
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
IN MARI UNITÂTI ECONOMICE 

Șl DE CERCETARE BUCUREȘTENE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, vineri, dialogul de 
lucru inceput în ziua preceden
tă cu colectivele unor mari u- 
nități economice și de cercetare 
bucureștene, direct și puternic 
implicate in realizarea sarcini
lor de mare răspundere înscrise 
în documentele Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., în programele sta
bilite io domeniul economic, 
îndeosebi cu privire la dezvol
tarea energeticii și construcții
lor de nave, Ia asigurarea uti
lajelor tehnologice necesare e- 
chipării noilor capacități pre
văzute în 
industriei, 
nizării si 
turii.

Vizita
Nicolae Ceaușescu a efectuat-o 
timp de două zile m unități 
industriale și de cercetare din 
Capitală a prilejuit analiza și 
soluționarea unor probleme 
complexe privind dezvoltarea și 
modernizarea in continuare a 
unor sectoare economice prio
ritare.

îa acest cadru, secretarul ge
neral al partidului a examinat 
împreună cu miniștri de resort, 
eu cadre de conducere ale cen
tralelor industriale și unităților 
vizitate ieri — întreprinderea 
de mașini grele, Institutul na
țional de motoare termice, „Se
mănătoarea", „Grivița Roșie" — 
probleme esențiale privind pro
gresul economic al țării in e- 
tapa actuală, stabilind căi și 
mijloace pentru perfecționarea 
organizării muncii și producției, 
creșterea productivității, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, in vederea înfăp
tuirii exemplare a obiectivelor 
pe acest an și pe întregul cin
cinal.

l>a analiza prilejuită de noua 
vizită de lucru in Capitală a se
cretarului general al partidului 
au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Marin Enache, Ion 
Ursu, Silviu Curliceanu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost mai intîi oaspete al co
lectivului de oameni ai muncii 
de Ia întreprinderea de mașini 
grele București, 
examinate pe 
taliu. sarcinile 
cestei puternice 
triale din programul nuclearo- 
energetic și s-au stabilit mă
suri concrete menite să asigure 
îndeplinirea ___ __ ‘
bune condiții. Ia termenele sta
bilite prin plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat în continuare Institu
tul național de motoare ter
mice

Secretarului general al parti
dului i-au fost înfățișate pe 
larg preocupările colectivului pe 
linia dezvoltării fabricației de 
motoare destinate transportului

și feroviar, pentru lărgi-
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sectoare de bază ale 
in extinderea meea- 
modernizării agricul-

pe care tovarășul

unde au fost 
larg, în de- 
ce revin a- 
unități indus-

lor in cele mai

rutier 
rea gamei de motoare din fa
bricația curentă !a care carbu
rantul clasic este înlocuit cu 
combustibili neconvenționalL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, in continuare, la În
treprinderea „Semănătoarea", 
împreună cu membri al con
ducerii ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini, agri
culturii și industriei alimentare, 
centralei industriale de profil, 
specialiști din proiectare, cer
cetare și producție, cadre di
dactice din invățămintul tehnic 
superior, activitatea privind per
fecționarea mașinilor agricole, 
îndeosebi a combinelor, a rta- 
bilit măsuri de dezvoltare șl 
modernizare a acestei unități 
căreia ii revine un rol deose
bit in mecanizarea agriculturii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a încheiat la cu
noscuta întreprindere de utilaj 
chimie „Grivița Roșie".

Secretarul generai al partidu
lui a examinat modul in care 
colectivul bueureștean i$i în
deplinește sarcinile de a pro
duce echipamentele necesare 
realizării programelor priori
tare de dezvoltare a bazei pro
prii de materii prime și e- 
nergetice, inclusiv a celui nn- 
elearo-energetie.

Vizitele de lucru intreprinse 
in această sâptămină, dialogul 
dens și rodnic al conducătoru
lui partidului și statului nos
tru cu făuritorii de bunuri 
materiale, au deschis noi pers
pective in direcția perfecțio
nării activității in toate dome
niile. S-a evidențiat cu preg
nantă. și cu acest prilej, rolul 
decisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și 
statului in edificarea socialis
mului in patria noastră.

Conducătorul partidului

ÎN PRIM PLAN, CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN, 
AȘTEPTAT CU MARE INTERES5

PROGRAMUL

CLASAMENTUL
1. STEAUA 29 18 4 1 52 20 40
2. Dinamo 26 14 9 3 «9 25 37
3. Univ. Craiova 30 15 6 9 50-24 34
4. Sportul stud. 30 15 6 t 46-34 34
5. F.C. Argeș 29 16 3 10 34-24 35
6. F.C. Bihor 30 13 6 11 45-37 32
7. S.C. Bacău 30 14 4 12 31-30 32
8. Pol it. lași 30 10 10 10 20-31 30
8. Chimia Rm. V. 30 12 6 12 37-45 30

10. F.C. Olt 29 9 11 * 31-21 20
11. Corvinul 30 11 7 12 42-33 20
12. Jiul Petroșani 30 11 7 12 26-33 20
13. Rapid 30 9 9 12 26-30 27
14. F.C. Baia M. 30 10 6 14 34-53 26
15. A.S.A. Tg. M. 29 10 5 14 27-30 25
16. Dunărea CSU 30 7 10 13 25-34 24
17. Petrolul PI. 30 7 7 16 2S-45 21
18. C.S. Tîrgoviște 30 4 6 20 22 55 14

FL Grigore (în dreapta. tn tricou
in dungi) a țișnlt de lingă An
ala și a Înscris al treilea gol, 
aducînd Sportului studențesc o 
victorie ce părea că nu se va mai 
realiza Foto : L MIHAICA

Șl ARBITRII

și 
statului nostru a fost intimpi- 
nat pretutindeni cu cele mai 
alese sentimente de stimă $1 
prețuire, de profundă recunoș
tință. pentru neobosita activi
tate ce o desfășoară in folosul 
propășirii patriei socialiste, ri
dicării permanente a 
material și spiritual 
gului popor.

Puternic mobilizate 
eierile și îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușescu. colec
tivele de muncă în mijlocul 
cărora s-a aflat secretarul ge
neral al partidului au exprimat 
angajamentul de a depune în 
continuare eforturi susținute 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor ce le revin, pentru 
ridicarea întregii activități la 
un nivel superior de calitate 
și eficiență, de a intimpina cu 
realizări de seamă cele două 
mari evenimente din viața tării 
— a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 August 
și al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

nivelului 
al între-

de apre-

• La Craiova, Universita
tea nu are un meci ușor 
cu F. C. Olt # Chimia in 
fața unui atac productiv £ 
La Petroșani, Jiul nu a ui
tat severa infringere din 
„Copou“ (0-4) și duce do
rul revanșei • La Hune
doara, un meci greu atit 
pentru Corvinul cit și pen
tru A.S.A. • La Ploiești, 
Petrolul încearcă să mai 
adune 2 puncte £ La Pi
tești, F. G Argeș se gîn- 
dește la Cupa U.E.F.A. 0 
La Bacău vine Dunărea... 
@ La București, in cuplaj, 
Dinamo — Sportul (cu o-
biective clare : titlul — respectiv Cupa U.E.F.A.) și Steaua — Rapid (cu implicații la 
cei doi poli ai clasamentului), două meciuri care nu mai au nevoie de... avancronică

UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. OLT
M. Neșu ; la linie I. Medveș (ambii din Oradea) șl V. Curt (Med.) 

CHIMIA RM. V1LCEA - F.C. BIHOR
Târcan (Reghin) - Fl. Popescu (Ploiești) șl I. Dima (Sighișoara) 

DINAMO - SPORTUL STUD.
(Stadionul „23 August" — ora 17)

Ștreng (Oradea) - M. Niculescu șl J Grama (ambii din Buc.) 
JIUL - POLITEHNICA IAȘI

Crăciunescu — Gh. Constantin (ambii Rm. V.) șl D. Buciuman (Tim.)
CORVINUL - A.S.A. TG. MUREȘ

V. An to hi (lași) — Al. Mustățea (Pitești) șl M. Axente (Arad) 
PETROLUL PLOIEȘTI - C.S. TIRGOVIȘTE

Valea — D. Drâcea (ambii din Craiova) șl N. Dinescu (Rm. Vîlcea) 
STEAUA - RAPID

(Stadionul „23 August" — ora 15)
D. Petrescu - E Pătrașcu și P. Balaș (tot» din București)

F.C ARGEȘ - F.C. BAIA MARE
Teodor eseu (Buzău) - A. Gheorghe (P. Neamț) și M. Bercan ,

S.C. BACAU DUNĂREA C.S.U. GALAȚI
Constanți nes cu - R. Matei (ambii din Buc.) și M. Stănescu (lași) 

Cu excepția meciului Steaua - Rapid, celelalte partide vor începe 
la ora 17.
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A 21 a edific a campionatelor internaționale de gimnastică ale României

DUEL LAVINIA
IN PRIMA Zl/

telefon), 
prima

PLOIEȘTI, 27 (prin 
înscriindu-se pentru 
oară printre organizatorii cam
pionatelor internaționale de 
gimnastică ale României, gaz
dele prahovene au ținut să a- 
sigure o ambiantă deosebită

AGACHE - ECATERINA SZABO
LA „IMPUSE"

întrecerile de tir cu arcul de la Herăstrău

INVINGIND SI VREMEA
AURORA CHIN A

PE MERIT, TITLUL

NEPRIELNICA,
CiSTIGAT,

BALCANIC

tradiționalei întreceri a calen
darului nostru competiționaL 
Un public entuziast, care a 
umplut sala „Victoria*4 din lo
calitate. a primit cu căldură și 
a aplaudat deseori -voluțiile 
celor aproape 70 de competi
tori prezenți la această a 27-a 
ediție a ..internaționalelor" 
noastre. 18 țări au răspuns in
vitației federației noastre de 
gimnastică ceea ce a asigurat 
un apreciabil nivel valoric în
trecerilor.

