—0 (1—0), Unirea Sînnico- 
lau — Șoimii Llpova 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 26 p (36—16), 2. Uni
rea Tomnatio 21 p (33—23), 3.
Oțelul Or. dr. Petru Groza 21 p 
(41—33), 4. Minerul Or. dr. Petru 
Groza 21 p (32—27)... pe ultimele 
locuri : 15. Bihoreana Marghita 
17 p (28—32), 16. Minerul Șun- 
culuș 17 p (20—30).

ETAPA VIITOARE : Silvono Cehu 
Silvaniei — Unirea Tomnatic : L. Mo
canu (Satu Mare), Șoimii Strungul 
Llpova — Unirea Valea Iul Mihai : 
M. Nisif (Reșița), Minerul Sărmoșag
— Strungul Arad : M. Mohacea (Cluj- 
Napoca), Rapid Jibou — Oțelul oraș 
dr. P. Groza : I. Vasilache (Hune
doara), Minerul oraș dr. P. Groza — 
Bihoreana Marghita : O. Danciu 
(Alba lulia). Unirea Sinnicolaul Mare

— Voința Oradea : A. Naidin (Pe
troșani), C.F.R. Arad — Victoria 
Ineu : G. Nan (Sibiu), înfrățirea O- 
radea — Minerul Suncuiuș : M. Slaica 
ITg. Mureș).

SERIA A X-a
Stlcla-Arleșul Turda — Minerul 

Borșa 4—0 (2—0), Victoria Cărei
— Chimia Tășnad 4—1 (2—1),
Bradul Vișeu — Oașul Negrești
3— 0 (2—0), Olimpia Gherla — 
C.E.M. Cluj-Napoea 0—0, Mine
rul Băiuț — Unirea Dej 2—0 
(1—0), Minerul Baia Sprie — U- 
nlo Satu Mare 2—0 (1—0). CU- 
PROM Baia Mare — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 2—2 (1—2), C.I.L. Sighet
— Minerul Bălța 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 33 p (39—12), 2. C.I.L. 
Sighet 26 p (32—13), 3. Minerul
Bala sprie 22 p (38—24), 4. Unio 
Satu Mare 22 p (32—19)... pe ul
timele locuri : 14. C.E.M. Cluj- 
Napoca 16 p (19—33), 15. Olim
pia Gherla 16 p (24—43), 16. Vic
toria Cărei 12 p (28—21) — pena
lizată, cu —8 puncte.

ETAPA VIITOARE : Olimpia Gherla
— Cuprom Baia Mare : I. Suciu (Si
biu), Minerul Bălța — Victoria Ca
re! : L Simonca (Zalău), Chimia 
Tășnad — Bradul Vișeu : M. Roșea 
(Arad), Lăpușul Tg. Lăpuș - C.E.M. 
Cluj-Napcca : G. Cseh (Tg. Mureș), 
Unio Satu Mare — Sticla Arieșul 
Turda : D. Vâtran (Arad), C.I.L. Si
ghet — Minerul Băiuț : S. Bîțiu 
(Gura Humorului), Unirea Dej — Oașul 
Negrești : V. Urbanovschi (Oradea), 
Minerul Boia Borșa — Minerul Baia 
Sprie : S. Ursu (Suceava).

SERIA A XI-a
Inter Sibiu — Unirea Alba lu

lia 1—1 (1—0), Soda Ocna Mureș
— Foresta Bistrița 1—0 (0—0), Mu
reșul Luduș — Oțelul Reghin
4— 0 (1—0), Metalul Alud — Elec- 
tromureș Tg. Mtffeș 2—0 (1—0), 
Mecanica Alba lulia — Minerul 
Rodna 2—0 (2—0), Metalotehnlca 
Tg. Mureș — Șurlanul* Sebeș 3—0 
(0—0), IMIX Agnita — Textila 
Năsăud 2—0 (2—0), Metalul Si
ghișoara — Unirea Ocna Sibiului 
4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 29 p (42—19), 2.
Metalul Alud 25 p (36—15), 3. U- 
nlrea Ocna Sibiului 22 p (26—22)... 
pe ultimele locuri : 15. Șurlanul
Sebeș 18 p (25—32), 16. Textila 
Năsăud 7 p (12—40).

