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UNITATEA POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI, 
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

URIAȘĂ FORȚĂ MOTRICE A PROPĂȘIRII ȚĂRII

ȘUVOI BIRUITOR! 1

Intii de Mai pe fruntea țării arde .
Ca o lumină pururea aleasă,
Suind din semeni și din mari stindarde
Și din tulpini de fericită casă.

Intii de Mai in matca marii fapte... 
Partidul drag noi II slăvim fierbinte 
Zâmislitori de roade pururi coapte 
Pe matca vremii gaiopind-nainte.

De-Armindeni, din fagurii de ceara
Cu mierea faptelor depline 
Rodim adine ți totul se măsoară, 
Prin Ceauțescu - spre mai bine.

Partidu-nțelepciunii cheamă
Prin glas de dîrz Conducător 
Pe glob cei mulți să fim de-o seamă.
Unit șuvoi, mereu biruitor.

Ion SOCOL

e aproape un secol, ziua de 1 Mai — stră
vechiul Armindeni — a dobindit largi și 
profunde semnificații, devenind o zi de 

cinstire a muncii, a făuritorilor de bunuri, o zi 
a solidarității internaționale a celor ce muncesc 
pretutindeni in lume.

Celebrată in țara noastră — sub semnul aces
tor simboluri militante — incă din anul 
1890, ziua de 1 Mai a constituit pentru proleta
riatul român una din cele mai puternice tribune 
de afirmare a conștiinței sale revoluționare, a 
nobilelor idealuri care-1 animau. Pe măsura dez
voltării și fortificării mișcării muncitorești, a 
maturizării sale politice, dar îndeosebi o dată cu 
crearea in mai 1921 a Partidului Comunist Ro
mân — care a devenit exponentul fidel și apă
rătorul intereselor clasei muncitoare, al maselor 
largi populare —. demonstrațiile de 1 Mai din 
țara noastră au crescut considerabil in amploa
re și combativitate, accentuindu-și caracterul de 
luptă împotriva exploatării și asupririi sociale 
și naționale, pentru drepturi democratice și o 
viață mai bună, pentru dezvoltarea progresistă 
a societății, pentru apărarea independenței și 
integrității patriei, tn șirul acestor importante 
bătălii de clasă, al manifestărilor muncitorești 
organizate de partidul nostru comunist în pe
rioada interbelică, ca o strălucită victorie politi
că avea să rămină înscrisă in istoria țării im
presionanta demonstrație de masă desfășurată 
în București la 1 Mai 1939. Reunind peste 20 000 
de oameni (comuniști, socialiști, social-demo- 
crați și muncitori fără de partid), demonstrația 
populară antifascistă și antirăzboinică organiza
tă in acea zi pe străzile Capitalei — care a a- 
vut un larg ecou intern și internațional, fiind 
una dintre primele acțiuni antifasciste de masă 
din Europa in acea neagră perioadă de accen
tuare a ofensivei fascismului impotriva liber
tății și integrității teritoriale a statelor din 
centrul și estul continentului — a probat voința 
politică a muncitorimii române, hotărirca ei de 
a lupta — răspunzind astfel cbemărilor lan
sate in acest sens de partidul comunist — im
potriva regimului de dictatură regală, a fascis
mului intern și extern, pentru apărarea democra
ției, a unității și libertății patriei.

Un rol de scamă in pregătirea și desfășurarea 
acestei mari manifestări antifasciste și antirăz
boinice organizate cu 45 de ani in urmă in 

Capitală l-a avut tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
In munca încredințată atunci de partid, mili
tantul de numai 21 de ani avea să dea incă 
o dată măsura înaltelor însușiri revoluționar- 
patriotice care-1 făcuseră cunoscut și apreciat 
incă de foarte tinăr in mijlocul tovarășilor săi: 
marea putere de muncă, largul orizont politic, 
dirzenia, combativitatea și devotamentul său ne
țărmurit față de interesele vitale ale poporului, 
față de cauza suveranității, independentei și 
integrității patriei. Alături de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, de alți militanți comuniști, o con
tribuție remarcabilă la mobilizarea pentru lupta 
revoluționară a tineretului, la sporirea comba
tivității revoluționare a maselor muncitoare din 
București a adus-o tovarășa Elena Ceaușescu 
(Petrescu).

Consecvența neabătută cu care Partidul 
Comunist Român a acționat — incă de la 
începutul existenței lui — pentru triumful 
marilor aspirații ale clasei muncitoare, ale ma
selor largi populare, și-a găsit, de asemenea, o 
exprimare de maximă însemnătate in crearea — 
la 1 Mai 1944 — a Frontului Unic Muncitoresc, 
adevărată coloană vertebrală a coaliției tuturor 
forțelor sănătoase ale națiunii, care avea să 
ducă la victoria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944 și să chczășuiască drumul spre ma
rile înfăptuiri din anii socialismului. „Crearea 
Frontului Unic Muncitoresc — sublinia tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu — a constituit factorul esențial 
în lupta pentru răsturnarea dictaturii nrrilitaro- 
fasciste, pentru Ieșirea României din războiul 
contra Uniunii Sovietice, alăturarea la coaliția 
antihitleristă șl trecerea ta dezvoltarea demo-- 
craticâ și la transformarea socialistă a țării". :