Vineri. în prima zi. progra
mul a prevăzut exercițiile im
puse. atît pentru fete cit și 
pentru băieți. Debutul l-au fă
cut 33 de gimnaste, care-și 
dispută titlul la individual 
compus. Cu 8 sportive in con
curs gimnastica noastră femi
nină a ridicat considerabil cota 
valorică a întrecerilor. dar 
ne-au interesat mai ales, cele 
3 componente ale lotului olim-

cum era de așteptat 
Agache Ecaterina 

Mihaela Slânulcț s-au 
permanentă în prim- 
disputelor. evoluțiile 

de o remarcabilă 
fiind

pic. Așa 
Lavinia 
Szabo și 
aflat în 
planul 
lor —
acurateța și siguranță 
primite de fiecare dată cu ro
pote da aplauze. Duelul dintre 
Lavinia Agache si Ecaterina 
Szabo a captivat pur și sim
plu interesul întregii asistente. 
Făcind parte din aceeași gru
pă. ele au început eu solul, 
ambele fiind notate cu 9.90. în 
schimbul următor, la sărituri, 
echilibrul se rupe. Manifestînd 
mai multă siguranță Lavinia 
obține 9,85 și 9.90 în timp ce 
Cati — cu pași la aterizare — 
primește 9,80 La paralele La
vinia (9,90) mai smulge c ze
cime colegei sale (9 30). situa
ția repetîndu-se si la bîrnă. 
Astfel după prima zi Lavinia 
Agache are un avans de 3 ze-

Constantin MACOVEI

Aurora Chin In căutarea 
ploaia deasă care a căzut ieri 

poligonului din parcul

decarilor, prin 
deasupra 

Herăstrău... 
Foto : D. NEAGU

Nemiloasă a fost, ieri, 
vremea, in parcul He
răstrău, cu participanții 
la Balcaniada și la Cam
pionatele internaționale 
de tir cu arcul ale Româ
niei ! Vintul, frigul și, 
mai cu seamă, lapovita 
care s-a abătut la un 
moment dat peste cimpul 
de tragere au Împiedicat, 
evident, pe sportivii care 
ținteau primele locuri 
să-și realizeze visul tre- 
cîndu-și în palmares nu 
numai victoria, ci și re

zultate cifrice foarte înal
te, așa cum se prevedea 
după prima zl, cînd arbi
trii înregistraseră citeva 
noi recorduri balcanice 
(autori : Aurora Chin și 
bulgarul Iordan lotov) și 
chiar unul național la 
distanța de 60 metri, prin 
campioana româncă. în 
aceste condiții, favoriții 
s-au impus fără mari

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

MARIN STAN, 
CAMPION 
BALCANIC 

LA PISTOL VITEZĂ
CU 596 p

Citiți in pag. a 4-a amănunte 
de la întrecerile de la Sofia

(Continuare in pag 2—3)



Sub însemnele „Daciadei"

DUMINICĂ, O BOGATĂ AGENDĂ SPORTIVĂ
PENTRU TINERETUL CAPITALEI

Miine, iubitorii 
sportului din Ca
pitală vor fi pre- 
zenți la numeroase 
acțiuni — con
cursuri și competi
ții de masă. Cea 
mai importantă, ca
re se va des

fășura in parcul Bălcescu, in- 
cepind de ta ora 10, va reuni 
pe cei mai buni alergători ai 
sectoarelor. Ei iși vor stabili 
atleții care ii vor reprezenta Ia 
finalele pe țară ale Crosului 
tineretului, programat la Sibiu, 
in prima parte a lunii mai. 
Concursului de miine, organi
zat de Comitetul municipal 
București al U.T.C. și Consiliul
municipal București pentru 
educație fizică și sport, i s-au 
asigurat toate condițiile (și în 
primul rînd trasee adecvate) 
pentru a se bucura de o reu
șită deplină.

Iată și celelalte acțiuni spor
tive organizate la nivelul 
sectoarelor pentru educație fi
zică și sport. în sectorul 1, în- 
cepînd de la ora 9,30, pe baza 
sportivă de la „Cireșarii", cei 
mai mici iubitori ai sportului, 
purtători ai cravatei roșii 
cu tricolor, se vor întrece la 
fotbal, handbal, baschet, tenis 
de masă și tenis de cîmp șah 
și atletism (probe de cros). în 
cadrul sectorului 2, pe aleile

din parcul Circului de stat 
(ora 9), aproape 1 000 de elevi 
din școlile generale vor ti pre- 
zenți la „Crosul pionierilor". 
Pentru micii sportivi din sec
torul 3, Parcul sportiv I.O.R. 
va fi gazda unei alergări de 
cros la care și-au anunțat par
ticiparea circa 1 500 de iubitori 
ai atletismului. In același sec
tor, „Primăvara -84“, pe stadio
nul Metalul (ora 9). O amplă 
acțiune sportivă de masă or
ganizează și sectorul 4, în Par
cul tineretului, de la ora 9,30. 
Este vorba de „Serbările tine
retului”. în cadrul cărora vor 
avea loc alergări de cros, între
ceri de gimnastică, patinaj pe 
rotile, competiții la jocuri spor
tive și alergări pe biciclete și 
triciclete. Iar pe estrada din 
același parc, o demonstrație 
de gimnastică- ritmică. în sec
torul 5 reține atenția competi
ția de cros a copiilor și tine
retului cu aproape 2 500 de în
scriși, iar în sectorul 6, pe baza 
sportivă a Institutului politeh
nic (de la ora 9), un alt cros, 
al pionierilor. Și-au anunțat 
participarea circa 5 000 de elevi 
și eleve din școlile generale 
ale acestui sector.

Prin urmare, o agendă spor
tivă extrem de bogată pentru 
acest sfîrșit de aprilie, cu con
cursuri și competiții ce se vor 
desfășura în cadrul etapei de 
vară a „Daciadei".

La campionatele mondiale de tineret, de la Leningrad

FLORETA FEMININĂ SI SABIA ROMÂNEASCĂ . 
SI AU DEMONSTRAT VALOAREA

31 de țări de pe toate con
tinentele, cu 225 de concurenți 
in cele cinci zile de competiție 
în sala „Jubileinii" din Lenin
grad ; 15 țări au punctat în 
Cupa Challenge (oferită de Co
mitetul Olimpic Român in anul 
1958) prin prezența reprezen
tanților lor printre primii 16 
clasați la fiecare din cele patru 
arme, România, cu cele 21 de 
puncte, aflindu-se pe locul 5. 
înaintea reputatelor școli din 
Polonia și Ungaria și devan
sată doar de „marile puteri" 
ale scrimei mondiale : Uniu
nea Sovietică, Italia, R.F.G. și 
Franța — iată, succint, bilan
țul ediției 1984 a campionate
lor mondiale de tineret (pinâ 
in 20 de ani). Un bilanț pozi
tiv, in privința scrimei româ
nești, socotim noi, și, mai ales, 
promițător prin ceea ce a lăsat 
să se intrevadă in perspectiva 
anilor ce vin.

Scrima românească juvenilă 
a aliniat pe planșele sălii de 
pe malul Nevei (din apropierea 
cunoscutului stadion leningră- 
dean V. I. Lenin) toate speran
țele sale actuale la cele patru 
arme : floretistele Elisabcta 
Guzganu, Monica Veber, Reka 
Lazar, sabrerii Vilmoș Szabo, 
Walter Sultan și Marius Flo- 
rea, floretiștii Âtila File, Va- 
sile Costa și Romică Molca, 
spadasinii Marcel Savaniu și 
Mugurel Pctcușin. Și cu excep
ția spadei, celelalte arme au 
punctat, prin cei care s-au ca
lificat în faza eliminărilor di
recte și recalificărilor (primii 
16 concurenți de probă) și, ul

terior, in cea a finalelor de opt.
Conform „calculului hirtiei", 

care acredita cu cele mai mari 
șanse pe floretiste și sabreri, 
aportul cel mai consistent și 
spectaculos Ia bilanțul delega
ției noastre la Leningrad l-au 
adus Elisabeta Guzganu, Mo
nica Veber, Reka Lazar (locu
rile 3, 14 și 16) și Vilmoș Szabo 
(locul 5), toți acești tineri și 
foarte tineri scrimeri fiind com- 
ponenți ai lotului olimpic al 
României. Floretista Elisabcta 
Guzganu, prin cea de a doua 
medalie de bronz, consecutivă, 
obținută Ia „mondialele" ca- 
deților, s-a impus in elita spe
ranțelor de pe planșele inter
naționale, alături de tloretistul 
italian Cerioni și sabrerul po
lonez Olech, singurii din lau- 
reații ediției precedente, de la 
Budapesta, care au reușit să 
urce din nou pe podium (cam
pionul de la spadă, italianul 
Resegotti a ratat în finală, cel 
al floretei, italianul Vitalesta 
și vicecampioana floretistelor, 
franțuzoaica Modaine, au fost 
eliminați din turul 2 !). Guz
ganu a fost tatonată de debu
tantele Monica Veber (18 ani) 
și Reka Lazar (17 ani), Româ
nia fiind singura (ară care a 
ajuns cu toate reprezentantele 
in primele 16 floretiste (și să 
nu uităm că numai lipsa de ex
periență a frustrat-o de victorie 
pe Lazar in primul asalt din 
eliminările pentru finală cu 
italianca Zalaffi, cea care avea 
să dobîndească apoi titlul, și 
pe care a condus-o cu 7-—4, 
picrzînd cu 7—8 !). Concluzia ?

Muncind in continuare cu en- 
tuzism, fără drămuire, disci- I 
plinat. Ia antrenament, parti- | 
cipind la cit mai multe con
cursuri de categoria A, aceste I 
tinere floretiste — conduse cu I 
pricepere și dăruire de antre- * 
norul Ștefan Haukler — pot „ 
constitui osatura noii echipe fe- I 
minine de floretă a României, | 
candidată la medalii in marile 
concursuri internaționale ale | 
următorilor ani.

Sabrerul Vilmoș Szabo, ele
vul antrenorului Ladislau Ro- g 
bony, și-a susținut bine can- I 
didatura pentru finala probei, I 
victoria sa netă și spectacu
loasă din eliminări asupra so- I 
vieticului Kuzmin (10—3), care | 
avea să dobîndească „bronzul", 
arătind potențialul său actual. | 
Cu seriozitatea care-l caracte- I 
rizează, cu calitățile sale fizice, 
aducind mai multă varietate ■ 
in acțiuni („mina" antrenoru- I 
Iui !) și mai multă incredere | 
in propriile posibilități, in asal
turile decisive, Szabo poate g 
ajunge in elita internațională | 
și titular de bază in echipa na- 1 
țională. O surpriză plăcută : , 
tloretistul Atila File, nu atît I 
prin locul 10, ci prin scrima • 
practicată, foarte aproape de 
„vîrfurile" armei. îl handica- I 
pează încă viteza insuficientă | 
și registrul tactic prea puțin... 
mobil. La mare distanță de ce- g 
rințele actuale ale spadei, cei I 
doi sportivi, Savaniu (loc 19) 1 
și Pctcușin (40), care au făcut 
notă discordantă cu celelalte I 
arme, la care scrimerii români I 
participanți la ediția ’84 a C.M. 1 
de tineret s-au aflat printre . 
protagoniști. '

Paul SIAVESCU >

camp/onate • coMpertrp
S-A DAT STARTUL ÎN „CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM

I

ETAPA IN DIVIZIA „A” DE HANDBAL FEMININ
Campionatul feminin de handbal, Divizia ,,,A“, continuă la sfirșitul 

acestei săptămîni cu șase partide, fiecare avind o importanță aproape 
hotăritoare atît pentru partea de sus a clasamentului (locurile 1—6), 
cit și pentru cea a pozițiilor 7—12. Ocupanta locului I în clasament, 
campioana țării, știința Bacău, va evolua tn deplasare, cu Chimistul 
Rm. Vilcea. Va ti, credem, un meci atractiv și, fapt important, dis
putat în limitele unei totale sportivități. O partidă care trebuie vă
zută, la București : Confecția — Progresul, 
(loc 10 în clasament) încercind, cu trei 
campionatului, să scape de retrogradare.