ETAPA VIITOARE : Electromureș Tg. 
Mureș — Mureșul Luduș : D. Matei 
(Baia More), Textila Năsăud — Soda 
Ocna Mureș : O. Ani (Sighel), Mi
neral Rodna — Unirea Alba lulia : 
L lakab .(Cluj-Napoca), Șurianul Se
beș — Metalul Sighișoara : L. Ro- 
șoga (Timișoara), Foresta Bistrița — 
Metalotehnica Tg. Mureș : L Faraga 
(Oradea), Mecanico Alba lulia — 
Inter Sibiu : I. Magda (Timișoara), 
Unirea Ocna Sibiului — Oțelul Re
ghin : F. Modîrjac (Craiova), Me
talul Aîud — IMIX Agnita : T. Săndol 
(Făgăraș).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — Tractorul 

Brașov 0—0, Viitorul Gheorghen!
— Minerul Bălan 5—0 (3—0), Mi
nerul Baraolt — Mureșul Toplița 
3—0 (2—0), Electro Sf. Gheorghe
— Unirea Crlsturu Secuiesc 5—2 
(3—1), Mobila-Măgura Codlea — 
Textila Prejmer 3—0 (0—0), Chi
mia Or. Victoria — Utilajul Fă
găraș 2—1 (1—0), I.C.I.M. Brașov
— Precizia Săcele 1—0 (0—0),
Torpedo Zămești — Celuloza 
Zărneștl 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 30 p (33—9), 2. 
Viitorul Gheorghen! 29 p (44—11), 
9. Electro Sf. Gheorghe 21 p 
(26—29)... pe ultimele locuri : 14. 
Mobila Codlea 17 p (27—27), 16. 
Unirea Crlsturu Secuiesc 17 p 
(20—35). 16. Torpedo Zărnești 13 
p (17—37).

ETAPA VIITOARE : Metrom Brașov
— Celuloza Zămești : M. Gheorghe 
(București), Unirea Crlsturu Secuiesc
— I.C.I.M. Brașov : C. Negru (Bucu
rești). Chimia oraș Victoria — Tex
tila Prejmer : A. Crîșan (București), 
Torpedo Zărnești — Electro Sf. Gheor
ghe : D. Simțion (București), Mure
șul Toplița — Tractorul Brașov :
I. Moraru (Cîmplna), Precizie Să- 
eeie — Minerul Bălan : Gh. Verile 
(București), Utilajul Făgăraș — Mi
neral Baraolt : N. Petria (București), 
Viitorul Gheorghenl — Mobila Măgura 
Codlea : C. Zolotușcă (Ploiești).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



IONII PAVEL—ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE C. M. DE DIRT-TRACK

Ieri, la baschet Juniori

ROMÂNIA - UNGARIA 97-62
Pe stadionul de dirt-track 

din Debrețin s-au desfășurat 
duminică. în prezența a peste 
20 000 de spectatori, prelimi
nariile campionatelor mondiale 
individuale, la care au parti
cipat specialiștii senului din 8 
țări. Printre aceștia s-a aflat 
și campionul țării noastre, ste- 
listul Ionel Favcl, care (plă
cută surprizăX s-a aflat încă 
din prima manșă printre prin
cipalii animatori ai întrecerii, 
în vervă deosebită, șl bine 
condus de antrenorul Gh. Voî-

culescu, el a reușit să cîștige 
două curse, să sosească pe lo
cul secund in alte două manșe, 
să obțină un loc trei si. tota- 
lizînd astfel 11 puncte, a urcat 
pe podiumul premiaților. in 
urma cehoslovacului Jan Svo
boda (cu 15 p) și a polonezului 
Voicek Jabialovici (cu 13 p).

Conform regulamentului, pri
mii 8 clasați, din cei 16 aliniati 
la start, s-au calificat pentru 
sferturile de finală, programate 
la 5 mal in orașul polonez 
Gdansk,

DE MÎINE, LA SOFIA, BALCANIADA DE TIR
Miine începe la Sofia Bal

caniada de tir pentru arme cu 
glonț, ediția 1934. întrecere in 
mod tradițional puternică mai 
cu scamă datorită prezenței pe 
standuri a țintasilor din Bul
garia și Iugoslavia și. in unele 
probe, a celor din Albania, 
competiția prilejuiește și de 
astă-dată o utilă trecere in 
revistă a nivelului valoric a- 
tins de trăgătorii romanț Bal
caniada constituie un prilej 
pentru specialiștii care se o- 
cupă de loturile olimpice ale 
României de a se edifica asu
pra posibilităților de moment 
ale tuturor elevilor cu care 
lucrează în vederea unei re
prezentări cit mai bune la
J.O. Tocmai din acest motiv, 
delegația care a plecat ieri 
spre capitala Bulgariei este 
foarte numeroasă (32 de spor
tivi și antrenori). Nu lipsesc 
trăgătorii de pistol viteză Csr- 
neliu Ion și Marin Stan, cei

de pistol liber, in frunte cu 
recentul recordman național 
Ilie Petru și cu Sorin Babii. 
specialistele de la pistol stan
dard. conduse de Mari» Maco- 
▼ei, campioană europeană, puș
cașii loan Jel dea și Eugen An
tonescu. Daniela Taader șt Da
niela Zamfir. In programul 
primei zile : pușcă standard 
60 f.c., pistol liber și standard.

A ÎNCEPUT TURNEUL
în prima rundă a pu amicu

lui turneu international femi
nin de șah de la Tbilisi, marea 
maestri româncă Margareta 
Mureșaa a Întrerupt partida 
cu sovietica Tamara Hugasviti.
S-au Întrerupt, de asemenea, 
partidele Nana Gaprindașvili 
(UJLSS.) — Maria Ivanka 
(Ungaria) și Marta Litinskaia 
(UJLS-S.) — Elena Ahmiiov- 
slaia (U.ILSS.). Campioana

ALEXANDRIA, 23 (prin tele
fon). — In Sala sporturilor din 
localitate s-au desfășurat me
ciurile zilei a doua a turneului 
internațional de baschet-juniori. 
In derby-ul zilei, echipa Ro
mâniei a prestat un joc rapid 
și eficace și a obținut victoria 
în fața reprezentativei Unga
riei la un scor categoric 97—62 
(45—32). Viorel Constantin s-a 
evidențiat prin eficacitate, iar 
Gherasim Tzachis prin calită
țile de conducător de joc. Au 
înscris: Constantin 24, Tzachis 16, 
Szabo 14, Iacob 12, Ivanov 11, 
Reisenbuchler 6, Pintea 6, Hoit 
6, Tace X Coșgeterii oaspeți
lor : Lesti 13, Kalman, Mako șl 
Gall cite 8.

In deschidere, selecționata 
de cădeți (juniori II) a țării 
noastre a opus o rezistență dir- 
zâ, mai cu seamă în repriza 
secundă, dar plusul de ma
turitate al baschetbaliștilor bul
gari (juniori I) a fost hotărîtor 
în stabilirea rezultatului fi
nal: 80—70 (50—38) pentru e- 
chipa oaspe.

FL DUMITRU—coresp.

DE ȘAH DE LA TBILISI
mondială Maia Ciburdanidze a 
învins—o pe Malgorzata W eise 
(Polonia), Nana Ioseliani pe 
Nana Aleksandria. Milanka 
Lazarevici (Iugoslavia) pe Pav
lina Anghelova (Bulgaria), iar 
Pia Cramling (Suedia) pe Nina 
Gurieli (U.RAS.).

immw.'

dalia de campion olimpic, 
la Los Angeles.

U.R.S.S. în capitala Uni
unii Sovietice, unde locu
iesc peste 10 milioane de 
cetățeni, există o bogată ac
tivitate sportivă. La Mos
cova există 68 de stadioane 
complexe, toate utilate cu 
aparatura trebuincioasă pen
tru o activitate la cel mai 
ridicat nivel. Majoritatea a- 
cestor baze stau la dispo
ziția maselor de iubitori al 
sportului. La Moscova, spre 
exemplu. în cadrul celor 
3 500 de asociații și cluburi 
sportive, activează peste 
două milioane și jumătate 
de cetățeni. 800 000 dintre 
aceștia au obținut, anul 
trecut, normele pentru cu
cerirea insignei „G.T.O." 
(„Gata pentru muncă și a- 
părare").