Programul etapei. (Locuri 1—8)
RM. VILCEA : Chimistul — știința Bacău 
CONSTANȚA : Hidrotehnica — Rulmentul 
TIMIȘOARA : A.E.M. — Rapid București 
Locuri 7—12 :
BUCUREȘTI (Sala Floreasca, de la ora 11,15) : Confecția — Progre

sul, precedată, de la ora 10 de un meci, de asemenea, interesant : 
Steaua — Independența Carpați Mîrța (masculin, „Cupa de primă
vară").
TG. MUREȘ : Mureșul — Constructorul Timișoara

IAȘI : TEROM — Textila Buhușl
• In Divizia „B“. Teren Universitatea (de la ora 11,30) : Universi

tatea București — Petrolul Teleajen (m).

această a doua formație 
etape înaintea terminării

Brașov

A ÎNCEPUT „cur* POLITEHNICA" LA TENIS
Deși vremea continuă 

rămină nefavorabilă 
rilor în aer liber, 
nurile Progresul si 
Institutului Politehnic 
pitală se desfășoară - 
treruperi __  7_________
pentru seniori și juniori cu pes
te 300 de tenismani pe tablouri, 
între care și invitat! din Polo
nia.

Rezultate. Sferturi : Popa — 
Ursuleanu 6—3, 6—4, Șovar — 
Dascâlu 6—2, 4—6, 6—0, Fl. Ioan 
—- Ad. Popovici 6—4, 6—3. Bucur 
— Pop 6—1, 6—7, 6—3. Senioare 
(Sferturi) : Slesicka — Niedzialek 
(ambele Polonia) 6—4, 6—3, Otilia 
Pop — Ivana 6—3. 7—5, Radu — 
Precup 6—3, 6—3. Sălăjan — Ro
man 6—0, 6—2. Andrzjewska 'Po- lonia) - - - - - —
pescu 
toran

să 
concursu- 

pe tere- 
cele ale 

din Ca- 
- cu în- 

„Cupa Politehnica"

6—2. 
Voicu

I — Niculescu 7—6, 6—2, Po- 
i — Beleută 6—2. 6—3. To- 

— Listowska (Polonia) 3—1, 

campionatul
DE CĂLĂRIE 

AL JUNIORILOR
baza hipică din Craiova 
desfășurat întrecerile pri- 

etape a campionatului na- 
’ -------- ' ' 1 „1 1-1J, la

obstacole. Au partici- 
40 de tineri călăreți 
tara, cu o remarcă 
pentru comportarea 

de la Dumbrava

La 
s-au 
mei _____ _______._________
țional pentru Juniori și tete, 
dresaj și ‘ ' 
pat peste 
din toată 
specială 
sportivilor __ __________
Neamț, C.S.M. Lugoj, C.S.M. Si
biu și Steaua. Iată primii cla
sați : OSTACOLE, juniori 16 ani: 
1. C. Gheorghe (Steaua) cu Me
lodia 0 p (20,7 s), 2. N. Diaco- 
nescu (C.S.M. sibiu) cu stindard 
0 p (21,0 • - ■
(Petrolul) 
(21,7 s);
Petricloiu 
dard 0 p 
(C.S.M. . __________„ ,
(31.5 s), 3. s. Mocanu (C.S.M. Lu

goj) cu Jaguar 0 p (31,6 s) ; fe
te : 1. Ligia llin (C.S.M. Lugoj) 
cu Aida 0 p (35,8 s), i. Despina 
Ludu (A.S.A. Cluj-Napoca) cu 
Dacian 0 p (36,2 s), 3. Eugenia 
Șcldan (Dumbrava) cu Spartac 
4 n ; echipe : 1. Dumbrava (A. 
Cojocaru. R. Illol. G. Băluț) 0 
p. 2. A.S.A. Cluj-Napoca 4 p. 3. 
Steaua 6 p : DRESAJ : 1. Arina 
Savu (Olimpia București) 
Muscat 533 p 2. I. Tîncu 
Chimion 529 p, 3. R. Iliol 
Sultan și Ruxandra Pândele 
(C.S.M. Lugoj) cu înzestrat 527 p.

8—3, Trocan — Gheorghe 
6—3. Juniorii Munteanu — 
(11—12 ani), Stoica «1 învingăto
rul dintre Moise — Andriescu 
(13—14) iși vor disputa finalele. 
In semifinale (15—16) : Nitu — 
Iftimie șl Lacea — Niculescu, 
iar la 17—18 Dumitraș — Nițu, 
(cealaltă pereche nu este cunos
cută). Concursul continuă.
• START ÎN CAMPIONATUL 

DIVIZIONAR „A* (PE ECHIPE), 
locurile 5—12. Iau parte Universi
tatea Cluj-Napoca, Electrica Ti
mișoara, Sănătatea satu Mare, 
Cuprom Bala Mare. Sănătatea 
Oradea, Constr. feroviar Bucu
rești. Politehnica București,
T. C.B. (m) și Dacia Galați. Uni
versitatea Cluj-Napoca, Voința — 
Brașovia Brașov, Metalul Tirco- 
viște, Sănătatea Oradea, T.C.B.,
U. T. Arad, Spartaeus Brăila (f). 
ședința tehnica va avea loc du
minică, ora 18, la baza sportivă 
Progresul.
• ARBITRU ROMAN LA MECI 

DE „CUPA DAVIS". Alexandru 
Lăzărescu a fost delegat de Fe
derația Internațională de Tenis 
ca arbitru principal la meciul de 
tenis pentru „Cupa Davis" (zona 
europeană) dintre echipele Tur
ciei și Belgiei (4—6 mai a.c.).

ÎNTRECERILE

s), 3. A. Constantin 
cu Mult Iubit 0 p 

juniori 18 ani: 1. D. 
(C.S.M. Sibiu) cu Stin- 
<30,9 s), 2. I. Țlncu 

Sibiu) cu Artist 0 p

cu 
cu 
cu

NOI MECIURI ÎN .CUPA 
ROMÂNIEI". Astăzi : Dinamo — 
Olimpia (stadion Olimpia, ora 
14,30, arbitra M. Bostan-Buc.). 
Miine : Politehnica Timișoara — 
Universitatea „16 Februarie" Cluj- 
Napoca (stadion 1 Mai 11, ora 
10 ; Gh. Căldăraru-Iașl), Vulcan 
București — Știința Petroșani 
(Stadionul Tineretului IV, ora 
9,30 ; I. Vasllică-Buc.), C.S.M. 
Sibiu — Rapid București (Sta
dion Dumbrava, ora 10 ; AI. 
Pavlovici-Buc.), Rulmentul Birlad
— Politehnica Iași (Stadion Rul
mentul ora 5,30 ; M. Voinea-Bra- 
șov), Farul — C.S.M. suceava 
(Stadion Farul, ora 9,30 ; Fi. Tu- 
dorache-Buc.), Steaua — R. C. 
Grivlța Roșie (stadion Steaua, 
ora 10 ; I. Davidoiu-Buc.).

REZULTATE DIN DIVIZIA „B"
— TINERET : seria I — Ș.N. Ol
tenița — Dunărea Giurgiu 9—21, 
Steaua n București — Rapid n 
București 25—12, Știința Bucu
rești — A.S.E. București 16—6, 
R.C. Grivlța Roșie n București —

Municipiul București a inaugu
rat miercuri suita întrecerilor 
ocazionate de tradiționala com
petiție a sportului nostru cu pe
dale „Cupa orașelor". Anul a- 
cesta, la startul alergărilor sint 
reprezentate zece mari 
ale țării, care, pe rînd, 
gazde a cite două etape : Arad, 
Brașov, Brăila, București, 
Napoca, Cîmpulung-Muscel. 
stanța, Oradea, Ploiești și 
Mureș, și 72 de sportivi (nu toate 
centrele au prezentat la 
numărul maxim de sportivi ad
miși de regulament : 8).

In București, cursele s-au dis
putat miercuri și joi, în prima 
zi cicliștii fiind supuși la exa
menul unei curse pe circuit (pe 
strada Cîmpina), iar în cea de 
a doua zi _ ___2. " ‘
pe 80 km, pe șos București 
Alexandria. ‘
fost viu ....____
schimburi de lideri, cu tentative 
de evadare, cu prinderi specta
culoase, dar și cu desprinderi 
urmate de curse susținute de 
urmărire care, insă, nu s-au mai 
bucurat de succes. Așa s-a în- 
tîmplat în etapa de fond cînd, 
după 40 km de rulaj oarecum 
liniștit, în pluton, după punctul

PESTE 200 DE CONCURENȚI LA STARTUL 
„CUPEI F.R.M.” LA MOTOCICLISM VITEZA

TURNEUL FINAL 
AL VOLEIBALISTELOR 

JUNIOARE
tn sala sporturilor din Tg. Jiu 

au continuat meciurile dintre 
cele șase participante la turneul 
final al campionatului național 
de junioare la volei.

Iată rezultatele :
C.S.ș. Caransebeș — C.S.ș. Foc

șani 3—2 (11, 17, —10, —5, 11).
Joc echilibrat, de factură teh
nică modestă care a plăcut to
tuși spectatorilor prezenti dato
rită evoluției scorului.

C.S.Ș. Piatra Neamț — C.S.Ș. 
„Matei Basarab” București 3—0 
(15, tl, 6) ! Vicecampioanele e- 
diției de anul trecut, bucureșten- 
cele, în formație completă, au 
pierdut fără drept de apel.

C.S.Ș. „Nicolae Titulescu" 
Craiova — C.S.Ș. Tirgoviște 3—0 
(6, 2, 3). Desfășurînd un joc bun, 
variat în atac și solid în apăra
re. craiovencele obțin cea de a 
doua victorie, consecutivă.

Manole BALOI. coresp.

După intense pregătiri fzice. 
tehnice și de atelier, alergătorii 
de viteză se vor alinia duminică 
la prima etapă a „Cupei 
la motociclism pe șosea. întrece
rile vor'avea loc în Capitală, pe 
un traseu ales în cartierul Glina 
(capătul tramvaiului 1©). Și-au

centre 
vor fi 

% 
Cluj- 
Con- 
Tg.

start

la o probă de fond

Ambele curse au 
disputate, cu dese

200anunțat participarea peste 
concurenți din Arad, Tg. Mureș, 
Timișoara, Oradea, Reșița, Bucu
rești, Galați, Cîmpina, Sf. Gheor4 
ghe, Drobeta Tr. Severin și al
te centre moto. In program figu
rează 7 clase. Primul start se va 
da la ora 9,30.