CUBA. Pugilistul Carlos 
Garcia (născut la Lugareno, 
la 27 octombrie 1964) a fost 
la ultima ediție a campio
natelor mondiale de box, în 
1982. la Munchen, cel mai 
tinăr medaliat cu aur din 
istoria acestei competiții. El 
a obținut titlul mondial la 
categoria ușoară, dispunînd 
în finală. categoric. la 
puncte, de boxerul sud- 
«mreean Kim Don Kil.

Garcia este student în e- 
ducație fizică, face parte 
din clubul Camaguey, unde 
este pregătit de reputatul 
„șlefuitor de talente", Alcl- 
des Sagarra. El este acum 
principalul favorit la me-

POLONIA. La Cracovia 
a avut loc recent o expo
ziție (cu caracter național) 
de insigne, fanioane, bre
locuri. timbre, afișe, cărți 
sportive etc., tema ci fiind 
„Regele fotbal". Dintre nu
meroșii participanțl, ziaris
tul sportiv Jan Kukulowski 
a prezentat singur... 22 090 
de exponate, din 157 de 
țări, de pe toate continen- îj 
tele, acestea fiind, de fapt, g 
doar ele. o adevărată ex- g 
ooziție ! g

UNGARIA. De-o parte și de 
cealaltă a Dunării se află 
două orașe : Komarom în 
Ungaria și Komarno în 
Cehoslovacia, unite prin- 
tr-un pod peste apele bă- 
trînului fluviu. între aceste 
două localități se desfășoară 
anual o întrecere de cros, 
pe mai multe categorii de 
vîrstă. La ediția din acest 
an au luat parte aproape 
1 000 de concurenți.

BULGARIA. Unul dintre 
alpiniștii bulgari, Hristo 
Prodanov (41 ani), de pro
fesiune tehnician, a reali
zat o performanță remar
cabilă. urcînd cei 8 848 m 
ai Everestulul. Fapt cu to
tul deosebit, Prodanov a 
urcat singur si fără mască 
de oxigen pe vîrful cel mai 
înalt din lume.

g

g
g I

£

g
g

FRANCESCO MOSER CONDUCE ÎN TURUL SPANIEI

Asul italian Francesco Moser 
(conducind plutonul în ima
ginea de mai sus) continuă să 
fie lider în Turul ciclist al 
Spaniei, in fruntea căruia s-a 
instalat în etapa prolog. Etapa 
a 5-a. Valencia — Salon (242 
km), desfășurată duminică, a 
fost cîștigată de belgianul Jo
sef Lieckens în 6n22:09. urmat 
.în același timp de restul plu
tonului. în fruntea căruia se

TURNEUL DE CALIFICARE OLIMPICĂ LA POLO
ROMA. 23 (Agerprcs). — Au 

luat sfîrșit întrecerile turneu
lui preolimpic de polo pe apă 
de la Roma. Conform regula
mentului. primele cinci cla
sate. echipele Italiei, Spaniei, 
Australiei. Greciei si R.P. Chi
neze s-au calificat pentru J.O.

Rezultatele înregistrate in ul
tima zi : Grecia — Franța 6—5, 
Spania — Australia 7—2. Ca
nada — R.P. Chineză 9—7.

La Roma a avut loc trage
rea la sorți a grupelor preli-

BASCHETBALISTELE NOASTRE
PL ULTIMUL LOC LA SZOLNBK

In ultimul meci al turneu
lui feminin de baschet de la 
Szolnok, echipa României a 
fost întrecută cu 65—64 (23—32) 
de formația Franței. Marga
reta Pali (28 p) a fost princi
pala realizatoare a echipei 
noastre. Celelalte rezultate din 
ultima zi : U.R.S.S. tineret — 
Ungaria 94—71 (44—37), Italia
— Cehoslovacia 70—58 (36—29). 
Clasament final: U.R.S.S. ti
neret 10 p. Ungaria 8 p. Italia 
8 p. Cehoslovacia 7 p. Franța 
6 p. România 5 p. 

afla Moser. Etapa a 6-a. Salou 
— Sant Quirze del Valles. 113 
km, disputată luni dimineața, 
a revenit, la sprint belgianului 
Michel Pollentier. In clasamen
tul general : 1. Moser 301-130 (29
2. Jose Recio (Spania) la 29 
sec., 3. Jaime Vilamajo (Spa
nia) la 24 sec.. 4. Alberto Fer
nandez (Spania) $i Marino 
Lejarreta (Spania) la 26 sec.

minare ale turneului olimpic 
de polo pe apă de la Los An
geles, Iată componenta celor 
trei serii : Grupa A : R.P. Chi
neză. Ungaria. Spania Cuba : 
Grupa B : Iugoslavia Grecia. 
U.R.S.S., S.U.A. ț Grupa C : 
Australia. Olanda. Italia. R.F. 
Germania.

ÎNAINTEA C. E. DE
(Urmare din pap. 1)

torii — toate Înainte de limită 
— Rusu s-a accidentat ușor la 
piciorul drept (intrat între sal
telele puțin deplasate de la 
locul lor) și nu a mai continuat 
întrecerile. I. Draica (82 kg) 
a încheiat, cu o singură ex
cepție, toate partidele Înainte 
de limită. într-un singur mi
nut, după o suită de salturi, 
tururi de cap și centurări la
terale, Draica a ajuns la punc
tajul (12—0) victoriilor prin 
superioritate în meciurile cu 
C. Goarnă (A.S.A. Buzău) și
T. Pop (Mureșul Tg. Mureș). 
Pe A. Szabo (Dada Pitești) l-a 
învins in primul med prin

CAMPIONATE
SPANIA (et. * 33-x penultima). 

C-F. Barcelona — Espanoi Bar- 
ee-»a S—z. Salamanca — Atleti
co Madrid 2—X Zaragoza — F.C. 
Sevilla 1—L Cadiz — Osasuna 
a a Real sori edad — Majorca 
1—*, Valencia — Athletic Bilbao 
1—X Beal Madrid — Valladolid 
>—L Beta Sevilla — Gljoa 3—•, 
Malaga — Murcia 1—6. Clasa- 
-ve-rt : L Athletic Bilbao L Beal 
Madx-.d cite CT p. X CP. Bar
celona M p. 4. Atletico Madrid 
a p. i- Bees Senna Up. A 
Beal Soriedad » p, 7. Espanol 
S3 p X Zaragoza 33 p, 9. Malaga 
O p II. F.C. Sevilla H p, 11. 
Murcia 31 p. IX Valencia 33 p. 
IX Gljoa a p, 14. Osasuna a p. 
IX Valladolid Tt p. It. Cadiz 31 
p. rz. Majorca ZI p. IX Salaman
ca M p.

IUGOSLAVIA («- TT). Ostjek — 
Borttzan 0—0. Hajdnk Spilt — 
Vtakcviri 2—2. Niș — Tuzla 2—1, 
Velez V octar — Zeleznicear Sa
rajevo :—t Steaua Roșie — Ti
tograd 1—3 Skoplje — Pristina
4— 3. Zen'ea — Rijeka 2—3, Sa
rajevo — Dinamo Zagreb 1—0. 
VojTodma — Ljubljana l—O. pe 
primele locuri : Steaua Rosie 34 
p. Hajduk Spfit, Zelezaieear, Par
tizan si Rijeka cite 32 p. Pe 
ultimei* : N—IT. Dinamo Zagreb 
91 Ljubljana rite 23 p. It. Zenlca 
2! P-

SCOTIA ret- 23) St. Jotmsfone
— Aberdeen »—X Dundee United
— F.C. Dundee 1—1. Glasgow 
Rangers — Critic Glasgow l—O. 
Hibernian — Hearts 0—0, Mother- 
wen — St. Mirren 1—I. Pe pri
mele locuri : Aberdeen 43 p. Cel
tic 44 p. Dundee United SI pPe 
ultimele : X st- Johnstone » p. 
It. Motherwell 1* p.

AUSTRIA (et 231. Eisenstadt — 
Innsbruck l—O. Austria Klagen
furt _  Wiener Sportclub 3—3.
Grazer A.K. — Austria Vlena 
0—• Admira Wacker — Sturm 
Graz 1—0. Rapid — Neusiedl t—0, 
Favorit Viena — Austria Salz
burg 1—0. LASK — St. VeM
5— 0 Pe primele tocuri : Austria 
Vlena «! Rapid Vlena co e*te 3S 
p. LASK 32 p. Storm Graz 19 p. 
Pe altmele : 14. St. Veit it p. IS. 
N*usied1 1 p.