DE AZI, TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI ȘCOLARE 
Șl DE JUNIORI LA BASCHET

Cele mai bune echipe ale bas
chetului juvenil, ciștigătoare ale 
seriilor Diviziei școlare și de ju
niori, iși dispută, de astăzi pină 
miercuri, turneele finale 
competiției. întrecerile au 
dimineața si după-amiază.

sala A.S. Construcția din Capi
tală. Amintim că locurile I in 
serii au fost cjștigate de urmă
toarele formații : băieți : C.S.Ș. 
Tg. Mureș, C.S.Ș. Tirgoviște, 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca,

RUGBYȘTILOR

ale 
loc, 

în

I.O.R. București 21—9, Gloria 
București — Aeronautica Bucu
rești 19—4 ; seria a Il-a : Pe
trochimistul Pitești — . Chimia
Tumu Măgurele 4—0, Rulmentul 
Alexandria — Tablierul Pitești 
15—0, I.O.B. Balș — Electropute- 
re Craiova 100—12 !, C.F.R. Cra
iova — Textila Pucioasa 4—6 ; 
seria a IlI-a : Dacia Constanta — 
Automobilul Măcin 22—10 I.T.C.
— C.F.R. Constanța 7—19, Auto
mobilul Constanța — Portul Con
stanța 0—4, Constructorul Con
stanța — Callatis Mangalia 22—6: 
seria a IV-a : Transportul Tirgu 
Mureș __ Uniră Săcele 29—3.
TRANSCOM Alba Iulia — Dacii 
I.p.A. sibiu 22—22!, Politehnica 
II Timișoara — C.F.R. Brașov 
0—7 : seria a V-a : Chimia Brăila
— Rulmentul n Bîrlad 
I.U.G. MilcOV Focșani - 
Galați 47—0,
— Progresul 
mia Bacău 
13—19, Rapid 
nica II Iași

40—0, 
Rapid 

Locomotiva Pașcani 
Brăila 32—12, Chi- 
— U.R.A. Tecuci 
Suceava — Politeh- 
0-8.

de întoarcere s-au „rupt" Z. Lo
rincz (Brașov) și C. Popa 
(București) care, pedalînd impe
cabil în morișcă, au reușit să-și 
creeze un avantaj față de plu
ton. p'nă la linia de sosire de 
4:40. Iată primii clasați în ce
le două etape. Etapa I (circuit 
33 km) : 1. C. Popa (București) 

„ — Lorincz (Brașov)
Manolache (Bucu-

z.
N.

52:36, 2. 
52:43, 3. ___ _____
rești) 53,44 ; Etapa a Il-a' (fond
80 km) : ___ ZZ^Z.ZZ
medie orară W km, 2. C. Popa — 
același timp, 3. L. Suciu (Bra
șov) 2005:35.

Astăzi și miine întrecerile „Cu
la 

loc 
iar 
de

1. Z. Lorincz 2h00:55 —

L.

pei orașelor" vor continua 
Ploiești. în prima zi va avea 
o cursă de fond pe 90 km. 
în cea de a doua, o cursă __
contratimp pe echipe pe 40 km. 
(Gh. Șt.).

I
I
I
I
I
I
I

întrecerile de
(Urmară din pag. 1)

C.S.Ș. Arad, C.S.Ș. 4 București, 
C.S.ș. Steaua, C.S.ș. 1 Constan
ța, Dinamo București ; fete : 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Mediaș, C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. 1 
Constanta, C.S ș. Rm. Vilcea, 
C.S.ș. 4 București, C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe. C.S.Ș. Tg. Mureș.

La ediția de anul trecut a Di
viziei școlare și de juniori, titlu
rile de campioane au fost cuce
rite de echipele C.S.Ș. 4 Bucu
rești, la băieți, și C.S.Ș. 2 Bucu
rești, la fete.

probleme, dar cu cifre sub 
previziuni.

Campioana noastră, Aurora 
Chin, a cîștigat proba de sim
plu F.I.T.A. din programul 
Balcaniadei cu 1244 p, rezultat 
care se situează „în graficul" 
stabilit pentru ea de antrenorul 
său, Gabriel Petrescu. Multipla 
recordmană a țării a traversat 
în cele două zile de întreceri 
și vreme bună, dar și vreme 
rea, iar examenul a fost trecut 
cu succes, ceea ce demonstrează 
că progresul acestei arcașe se
rioase, cu resurse mari pentru 
marea performanță, devine din 

în ce mai vizibil în pers
pectivă internațională. în 
aceste condiții, Aurora Chin a 
dominat net întrecerea balca
nică. Ea conduce de altfel și în 
clasamentul intermediar al 
Campionatelor internaționale 
ale tării noastre care vor lua 
sfîrșit duminică, o dată cu în
cheierea unui concurs de dublu

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ
(Vrmart din nao 1)

cimi în fata Ecaterinei Szabo. 
Pentru celelalte locuri frunta
șe ale clasamentului candidează 
Romy Kessler (Elveția). Tatia
na Kuzmina (URSS) și Jana 
Furmann (R.D. Germană), a- 
flate în această ordine pe locu
rile următoare. 
GENERAL, 
impuse : 1.
(România)
Szabo (România) 39,30, 3. Mi- 
haela_ Stănulet (România) 38.70, 

(Elveția) 
Kuzmina 
Furmann

CLASAMENT 
după exercițiile 
Lavinia Agache 

39,60. 2. Ecaterina

4. Romy Kessler 
38 10. 5. Tatiana
(URSS) 38,05. 6. Jana 
(R.D. Germană) 37,85.

Și la băieți, la fel ca la fete, 
concursul a fost dominat de rc-

prezentanții țării noastre Emi- 
lian Nicula, Levente Molnar și 
Valentin Piptea. La început a 
condus Molnar cu două note de 
9,80 obținute la cal cu minare 
și inele — aparatele sale pre
ferate, cu care a realizat și 
succese internaționale — dar 
apoi Nicula, mai constant și cu 
note ridicate la paralele și 
bară, s-a desprins și a trecut 
in frunte. CLASAMENT : 1.
Emilian Nicula (România) 57.85, 
2. Levente Molnar ~
57.30, 3. Valentin 
mânia) 57,35.

Sîmbătă sînt 
exercițiile liber alese : 
de la ora 16, băieții de la ora
18.30. Duminică, de Ia ora 10, 
finalele pe aparate.

(România) 
Pîntea (Ro-

programate 
fetele

TIR

Tănase 
Stânescu

Rotund m 
fotbal ! Chi 
acest final 
care rezult 
așteptate s
gelele ne a 
victoria g 
Mare, cu cit 
Cine crede 
scăpa victor 
teren pronri 
că Craiova, 
atunci cind 
în fata orie 
pa cu obra
celeiași D 
unde, chiar 
Bănie, acol 
Kaiserslaute
sau... atitea 
nești sau st 
la Baia 5 
Mare !

Desigur
tele neașteo 
outsider! si 
oricărei co 
treceri. Si 
Dar ca echi
se fistîceasc 
în fat&runc 
trogradhre. 
Cum a fos 
unde public 
cu toții cit 
porterii U 
mult 
apostr^^*
lips t. e dr 
și Bălăci, i 
nose au jv 
parte din r 
nu de mult
coit de pa

Ieri, in 
roului feder 
datele de 
melor eta 
precum și a 
pei Români 
mează: 
dumihteâ 2 

miercuri 2. 
sîmbătă 5.V 
marți 8.V 
Olt (restanț

junioarei 
(legitimată 
elevă a ant 
Dcneș), car
granița celo 
care atestă, 
valoric ridic 
a treia co
țării noastr 
evoluat deșt 
cu 1120 p>, 
și în întrec 
un total de 
balcanic. -

Nu atgjea 
băieților: C
de 70 de m 
minat-o (Vi 
condus la 
clasamentul 
români au< 
seamă in ' d 
atmosferice 
distanțele lu 
nescu au r 
concurenților 
schimb, la c 
rate ieri, ei 
contactul cu 
locul doi pe 
aceste condi 
ne satisfacă

REZULTA 
piu F.I.T.A., 
RORA CHIN 
(nou record 
Prelipceanu
Tvetanka Gh 
1169 p. 4. Lu 
ria) 1126 p. 5 
mânia) 1120 
van (Români 
ROMANIA 
RGbu) 3579, 
canic), 2.
Turcia 2957 p 
masculin 
ria) 1217
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După semifinalele C. C. E,

LA ÎNCEPUT AU FOST 31
@ Campioana României pe locurile 3—4 între cluburile Europei ! O Pregătirea 
competentă și minuțioasă, un mare atu al performanței O Antrenorii și jucătorii 

consacrăriiau trecut un important examen : al

MIINE, DOMINATĂ DE CUPLAJUL BUCUREȘTEAN 31 de
Hatn- 
Viena

(...și de meciul de la Bacău)
* ’balonul de 

. rotund în 
ppionat. 
e mai 
.. ca 
e credea în 
| la Baia 
pe în urmă? 
Petrolul va 
eciul de pe 
rvinul ? Sau 
echipă care 

pate cîștiga 
I putea scă- 
l în fata a- 
Galați ? Și 
pionul din
au pierdut 
Fiorentina, 

thipe româ- 
Bau Petrolul 
pt la Baia

în 
ne- 

măr-

le, 'tezulta- 
egistrate de 

și piperul 
oricărei in
ii în fotbal, 
lina întîi să 
[ren propriu 

re- 
e ? 

ha Craiova, 
i — si știm 
^ati sint su- 

t de 
• și-a 
i. Au 

Ing. Negrilă 
Lgău și Do
care cite o 
l doua ; dar 
ris in acest 

și Adrian

Popescu și Săndoi sint demni 
reprezentanți ai școlii craiove- 
ne de 
dintre 
lorosi 
sen ți. 
tualul
Mircea Râdulescu. 
responsabilii reprezentativei 1

Desigur, etapa scursă a mai 
ridicat și alte semne de 
trebare. Ca de pildă — 
nou ! 
Steaua. 
Steaua.
reușeau ____ ,
i-au și adus pe roș-albaștri pe 
locul I? Ce fac antrenorii Jenei 
și Stănculescu ? A început să 
stîrnească insomnii și „balan
ța" în care se află F. C. Baia 
Mare. Rapid și A.S.A.. adică 
Divizia .,A“ — Divizia „B", asta 
datorită ofensivei Galațiului și 
Ploieștiului. Iată situația in 
partea finală a „clasamentului 
adevărului" (nu mai amintim 
de 
tă
13.
14.
15.
16.
17.

fotbal, cu perspective 
cele mai frumoase, 
înlocuitori ai celor 
Și să nu uităm că 
antrenor al echipei 

unul

va- 
ab- 
ac- 

este
din

în- 
din 
cu 
la

- ce se tntimplă 
cu „mînjii" de 

care pină nu de mult 
meciuri frumoase, care

C. S. Tîrgoviște. retrograda
ta această
Rapid 
A.S.A. Tg. 
F. C. Baia 
Dunărea C.S.U. 
Petrolul

Situație 
nici cei 
panți la 
cum să...

oră) :

Mureș 
Mare

—3

—6 
—7
în

(— 4) 
(-12) 
(-19) 
(- 9) 
(-20)

careîncurcată,
mai ferventi partici- 
Pronosport nu ar ști 
manevreze cele trei 

semne. Unde să pui 1.
unde 2 ?

Nici etapa de mîine 
scutită de astfel de 
chiar dacă cuplajul bucureștean

unde X,

de pe „23 August" dintre Di
namo — Sportul studențesc și 
Rapid — Steaua domină runda. 
Va fi un cuplaj al „i 
rilor" ? Al sprintului 
vist ? Al infirmării 
neconvingătoare cu F. 
Chimia ale Stelei și 
studențesc ? Al 
pidulul dună înfringerea de la 
Iași ? Iată. deci, cîteva semne 
de întrebare, la care trebuie să 
răspundă cuplajul de mîine. 
Dar meciul etapei a devenit, 
peste noapte, cel de la Bacău, 
spre care sint ațintite privirile 
tuturor celor care urmăresc 
activitatea fotbalistică : va con
tinua. Dunărea, seria ? Va cîș
tiga (punct sau puncte) și 
Bacău. acolo unde nu 
cîștigat. în retur, decît F. 
Argeș ?