OLANDA (et. 30 Den Bosch —

LUPTE GRECO-ROMANE
tuș (min. 2,25), cum. insă, la 
începutul reprizei scorul fusese 
doar 3—2, antrenorul Corneanu 
i-a pus să lupte un al doilea 
meci, pe care Draica l-a cîș- 
tigat cu 11—2. Semigreul V. 
Andrei a obținut la acest tur
neu două victorii prin tuș și 
două la puncte (la scoruri ca
tegorice).

La celelalte categorii. N. O- 
nica (48 kg). Șt. Cișmaș (52 kg), 
Șt. Negrișan (68 kg). I. Matei 
(90 kg) și V. Dolipschi (+100 
kg) au trecut, uneori mai greu, 
prin încercările acestui turneu, 
dar, în cele din urmă, ei au 
întrunit sufragiile selecției am 
spune fără rezervă, pentru a- 
propiatele campionate euro
pene.

Zwolle 3—1, Volendan — Tilburg 
3—1, Helmond — Utrecht 2—2, 
Slttard — Dordrecht 4—1, Feye- 
noord — Sparta 0—0, Haarlem — 
Excelsior 2—2 Ajax — P.S.V. 
Eindhoven 1—«, Go Ahead Eag
les _  Alkmaar 1—L Pe primele
locuri : Feyenoord 43 p, Ajax șl 
Eindhoven rite 4S p. Pe ultime
le : It. Tilburg 14 p, 17—IX Hel- 
mond șl Dordrecht cit» 14 p,

UNGARIA (et 23) : Zalaegers- 
zeg — Vasas 2—1, Honved — 
Nyiregyhaza 2—3, Ujpestl Dozsa
— Diosgyor 3—Szeged — Raba 
Eto 4—2 Haladas Szombathely — 
Ferencvaros 1—•. MTK — Volan 
3—1, Csepel — Videoton 2—1, Ta- 
tabanya — Pecs 4—1. Conduce 
Honved cu 35 p, urmată de 
Ujpesti Dozsa 32 p. Pe ultimele 
locuri : Nylregyliaza Up șl 
Dioseyor 12 p.

ARGENTINA (et 4). Boca Ju
niors — Platense 2—X Argentines 
Juniors — Velez Sarsfirid 2—2, 
C’.acarita — Atlanta 2—0, Tem- 
perly — Huracan 0—1, Union — 
Instituto 2—1. Newoll’s Old Boys
— Rosario Central 2—0. Racing 
Cordoba — Independlente 3—0 !, 
San Lorenzo — Ferrocarril 0—0 
Pe primele locuri : Huracan 8 p, 
Estudfantes T p. Racing Cordoba 
8 p. Pe ultimele : Boca Juniors 
și Rosario (pe locuvl’.e 18—19).

MA»ADONA ELIMINAT
Ia etapa de duminică a campio

natului spaniol» in derbyul cata
lan C. F. Barcelona — Espanol 
(5—2), Diego Maradona, vedeta 
argentinian^ a lui .Barța-, a 
fost eliminat de pe teren In 
minutul 33 In urma unul atao 
violent asupra fundalului central 
advers Miguel Angel. Este prima 
eliminare din Joc a lui Maradona 
în cele două sezoane jucate în 
campionatul spaniol. El este pa
sibil de o suspendare pe două 
etape, ?1 nu va putea juca, în 
acest caz, finala Cupei Spaniei, la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Atlanta 

(Georgia), americanul Harvey 
Glance a alergat 100 m în 10,23, 
iar Tony Rambo a realizat 49,35 
ia 400 mg. La 400 m femei, 
Chandra Cheeseborough a fost 
cronometrată tn 51.51.

AUTOMOBILISM • țn raliul 
Safari care se desfășoară pe șo
sele din Kenya continuă să 
conducă suedezul Bjorn Walde- 
gaard (.Toyota*), urmat de fin
landezii Rauno Aaltonen („Opel 
Manta") la 17 secunde și Hannu 
Mikkola („Audi Quattro") la 25 
de secunde.