La Ploiești, ultimele două 
clasate. Petrolul și C. S. Tlr- 
goviște, joacă un meci deloc 
lipsit de importantă, dacă a- 
vem in vedere că prahovenii 
au golaveraj de —20 ! Partide 
dificile au sî Baia Mare și 
A.S.A. Tg. Mureș (aflate în 
imediata apropiere a furtunii de 
la poalele clasamentului) aș
teptate la Pitești și Hunedoara, 
în rest, meciuri de mijlocul cla
samentului...

Ce putem dori celor 18 com
petitoare decît să cdștige cea 
mai bună !

.recalifică- 
i dinamo- 
i jocurilor 
. C. Olt și 

. Sportului 
revenirii Ra-

la 
a 

C.

nu este 
îndoieli,

Mirceo TUDORAN

Cursa au inceput-o 
campioane din Europa : 
burg (R.F.G.), Rapid 
(Austria). Standard Liege (Bel
gia), T-S.K.A. Sofia (Bulgaria), 
Bohemians Praga (Cehoslova
cia), Omonia Nicosia (Cipru), 
Odense Boldklub (Danemarca). 
Kuusysi Lahti (Finlanda). Nan
tes (Franța). Dynamo Berlin 
(R. D. Germană). Olympiakos 
Pireu (Grecia). Liverpool (An
glia). Athlone Town (Irlanda). 
Linfield Belfast (Irlanda de 
Nord). Vikingur Reykjavik (Is
landa). Roma (Italia). Parti
zan Belgrad (Iugoslavia). Jeu- 
nesse d’Esch (Luxemburg). 
Hamrun Spartans (Malta), Vi
king Stavanger (Norvegia). 
Ajax Amsterdam (Olanda). Lech 
Poznan (Polonia). Benfica Li
sabona (Portugalia). Dinamo 
București (România), Dundee 
United (Scoția). Athletic Bilbao 
(Spania). IFK Goteborg (Sue
dia). Grasshoppers (Elveția). 
Fenerbahce Istanbul (Turcia). 
Raba Eto Gyor (Ungaria) și 
Dinamo Minsk (U.R.S.S.).

In această grupă, cu atitea 
nume ilustre în cuprinsul său. 
reprezentanta fotbalului nostru, 
Dinamo București, a reușit să 
ocupe — intr-un clasament pe 
locuri — poziția 3—4. alături 
de campioana Scoției, Dundee 
United, obținind cea mai bună 
performantă a unui club ro
mânesc in C 1. întrecerea cea 
mai importantă rezervată for
mațiilor de club. Să recunoaș
tem că reușita dinamoviștilor 
se plasează la o cotă foarte 
înaltă a speranțelor noastre sî 
că toți cei care s-au ocupat, 
cu pasiune și competentă, de 
campania C.C.E.. de la condu
cerea departamentală pină la

BIROUL F. R. F.
Ședinței Bi- 
fost stabilite 
bre ale ulti- 
Bvizia „A“, 
analelor „Cu
pă cum ur-

etaptTîi 31-a: 
apa a 32-a; 
apa a 33-a; 
imo — F.C. 
apa a 24-a);

vineri ll.V — Dinamo — Cor
vinul și Steaua — Sportul stu
dențesc (meciuri în cadrul se
mifinalelor „Cupei României") ; 
duminică 13.V — etapa a 34-a.

Următoarea ședință a Biroului 
F.R.F. va avea loc simbătă 12.V, 
la ota 10.

Cine scoate din casă „piatra de moară" ?

ȘEDINȚA
COLEGIULUI DIVIZIONAR

RCUL
mine 
ua a

lat 
fia 
[ Prclipccanu 
B.S. Rădăuți, 
li Alexandru 
epășit și ea 
de puncte 

tal, un nivel 
m și cea de 
ă a echipei 
lela Robu, a 
pine (locul 5 
la s-a impus 
llectivă, cu 
| nou record

Tot ieri, la sediul F.R.F., a 
avut loc ședință Colegiului di
vizionar in care au fost discu
tate următoarele probleme :
• Planul de măsuri privind 

participarea echipei naționale la 
turneul final al C.E.
• Informare asupra stadiului 

de pregătire a jucătorilor 
Iotul reprezentativ pentru 
neul final al C.E.
• Informare cu privire 

desfășurarea cursului de . 
fecționare cu conducătorii de 
cluburi și asociații din Diviziile 
„A" si „B“.
• Diverse probleme actuale 

ale activității fotbalistice.

din 
tur-

la 
per-

Greu, ca o piatră de moară, 
a mai atirnat de picioarele 
fotbaliștilor băimăreni infrin- 
gerea suferită, cu puțin timp 
in urmă, pe propriul teren, 
în fața echipei Dunărea C.S.U. 
Galați. Intr-atît de mult a im
pietat asupra moralului forma
ției lui Paul Popescu. incit 
tot ceea ce a urmat pentru ea 
a însemnat o scufundare con
tinuă in apele tulburi ale zo
nei periculoase : infringeri cu 
Sportul studențesc ** “ 
Politehnica Iași — 
meciuri in deplasare 
sfirșit, acest 1—1. acasă. 
Petrolul, egal cu un eșec.

Nici chiar rapida deschidere 
a scorului, reușită joi de Tul- 
ba. n-a condus, cum era de 
așteptat, la o mai bună stare 
de spirit in tabăra gazdelor. A 
fost suficientă. imediat dupr 
golul primit, prima replică mai 
energică a 
împăcată

(2—6) »i 
ambele 

- Ji, in 
cu

Petrolului, 
cu postura

deloc 
de fa

Nu au fost doar

vinsă, pentru ca in rindurile 
băimărenilor să-și facă din 
nou loc crisparea, îndoiala in 
propriile posibilități. Arezanov 
a greșit multe pase, Laiș a de
venit și 
rezolvări 
mentare 
Mureșan 
personale,

mai nervos, căutind 
in dueluri neregula- 
cu portarul 
s-a lansat in 

i, dăunătoare 
colectiv. Si cind doi < 
nenti ai liniei mediane, 
partimenl care începuse 
de promițător, se 
printre primii care iți 
busola, dereglarea ansamblului 
— cu consecințe fa randamen
tul celor două virfuri, Roznai 
și Tulba — este iminentă.

Invitația la calm, adresată, 
joi. jucătorilor, fa ultimul sfert 
de oră al meciului, de... craini
cul stadionului, se impune insă 
a fi făcută și conducerii clu
bului, atit de 
fa dimineața

Toma, 
acțiuni 
jocului 
compo- 
t, com

etă 
numiri 

pierd

descumpănită 
_____ partidei. 

Gheorghe NICOLAESCU

capriciile vremii...
ieri^je cuvin 
Iția distanței 
care au do- 

lănescu a și 
ment dat in 
kl), sportivii 

mai cu 
p 'condițiilor 
nice. Dacă la 
Lnase și Stă- 

țină piept 
Bulgaria, în 
rte, desfășu- 
Irdut complet 
umul. Nici 

p. obținut în 
are darul să

HNICE, sim- 
kn : 1. AU- 
Lnia) 1244 p., 
h. 2. Mariana 
la) 1215 p. 3. 
k'a (Bulgaria) 
taova (Bulga- 
ha Robu (Ro- 
abriela Coșo- 
p; echipe: 1. 
Prelipceanu, 

i^-ecord bal- 
3406 p. 3.

Tiplu F.I.T.A., 
TOV (Bulga- 

prd balcanic), 
ia) 1200 p. 3. 
ta 1WI p. 4. 
tl D„ 5. R. 
1166 p. 6. V. 

1164 p... 8.
1127 p ; 

(lotov, 
ou re- 
3457 p.

ȘTIRI • ȘTIRI
• ORA DE ÎNCEPERE A ME

CIURILOR IN LUNA MAI. Lu
na viitoare partidele din campio
natul Diviziei „A“ vor începe la 
ora 17.30.
• ÎN CAMPIONATUL DIVI

ZIEI „C“ se dispută două etape 
în interval de trei zile : dumi
nică (ora 11) etapa a 21-a, iar 
miercuri 2 mai (ora 17) etapa a 
22-a
• ' CENTRUL DE COPII ȘI JU

NIORI AL CLUBULUI SPORTUL 
STUDENȚESC organizează selec
ție pentru copiii născuțl Intre 
anii 1968—1975. Selecția are loc 
zilnic, între orele 8—1« și 14—17, 
la stadionul Sportul studențesc, 
din Regie.

Pentru 
zon. cum 
vean, temerile care 
înaintea meciului cu 
rea C.S.U. aduceau mai 
grabă cu un nor stingher ce 
ar fi vrut să schimbe... un al
bastru infinit. Cu puțin timp 
inaintea startului partidei, 
nori negri dominau „Centralul" 
craiovean. Si acești nori au 
coborit pină jos, pe teren, ne- 
lăsînd nici o rază de lumină 
in jocul gazdelor. A 
și ploaia, in scurte 
insă spectatorii nu erau bi
ciuiri de capriciile vremii, ci 
de... aversele propriilor favo- 
riți, cum au fost ratările lui 
Ștefănescu (șut fa... Cămătaru,

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 27 APRILIE 

1984
I : 57 41 43 26EXTRAGEREA

55 33 7 80 71
EXTRAGEREA

74 19 22 89 9 66 
FOND TOTAL 

993.338 lei, din 
report la categoria 1.

a n-a : 46 77 49

DE CtȘTIGURI: 
care 122.398 lei,

o 
este

echipă cu 
„ll“-le

un blu
er aio- 

mijeau 
Dună- 

de-

Început 
reprize,

postat pe linia careului
6 m) și

de 
Cămătaru (preluare 

impecabilă pe piept in margi
nea careului de 
țut... paralel eu 
mingea ieșind In 
aut de poartă!), 
acutele.,.

...Soarele a vrut 
partea craiovenilor, 
sipit, după pauză, 
de deasupra stadionului. Nu a 
putut insă interveni in jocul 
echipei, care, cu mici excepții 
(printre care si cele două go
luri ale lui Cămătaru), nu a 
înregistrat ameliorări de sub
stanță față de cota „reprizei 
in ceațăM.

Adrian VASILESCU

STAT LOTO-PRONOSPORT
rezultate) : 143 variante 100% a 

230 lei «1 1.855 variante 25% a 
57 lei; Cat. 3 (10 rezultate) :
1.398 variante 100% a 43 lei șl 
15.913 variante 25% a 11 lei.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 APRILIE 
1984 Cat. 1 (12 rezultate) : 8 va
riante 100% a 4.226 lei și 56 va
riante 25% a 1 056 lei; Cat. 2 (11

CÎȘTIGURILE 
„LOTO 2“ 
1984. Cat. 1 
autoturism 
riante 25%
2 variante 
22 variante
3 :
4 :
5 :

TRAGERII
22 APRILIEDIN __ _____

: 1 varianta 100% — 
Dacia 1300 șl 2 va- 
a 17.500 lei : cat. 2 : 
100% a 12.256 lei și 
25% a 3.064 Iei ;

14,75 variante a 6.232 lei ;
119 variante a 772 lei ; 

384,25 variante a 200 lei ;

cat. 
cat. 
cat. 
cat.

6 m. apoi 
linia porții, 
aut. nu in 

ca sd notăm

să fie de 
cind a ri- 
tofi norii

INFORMEAZĂ
6 : 2.361.25 variante a 100 iei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
49.865 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la categoria 1, obținut pe 
un bilet jucat 100%, a revenit 
paiticipantului IOSIF BRAN din 
Brașov.

• Tragerea excepțională LOTO 
de mllne 29 aprilie va avea loc 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stai- 
covlci nr. 42, începînd de la ora 
16. Numerele ciștigătoare vor fi 
radiodifuzate în jurul orei 20.10.

întreg activul clubului me
rită felicitări. Pentru că ele
mentul care a caracterizat, în 
principal, prezenta campioanei 
României în C.C.E. și a decis 
reușitele ei a fost seriozitatea, 
un pronunțat spirit de respon
sabilitate. Mai cu seamă într-o 
competiție în care adversarii 
reprezintă o premieră. în care 
se știe foarte puțin despre ei. 
o asemenea atitudine de ma
ximă concentrare in pregătirea 
fiecărui meci reprezintă o marc 
condiție a succesului. La Di
namo s-a înțeles acest lucru 
s-a acționat în consecință.

Acestui apreciabil efort 
s-au adăugat — ca element 
sential al performantelor 
comportarea și randamentul ju
cătorilor și antrenorilor, care, 
se poate afirma, s-au aulode- 
pâsit in numeroasele situații 
dificile de pe parcursul gre
lei competiții. Antrenorii D. Ni- 
colae-Nicușor și C. Dinu, eo- 
laborind bine cu vicepreședin
tele de resort al clubului. V. 
Anghel, au știut — prin mun
ca și priceperea care le-au fost 
atestate de performanțe — să 
asigure o pregătire excelentă 
întregului lot și să construiască 
cele mai potrivite „croieli tac
tice" peniru fiecare meci, în 
funcție de particularitățile ad
versarului. Fotbalul românesc a 
făcut un pas înainte prin Di
namo București în direcția a- 
precierii lui ca un fotbal capa
bil să se impună in compania 
celor mai puternice formații de 
club de pe continentul euro
pean. care reprezintă, cum se 
știe, marele centru de greutate 
al fotbalului mondial. Dinamo 
iși ia un onorant și meritat loc 
în „trioul de aur“ al soccerului 
nostru, alături de echipa națio
nală și de Universitatea Cra
iova. Să ne dorim ca acest 
grup al „ambasadoarelor" con
sacrate ale culorilor românești.

și

i
e-

PROGRAMUL Șl
DE MIINE A
I : F.C.M. Progresul 
Unirea Dinamo Foc- 

Florea (Craiova), F.C.
— Prahova Ploiești : 

(București), Gloria 
______ Dunărea Călărași : Șt. 
Rotărăscu (Iași), C.S.M. Borzești
— Ceahlăul P. Neamț : *
rumboiu (Vaslui), Oțelul
— Gloria Bistrița : P. 
(Brașov), C.S. Botoșani — C.S.M. 
Suceava : L. Frunză (Sibiu), 
Delta Tulcea — Unirea Slobozia : 
D. Ciolan (Pitești), Partizanul 
Bacău — Olimpia km. Sărat : Fr. 
Keresteș (Tg. Mureș), Chimia 
Fălticeni — Metalul Plopeni : I. 
Bălan (Arad).

SERIA 
Brăila — 
șani : M. 
Constanta 
V. Dobrescu 
Buzău

A. Po-
Galați 
Cadar

SERIA A 1I-* : Dinamo Victo
ria București — Avintul Reghin: 
V. Donțiu (Galati) — Stadionul 
Republicii, I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — Constructorul T.C.L Cra
iova : I. GbergheU (Bala Mare), 
Nitramonla Făgăraș — F.C.M. 
Brașov : M. Salomir (Cluj-Napo- 
ea), Progresul Vulcan București 
— Automatica București : S. Pan- 
tclimoneseu (Boldești Scăieni) — 
stadionul Progresul. I.P. Ahnr.iniu

CAMPIONATUL
Rapid, fostul lider multe e- 

tapc la rind, a pierdut și la 
Iași, permitted echipei pregă
tită de Nicolae Zamfir să se 
distanțeze la două puncte. Cam
pioana de anul trecut joacă me
reu la ciștig (nu ca echipa de 
seniori a clubului), dstigă și.

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
După contabilizarea carto

nașelor galbene Înregistrate în 
ultimele două etape ale Di
viziei „A* (9 și. respectiv, 19), 
configurația „Trofeului fair
play Sportul" se prezintă ast
fel :

1.
2.

3— 5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14—15.

16.
17.
18.

Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș
F.C. Baia Mare 
F.C. Bihor 
Dunărea C.S.U.
S.C. Bacău 
Rapid 
Politehnica Iași 
Petrolul 
F.C. Olt
Chimia 
Steaua
Corvinul
Jiul
Sportul stud.
C.S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova

240
195
190
190
190
185
180
175
160
155
130
125
115
110
110
95
80
55

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

să crească neîncetat, confirmin- 
du-se astfel frumoasa avansare 
a acestora. în ultimele sezoane, 
în marea arenă internațională.

Jucătorii care au reprezentat 
pe Dinamo București în com
petiția campionilor au urcat. în 
bloc, o treaptă a consacrării 
lor. De ia fotbaliști cu expe
riență ca Moraru. Mulțescu, 
Augustin. Nicolae. Rednic. Cus- 
tov, Țălnar, Stăncscu. Dragnea, 
I. Marin. Andone. Orac. pină la 
mai tinerii Movilă. Mărginean 
sau Turcu. Ceea ce ni se pare 
a fi fost o trăsătură dominantă 
a comportării purtătorilor tri- 
courilor alb-roșii de-a lungul 
aparițiilor în C.C.E. a repre
zentat-o echilibrul psihic. E- 
chipa bucureșteană a acționat 
curajos, cu multă ambiție, ne- 
lăsindu-se intimidată de fai
ma și performanțele adversari
lor, de atmosfera stadioanelor, 
nesocotind nici un moment 
pierdută posibilitatea calificări
lor. Momentul tipic pentru o a- 
semenea exemplară stare da 
spirit a fost meciul-retur cu 
Hamburg, cind. la 0—3. dina- 
moviștii au găsit resurse spre a 
întoarce un rezultat atit de ca
tegoric. Credem, de asemenea, 
că trebuie evidențiată maniera 
în care Dinamo București a 
știut să contracareze punctele 
forte ale adversarilor (vezi ca
zurile Sokol, Padișev. Hartwig, 
Schalzshneider. Magalb și. pen
tru meciul-tur cu Liverpool — 
Dalglish si Rush). Au existat și 
o serie de scăderi în compor
tarea campioanei noastre. U- 
nele inegalități individuale de 
randament. încă o insuficientă 
forță ofensivă, o disproporție 
între grupul titularilor și cel 
al rezervelor, care. în condi
țiile unei competiții mari, a- 
parc și mai evidentă, aspecte 
asupra cărora vom mai reveni.

Eftimie IONESCU

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI //B"
Slatina — Gaz metan Mediaș : 
L. Sălăgean (Satu Mare), Unirea 
Alexandria — Chimica Tîrnăveni: 
Gh. Silion (Iași), Metalul Bucu
rești — Autobuzul București : P. 
Pienescu (P. Neamț) — stadionul 
Metalul, Rova Roșiori Chimia 
Tg. Măgurele : S. Burlacu (Gh. 
Gheorghiu-Dej). Carpați Mîrșa — 
Șoimii I.P.A. Sibiu: M. Man 
(Cluj-Napoea).

seria A ill-a ; 
peni — Politehnica 
G. Ioneseu (București), 
Arad — Armătura Zalău : D. Ma- 
nole (București), C.S.M. Reșița
— Metalurgistul Cugir : I. Tănase 
(Tîrgoviște), 
Gloria 
rești), 
Steaua 
Pantea 
nic — 
Virlan 
C.F.R. Timișoara 
ria Caransebeș : 
lexandria), Ind.
— U.T.A. : E.

Minerul Lu- 
Timișoara : 

Rapid

iște), ,,U“ Cluj-Napoea — 
Reșița : L. Ciucu (Bucu- 
Someșul Satu Mare —

C.F.R. Cluj-Napoea : I..
(București), Minerul Cav- 
Olimpia Satu Mare :

(Gh. ’
_ I.

Gheorghiu-Dej), 
— C.F.R. Victo- 
F. Scoicaru (A- 
sirmei C. Turzli 

_______ Mustață (Bucu
rești), Aurul Brad — Minerul Mo- 
tru : I. Vasile Teodorescu (Bucu
rești) .

SPERANȚELOR
probabil, va intra din nou in 
posesia titlului. Ea mai are 
insă doar un singur mare hop 
de trecut, cel de miercuri, cind, 
la Ducurești. este programat 
derbyul întrecerii : Rapid — U- 
niversitatea. Dar și; în eventua
litatea că actualul lider va pier
de acest meci. îi rămîn în con
tinuare în... rezervă cele trei 
restante, plus golaverajul.

Si pentru că nu cu mult timp 
în urmă am pus în discuție 
scoruri inadmisibile prin pro
porțiile lor. iată că si in etapa 
de joi s-a mai înregistrat unul. 
La Baia Mare speranțele Pe
trolului au pierdut cu 7—0 ! Ce 

dau a-fel de... speranțe mai 
semenea infringeri ?
1. universitatea
2. Rapid
3. F.C. Baia M.
4. Steaua
5. F.C. Argeș
6. Dinamo
7. F.C. Bihor
8. A.S.A.
9. Corvinul

10. Petrolul
11. Jiul ♦)
12. Sportul st.
13. Dunărea
14. Chimia ♦)
15. C.S. T-viște
16. Polit. Iași
17. S.C. Bacău
18. F.C. Olt — - ---------

• Echipe penalizate cu cite 
două puncte.

27 17 6 4 49-17 40
30 16 6 8 45-26 38
29 13 10 6 54-21 36
29 14 6 9 61-45 34
28 14 6 8 30-22 34
26 13 7 6 50-25 33
30 14 3 13 53-37 31
28 12 6 10 52-46 30
30 11 7 12 48-45 29
30 12 5 13 40-51 29
30 13 4 13 37-40 28
30 7 14 12 27-37 25
30 10 5 15 36-50 25
30 10 5 15 37-53 23
30 10 3 17 45-76 23
30 10 3 17 44-81 23
30 8 5 17 30-46 21
29 7 6 16 40-60 20



SÎNT INVINCIBILI
JONKQPING, 21 (prin telefon)'. 