BASCHET • In primul med 
al turneului pe care h Între
prinde In R.P. Chineză, o selec
ționată masculină a S.U.A. a 
întrecut cu 116—88 (57—40) echi
pa provinciei Guangdong, • In 
meci amical masculin, la Vaes- 
tervik (Suedia), echipa Suediei a 
întrecut cu 84—65 (36—33) forma
ția Norvegiei. • La Sofia, in 
med amical feminin 1 Bulgaria — 
Iugoslavia 75—61 (40—22). S Ci-
bona Zagreb a ctștlgat titlul de 
campioană a Iugoslaviei (mascu
lin), învingtnd în meciul decisiv, 
pe teren propriu, cu 72—71 (39— 
40) pe Steaua roșie Belgrad.

CICLISM ® Etapa prolog a

5 mai, C. F. Barcelona — Athla- 
tico Bilbao.

ȘTIRI, REZULTATE
• In preliminariile olimpica 

(zona Asia — Oceania), care se 
desfășoară la Singapore : Arabia 
Saudită — Kuwait 4—1 ! Coreea 
de Sud a dispus de Noua Ze- 
elanda cu 2—0. în urma acestor 
rezultate în grupa „A“ conduc, 
după 3 medurl, echipele Arabici 
Saudite și Coreei de Sud, cu cîte 
5 p. In grupa WB“ pe primele 
locuri continuă să fie Qatar șl 
Irak cu cîte 4 p din două jocuri.
• In turneul de juniori de la 

Cannes, înaintea ultimei etape sa 
cunosc finalistele, Franța și An
glia, învingătoare în cele două 
grupe. în grupa „B“, Italia și 
Mexic au terminat la egalitate 
(1—1), în timp ce Anglia a dis
pus cu 3—0 de Algeria.
• în grupa a 3-a a „Cupei 

Libertadores*, F.C. Santos a fost 
surclasată pe teren propriu de 
o altă formație braziliană, Fla- 
mengo cu 5—0 I In clasament, 
după 4 etape conduce Flamengo 
cu 7 p, urmată de F.C. America 
(Columbia) cu 5 p.
• Se purtau discuții pentru un 

alt transfer spectaculos la In- 
temazionale Milano. După oe
K.H. Rummenigge a semnat con
tractul cu clubul milanez, In in
tenția lui Inter era să-1 achizi
ționeze șl pe brazilianul Socrates 
(Corinthians Sao Paulo). Socra
tes s-a declarat de acord, dar 
ulterior Inter a renunțat.
• Președintele FJ.F.A. nu a 

fost de acord cu propunerea e- 
c hl pel or braziliene Flamengo șl 
Gremio Porto Alegre de a se or
ganiza un campionat mondial 
rezervat formațiilor de club. Ea 
nu se încadrează în calendarul 
competițiilor continentale și 
mondiale, șl așa destul de încăr
cat, a specificat Joao Havelange.

competiției care se desfășoară 
In Columbia, 6,3 km contracro- 
nometru Individual, a fost cîști
gată de Martin Ramirez (Colum
bia) ta 7:04,57 urmat de Fablo 
Parra (Columbia) 7:08,91 șl Greg 
Lemond (S.U.A.) 7:09,0.

GIMNASTICA • Concursul In
ternational masculin de la Bei
jing a fost cîștlgat de echipa 
R.P. Chineze cu 175,85 p, urma
tă de U.R.S.S. 175,75 p șl R. D. 
Germană 173,05 p. Concursul a 
fost urmărit de 17 000 de specta
tori.

ȘAH • Turneul masculin de la 
Oslo s-a Încheiat cu victoria 
campionului mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.), care a tota
lizat 9 p din 9 posibile. Pe locu
rile următoare s-au situat marii 
maeștri Serghd Makarlcev 
(U.R.S.S.) șl Anthony Mlles (An
glia) cu cite 5,5 p, Simen Adges- 
te-ln (Norvegia) Andras Adorjan 
(Ungaria) șl Nick Firmian 
(S.U.A.) dte 4,5 p. In ultima run
dă, Karpov a remizat cu Makarl
cev, Adgestein cu Hubner, Miles 
cu Hort și Adorjan cu Ftrmian.

TENIS • Finala feminină la 
Amelia Island ț Martina Navrati
lova — Chris Evert-Lloyd 6—X
6—0.
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