Pe cele trei saltele de la Ro- 
senlunds Halle din localitate, 
au continuat vineri Campiona
tele europene de lupte libere, 
întrecerile sînt deosebit de se
vere, aspect relevat și de unele 
rezultate, printre care înfrînge- 
rea campionilor continentali ai 
ediției de anul trecut, bulgarul 
Kamen Penev, la categoria 68 
kg, și iugoslavul Saban Seidi, 
la „74 kg“. Dar. firește, aten
ția noastră a.............................
îndeosebi spre 
români. Nicu 
kg), liber în 
întilnit în cel_ __  _____ ...
campionul european din 1982 și 
vicecampion anul trecut. Laszlo 
Biro (Ungaria). Deși a avut un 
adversar cu o asemenea carte 
de vizită, Hincu a reușit să 
conducă de cîteva ori la punc
te. dar în final a pierdut cu 
10—12. Aurel Neagu (57 kg), 
cu o suită de atacuri susținute

fost îndreptată 
cei 6 luptători 

Hincu (cat. 48 
primul tur, l-a 
de al doilea pe

intr-un ritm debordant, l-a 
determinat pe francezul Jean 
Pierre Mercader să intre în 
defensivă și în min. 5,49 aces
ta a fost descalificat. Traian 
Marinescu (62 kg), surprins în- 
tr-o poziție critică de Martin 
Herbeter (R.F. Germania), în 
4,45, n-a mai putut să evite 
tușul. Claudiu Tâmăduianu (74' 
kg) a avut tur liber. Gheorghe 
Fodorea (82 kg) a fost frustrat 
de arbitri în confruntarea sa 
cu polonezul Leszek Ciota. Cind 
mai erau doar 15 secunde, la 
scorul de 0—1, Fodorea a pri
mit avertismentul descalificării 
deși luptătorul polonez, dorind 
să-și apere minimul său avan
taj, a evitat orice atac și deci 
el trebuia sancționat.

Iată și cîteva amănunte din 
cea de a doua reuniune. Hin
cu a obtinut o frumoasă vic
torie la puncte. 7—5, în fața 
polonezului Jan Falandis, me
daliat cu „bronz* Ia C.E. de

■ ■ ■
anul trecut. Neagu a avut tur 
liber, urmind să lupte în tu
rul 4, după ora convorbirii te
lefonice, cu polonezul Zygmund 
Kolodziej, Tâmăduianu, după 
ce l-a învins cu 8—4 pe Janos 
Nagy (Ungaria), a fost liber în 
turul 3, iar în cel de al IV-lea 

■ a pierdut prin tuș la sovieticul
Taram Magomedov și cum mai 
avea o înfrîngere a Ieșit din 
competiție. Fodorea a reușit 
să-1 învingă pe italianul Lu
ciano Ortelli la puncte, 7—3, 
dar îl aștepta un meci greu, 
cu sovieticul Lukman Ajabai- 
lov. Pușcașu a abordat decis 
meciul cu italianul Gianni 
Cbalucci și a cîștigat cu un 
scor concludent : 7—2. întrece
rile se vor încheia sîmbătă 
seara.

CAMPIONI BALCANICI LA PISTOL VITEZA
au
u-
ce

SOFIA, 27 (prin telefon). 
In sfîrșit, trăgătorii noștri 
reușit să intre și în posesia 
nui titlu individual, după 
reușiseră de două ori perfor
manța la echipe, în cadrul 
Balcaniadei care se desfășoară 
în capitala Bulgariei. Succesul 
aparține specialistului în pro
ba de pistol viteză, Marin Stan, 
care a obținut cu această oca
zie nu numai victoria in difi
cila întrecere (ridicată conti
nuu prin nivelul valoric al țin- 
tașilor bulgari și albanezi, în 
special), ci cea de a treia ur
care pe cea mai înaltă treaptă 
a concursurilor internaționale 
la care a participat în această 
primăvară. Totalul lui Marin

STEAUA-IN SEMIFINALELE C.C.E. LA SPADĂ

MiINE, DEBUTUL ECHIPEI DE GRECO-ROMANE
la Jon- 

echi.pei 
de lupte

Sosiți vineri seara 
koping, componenții 
noastre reprezentative 
greco-romane au luat imediat 
cunoștință cu „noutățile de ul
timă oră" (adversarii înscriși la 
categoriile respective de greu
tate, particularitățile sălii Ro
senlunds...) și, firește, au avut 
primele întîlniri cu ziariștii, 
dornici, ca întotdeauna, să afle 
cit mai multe informații des
pre echipa României, creditată, 
în continuare, cu șanse, în ciuda 
slabei comportări de la cam
pionatele mondiale de anul 
trecut.

Pentru „europenele" care în
cep mîine colectivul tehnic 
coordonat de antrenorul emerit 
Ion Corneanu a selecționat ur
mătorii luptători, în ordinea 
categoriilor : Nicolae Onica — 
debutant, Mihai Cișmaș, Nico
lae Zamfir, Constantin Uță, 
Ștefan Negrișan, Ștefan Rusu, 
Ion Draica, Ilie Matei, Vasile 
Andrei, Victor Dolipschi, o 
echipă omogenă, cu individua
lități binecunoscute în arena 
internațională a acestui sport.

Ea va întilni, timp de trei zile, 
puternicele formații ale Uniunii 
Sovietice, Bulgariei, Ungariei, 
Finlandei — marea revelație a 
campionatelor mondiale de la 
Kiev, Suediei... Programul pri
mei zile de concurs cuprinde, 
ca și la „libere", întreceri pre
liminare în cadrul tururilor 1 
Și 2- ...Așteptăm ca sportivii români 
să aibă evoluții bune care să 
le permită o convingătoare re
intrare in elita europeană și, 
firește, accesul pe podiumul 
de onoare de la Rosenlunds 
Halle (Palatul de gheață — ca
pacitate 5000 de locuri), unde 
marți seara vor fi cunoscuți 
medaliații continentali ai aces
tei ediții care se anunță, prin 
numărul și valoarea concurenți- 
lor, cea mai puternică din cele 
30 disputate pînă acum.

Dan GARLEȘTEANU

La Heidenheim (R.F.G.), în 
C.C.E. la spadă, campioana Ro
mâniei, Steaua, s-a calificat 
pînă în semifinala competiției, 
în urma victoriilor obținute in 
fața echipelor Honved Buda
pesta (9—6) și S.K. Oslo (8—5). 
In semifinală, spadasinii bucu- 
reșteni au fost întrecuți de cei

din echipa Tauberbischofsheim 
(R.F.G.), deținătoarea trofeului 
în 1983, care va întilni în fi
nală pe campioana Poloniei, 
Wroclaw. Spadasinii de la 
Steaua își păstrează astfel po
ziția dobîndită în ultimii ani 
printre cele mai bune echipe 
de club din Europa.

Stan — 596 p. victoria dato- 
rindu-se unei prime manșe ex
celente (299 p), dar și unei si
guranțe mult sporite în bara
jul pe care l-a avut de execu
tat în compania bulgarului Sto- 
ianov, care acumulase, la rin- 
dul său, același punctaj ri
dicat. Și echipa de pistol vi
teză a României (antrenor Teo
dor CoIdea) a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, 
băieții noștri totalizînd 1 774 p, 
ceea ce reprezintă un nou re
cord balcanic. Ceilalți doi com- 
ponenți ai echipei țării noastre 
au fost Corneliu Ion (locul 3 
cu 591 p) și Grațian Calotă (lo
cul 6 cu 587 p). Pe locurile ur
mătoare, la echipe : 2. 
ria 1 770 p, 3. Albania 
Alte rezultate : 
juniori : 1.
ria) 587 p, 
nia) 579 p, 
garia) 576 
3x40 f : 1.
ria) 1 152 
(Bulgaria) 
vec (Iugoslavia) ’ î 145 p,. .. 5.
F. Cristofor (România) 1 131 p, 
6. R. Nicoleseu (România) 
1 127 p,. .. 9. C. Stan (România) 
1 118 p ( echipe : 1. Bulgaria 
3 414 p, 2. Iugoslavia 3 393 p, 3. 
România 3 376 p.

Bulga- 
1 759 p.
viteză, 

(Bulga- 
(Româ-

pistol
C. Sloianov
2. O. Vișan
3. S. Tomkov (Bul- 
P ; pușcă liberă, 
E. Marinov (Bulga- 
p, 2. P. Zaprianov 
1 147 p, 3. R. Debe-

5.

FINALURI PASIONANTE
SPANIA. Etapa' de duminica 

trecută, penultima din actuala 
ediție, a limpezit în bună mă
sură apele și în partea supe
rioară a clasamentului, lupta 
pentru laurii de campioni fiind 
singurul punct care mai capta 
atenția. La celălalt pol al cla
samentului, trioul retrogradant

TURNEUL DE ȘAH DE LA TBILISI

IN CAMPIONATELE SPANIEI Șl R. F. GERMANIA

TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din tur

neul masculin de la Oslo de ca
lificare pentru campionatele eu
ropene : Norvegia — Scoția 103— 
74, Danemarca — Portugalia 
87—80, Norvegia — Islanda 84—63, 
Portugalia — Scoția 66—56. • In 
turneul feminin de la Strakonlce 
(Cehoslovacia) : U.R.S.S. — Fran
ța 80—52, Cehoslovacia „A” —
Polonia 74—73.

BOX • La Saint Nazaire, la 
campionatele internaționale pen
tru amatori ale Franței, !n semi
finalele categoriei mijlocie, Doru 
Maricescu a fost învins la puncte 
de Henryk Petrlch (Polonia).

CICLISM • Etapa a 4-a a 
cursei „Classico RCN”, care se 
desfășoară în Columbia, a fost 
cîștigată de columbianul Fran
cisco Rodriguez, 150 km în 3 h 
36:11, urmat în același timp de 
compatrioțll săi Luis Herrera șl 
Manuel Cardenas. în clasamentul 
general conduce Herrera cu 13 h 
57:37, urmat la 36 de secunde de 
Rodriguez.

POLO • In turneul de juniori 
de la Sofia, echipa României a 
învins Turcia cu 17—4 (6—2. 5—1,
3— 1, 3—0) si a fost întrecută cu
lt—9 (3—2, 3—2, 3—2, 2—3) . de
Spania. Alte rezultate : U.R.S.S.
— R.F. Germania 10—4 (0—2, 2—0,
4— 0. 4—2). Bulgaria — Turcia
0—4 (2—1, 3—0. 2—2. 3—1), U.R.S.S.
— Spania 7—6. R.F.G. — Bulga
ria 9—8.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de Ia Londra, Chandler 
l-a întrecut pe Torre, Vaganlan 
pe Miles, Polugaevski pe Seira- 
wan. Iar Timman pe Mestel. S-au 
încheiat remiză partidele Anders
son — Karpov și Nunn — RiblL 

TENIS • In turneul final WCT 
de la Dallas, Curren l-a Învins 
pe Dickson cu 3—6, 4—6, 6—3,
6—4, 6—3, Gerulaltis pe Scanlon 
cu 2-6, 5—7, 7—6, 6—3, 6—2, iar 
Teltscher pe Șundstrom cu 6—2, 
6—1, 4—6, 6—2. în sferturi vor 
juca : curren — Kriek, Connors
— Mayotte, Arias — Teltscher, 
McEnroe — Gerulaltis • La 
AlX-en-PROVENCE. In sferturile 
de finală 1a dublu masculin, con
curs contînd pentru „Marele Pre
miu — Volvo*, cuplul Florin Se- 
gărceanu — Jakob Hlasek (Elve
ția) a tnvlns cu 7—5, 7—5 pere
chea suedeză ștefan Slmonsson
— Hans Slmonsson.

VOLEI • în meci masculin, la 
Leningrad : U.R.S.S. — Brazilia 
3—1 (8, —11, 11, 13). • în tur
neul feminin de la Volgograd t 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0 (3, 5, 2), 
Bulgaria — U.R.S.S. tineret 3—0 
(3. 6. 5). Bulgaria — Ungaria
3—0 (8. 10. 5). Cuba — U.R.S.S. 
tineret 3—1 (8, —15. 3. 4).

MOSCOVA. 27 (Agcrpres). — 
In turneul internațional femi
nin de șah de la Tbilisi, după 
4 runde și disputarea unor par
tide întrerupte in fruntea cla
samentului se află Pia Kramling 
(Suedia) cu 3,5 p. urmată de 
campioana mondială Maia Ci- 
burdanidze (U.R.S.S.) 3 p. Mi- 
Iunka Lazarevici (Iugoslavia),

Marta Litinskaia și Elena Ah- 
mîlovskaia (U.R.S.S.) cu 2,5 p 
fiecare etc. Margareta Mureșan. 
care a cîștigat partida cu Hu- 
gașvili (U.R.S.S.), are 1,5 p și 
o partidă întreruptă.

TURUL CICLIST

CAMPIONATELE EUROPENE
DE HALTERE

în orașul spaniol Vi- 
început campionatele 
de haltere. pentru 
La categoria muscă

Aseară, 
toria au 
europene 
seniori. __
(52 kg), titlul a revenit lui Neno 
Terjinski 
de 262,5 
V.r. 260 
recordul 
cu 152,5 
această < 
nu

i (Bulgaria) cu un total 
kg (record mondial — 
kg). Tot 
lumii și 
kg (v.r. 
categorie 

a avut reprezentant.

el a corectat 
la „aruncat* 

150,5 kg). La 
tara noastră

Un toarte tînăr 
șahist îovietio a ob
ținut, nu de mult, 
categoria a doua, 
la numai două 
trepte de titlul de 
maestru. Este vorba 
de Emil Sutovskl, 
din Baku, capitala 
R.S.S. Azerbaidjene. 
care are In palma
res mal multe vic
torii tn cadrul unor 
turnee rezervate 
pionierilor. De fapt, 
elementul cel mal 
important din a- 
ceastă știre trans
misă de Agenția 
TASS, este că E- 
mil Sutovski nu are 
decit... șase anișorii 
El este membru al 
„școlii* de șah din 
Baku, acolo unde

AL SPANIEI
Etapa a 9-a a Turului ciclist 

al Spaniei. Zaragoza — Soria, 
159 km, a fost ciștigată de ita
lianul Orlando Marini în 3h43:32, 
urmat în același timp de spa
niolul Angel de las Heras. cei 
doi sosind cu 4:28 înaintea plu
tonului. In clasamentul general 
conduce spaniolul Pedro Del
gado, 49h57:34. urmat de Ed
gar Corredor (Columbia) la 3 
secunde. Eric Caritoux (Fran
ța) la 11 secunde. Patrocinio Ji- 
meniez (Columbia) Ia 38 se
cunde etc.

este cunoscut de mai multe 
«ăptămîni : Salamanca, Cadiz și 
Mallorca. După toate probabili
tățile, și în acest an titlul va 
lua drumul Țării Bascilor, după 
victoria obținută de Athletic 
Bilbao la __ ,£
Acesta ar ti al doilea succes 
consecutiv și al 8-lea din isto
ria clubului. ______  „
egalitate de puncte (47) cu Real. 
Madrid, Athletic va primi în ul
tima etapă, pe teren propriu, 
replica lui Rea] Sociedad (o 
umbră a fostei campioane, 
acum o echipă de pluton), în 
timp ce principala sa urmări
toare se va deplasa la Barce
lona, pentru a înfrunta pe Es- 
panol. In varianta în care cele 
două fruntașe vor termina vic
torioase, pentru departajare va 
opera criteriul golaverajului 
din partidele directe, favorabil 
Iui Athletic (2—1 și 0—0). Efor
turile antrenorului din Bilbao, 
Javier Clemente, un tehnician 
din „noul val", foarte dotat și 
dăruit culorilor clubului, și al 
talentaților săi elevi, din rîn- 
durile cărora se desprind nu
mele unui Dani, Urouiaga. Sa
rabia, Goicoechea sau Zubi- 
zarreta. se văd acum răsplă
tite. Exponent al unui joc ofen
siv. Athletic și-a atras multe 
simpatii.

R.F. GERMANIA. Cu 5 etape 
înainte de terminarea campio
natului vest-german, nu mai 
puțin de 4 formații simt anga
jate în lupta pentru cucerirea 
titlului : V.f.B. Stuttgart, Ba-

Valencia (2—1).

Aflată acum la

yern Miinchen, Hamburger S.V. 
și Borussia Monchengladbach. 
Sîmbăta trecută, surprizele au 
abundat. Astfel, Stuttgart a 
cîștigat la Bochum în urma sin- 
gului punct marcat de Andreas 
Muller, cu toate că de la Stutt
gart au lipsit internaționalii 
K. H. Forster și Ohlicher ; în 
schimb, Bernd Forster a ținut 
în șah atacul lui Bochum ! Ba
yern Miinchen a pierdut primul 
loc fiind învinsă în deplasare 
de Werder Bremen cu 3—2. In
ternaționalul Rudi Voller a des
chis scorul pentru gazde, apoi 
Sidka l-a majorat. La 2—0 
pentru Bremen, frații Rumme- 
nigge au reușit să egaleze. Mai 
întîi prin Michael și apoi cu 
golul lui Karl Heinz, care este 
în continuare golgeterul cam
pionatului cu 21 de puncte la 
activ. In min. 77, Werder a 
înscris golul victoriei prin Neu- 
barth. Bayern a jucat fără in
ternaționalii Pfaff (belgian) in 
poartă, Augenthaler (libero) și 
Dremmler (fundaș). Hamburger 
S.V. este în mare revenire de 
formă : a dispus la Bielefeld 
cu ' 1—0 de Arminia, în urma 
golului marcat de internaționa
lul Rolff. In fine, și Borussia 
Monchengladbach a reușit să 
cîștige „afară" la Mannehim 
cu 3—2.
• în preliminariile olimpice 

(zona Asia Oceania) s-au ca
lificat Arabia Saudită și Qatar. 
A treia echipă va fi desemnată 
de meciul Irak — Coreea 
Sud.

PRECOCITATE...
și-a făcut ucenicia 
și Garri Kasparov, 
actualul șalanger al 
Iul Anatoli Karpov 
la titlul de campion 
al lumii. Semnifica
ția pieselor și jocul 
lor pe cele 64 de 
patrate le-a Învățat

tiță : Rozana. și ea 
are tot șase ani și 
demonstrează cali
tăți excepționale. 
Intr-un singur an, 
Rozana a crescut de 
la nivelul unei în
cepătoare, la cel 
de... campioană a

RECORDUL A FOST ÎNTRECUT !
Aminteam, zilele trecute, de 

tentativa pe care navigatorul 
francez Patrick Morvan a 
Întreprins-o pentru stabilirea 
recordului de traversare a 
Atlanticului. încercarea sa a 
fost reușită și Morvan, la 
bordul catamaranului său „Jet

DE LA UN SPORT LA ALTUL...

Services”, după ce a ridicat 
ancora la Long island, lingă 
New York, a trecut „linia” 
de sosire, la capul Lizard, în 
sudul Angliei, fiind „crono
metrat* în 8 zile, 16 ore și 36 
minute. Performanța consti
tuie un nou record, preceden
tul (deținut de un alt fran
cez, Marc Pajot) fiind de 9 
zile, 10 ore, 6 minute și 34 de 
secunde 1

I

I

de la tatăl său Da
vid Sutovski. maes
tru internațional la 
jocul de dame, 
șașki cum i se mai 
spune.

La Tirana există, 
de asemenea, un 
mare talent al jo
cului de șah, o fe-

TATĂL Șl FIII SĂI

capitalei La ultima 
ediție a campiona
tului Tiranei, Ro
zana a obținut un 
șir de victorii, în
trerupt doar de o 
remiză realizată 
însă în compania 
campioanei de se
nioare a țării !...

CEL MAI TÎNĂR ALPINIST I
O performanță de 

răsunet a realizat 
un tînăr alpinist a- 
merlcan, Richard 
Garret, care a izbu
tit să urce cei 
6 959 m ai virfulul 
Andin al muntelui 
Aconcagua, cel mal 
înalt al continentu

lui sud-american. 
Richard, originar 
din Alaska, este tn 
vîrstă de numai 14 
ani I El a realizat 
ascensiunea împreu
nă cu tatăl său Ro
nald, un alpinist 
experimentat care

are Ia activ incâ 
trei cățârări pe 
Aconcagua, supra
numit „Colosul A- 
mericii”. Richard 
Garret este alpinis
tul cel mai tînăr 
care a atins o Înăl
țime atît de mare 1

tn anul 1948, la București, 
la cea de-a cincea ediție a 
campionatelor naționale de 
haltere (șase categorii de 
greutate) la cat. 67.5 kg titlul 
de campion a revenit gâlă- 
țeanulul Pavel Gospodinov, 
unul dintre cei mal buni hal
terofili al noștri. El a ridicat 
245,8 kg. La categoria cea mal 
mică. 56 kg, titlul a fost cu
cerit cu un rezultat de 146 kg 
tot de un concurent gălățean.

Gheorgbe Gospodinov, fiul lui 
Pavel, un sportiv tînăr, în 
vîrstă de 14 ani. A fost, pro
babil, unul dintre cei mal ti
neri campioni al noștri Ia „ri
dicarea de greutăți”. După un 
an, tot la București, a mal 
apărut pe podium, alături de 
Pavei și de Gheorghe, încă 
un Gospodinov, Nelu, al doi
lea dintre fiii maestrului, dar 
dintre toți doar tatăl, pavei, 
a devenit campion național.
cu 236 kg.

„CENTRALUL- Șl AJUTOARELE LUI
Intr-una din ligile inferioare ale campionatului de fotbal al 

R.F. Germania activează o brigadă de arbitri formată, de fapt, 
dintr-o familie 1 In mod obișnuit, „centralul” este tatăl, Ulrich 
Florack, Iar tusleri sînt fiii lui. adolescenții Gilnther și Ulrich 
jr. Se spune că... omogenitatea acestui trio a fost de fiecare 
dată exemplară după cum, tn glumă, se zice că un ofsaid ne
semnalizat se lasă cu sancțiuni aspre... acasă 1
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