In noua epocă deschisă prin actul istoric vic
torios de la 23 August 1944, ziua de 1 Mai 
sărbătorită in mod liber, Ia adevărata ei di
mensiune — a dobindit alte sensuri. Devenind 
un prilej de trecere in revistă a marilor izbinzi 
obținute de poporul nostru in vasta operă de e- 
dificare a socialismului — îndeosebi in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidu
lui, cea mai fertilă din Întreaga istorie a patriei 
—, cinstirea acestei zile poartă semnificația unul

(Continuare tn nao- a 3-a)

Campionatele internaționale de gimnastică ale României

REPREZENTANȚII ȚĂRII NOASTRE PE LOCUL I 
ÎN TOATE PRORELE CONCURSULUI

Un frumos succes la campionatele europene de haltere (seniori)

GHEORGHE MAFTEI A OBȚINUT 
DOUĂ MEDALII DE BRONZ

PLOIEȘTI 29, (prin telefon). 
Sîmbătă după-amiază și dumi
nică dimineață s-au desfășurat 
In sala „Victoria" din localitate 
ultimele două reuniuni ale ce
lei de-a 27-a ediții a Campio
natelor internaționale „Gheor- 
ghe Moceanu" ale României, 
competiție care a reunit gim
naste și gimnaști din 18 
țări. Au fost, spre satis
facția miilor de spectatori 
care au umplut pînă la refuz 
tribunele sălii, și cele mai In
teresante gale ale acestei tradi
ționale întreceri, deoarece atît 
gimnastele cît și gimnaștii au 
prezentat exercițiile liber alese 
— sîmbătă —, iar finalele pe 
aparate de duminică dimineața 
au reunit pe cei mai buni din
tre cei buni, cite opt la fiecare 
probă, fapt care a ridicat con
siderabil nivelul valoric, teh
nic și spectacular al disputelor.

•In ce privește concursul fe
minin. programat în deschide
rea programului zilei de sîm
bătă. el urma să stabilească 
primul laureat al competiției, 
cîștigătoarea. la individual com
pus. Situată în fruntea clasa
mentului cu un avans de trei

9 Lavinia Agache ți Emilian Nicula, învingători la 
dividual compus # Ecaterina Szabo - de trei ori
zecimi de punct, Lavinia Aga
che avea misiunea să-și apere 
poziția de lider și să devină 
pentru prima oară campioana 
absolută a acestor Întreceri. 
Mobilizîndu-se exemplar și con- 
firmînd buna Impresie lăsată 
și la programul impus, Lavinia 
Agache a evoluat in stil de 
mare campioană, a manifestat 
o impresionantă precizie și si
guranță in toate exercițiile, ne- 
lăsînd prea multe speranțe 
sportivelor situate în urma sa. 
De fapt, gimnasta care ar fi 
avut cele mai mari șanse să 
mai aspire la locul I la indi
vidual compus. Ecaterina Szabo, 
a înregistrat un insucces la 
paralele, astfel că ea a pier
dut „cursa".

încă de la primul schimb, să
riturile, Lavinia s-a impus cu 
două note de 9.90, în timp ce 
Kati a primit un 9,80 și apoi 
un 9,90. La paralele, Ecaterina 
Szabo, fntr-o fracțiune de se
cundă de deconectare. atinge 
cu picioarele salteaua de sub 
aparat, fapt care o face să

in- 
10

piardă ritmul execuției, iar 
penalizarea brigăzii a fost se
veră : doar 0,13 a primit cam
pioana noastră la acest aparat 
Lavinia Agache își continuă 
suita de note foarte ridicate, 
obtinind un nou 9,90. în acest 
moment se clarificase conside
rabil situația concursului : era 
clar că învingâtoarea ultimelor 
două ediții din 1982 șl 1983, de 
la Rîmnicu Vilcea Ecaterina 
Szabo, nu-și va mai putea a- 
dăuga un nou titlu la indivi
dual compus și se contura, în 
schimb, un prim succes al La- 
viniei Agache. La bîrnâ, atît 
Kati cît și Lavinia au fost notate 
cu 9,80. La sol, pe binecunoscu
tele acorduri ale Bolero-ului 
lui Ravel. Lavinia revine la 
constanța ei în... 9,90. In timp 
ce Ecaterina Szabo vrea să do- 
vedescă unei săli entuziaste că 
titlul de campioană mondială 
în această probă se află în

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pap. a t-a)

In cadrul campionatelor eu
ropene de haltere (seniori) de 
la Vitoria (Spania), un frumos 
succes a repurtat reprezentan
tul țării noastre. Gheorghe 
Maftei, Ia cat. cocoș (56 kg), 
care a cucerit două medalii de 
bronz, dintre care cea mai 
valoroasă este cea de Ia total. 
Lupta a fost extrem de echi
librată. Sovieticul Oksen 
Mirzoian a ratat de trei ori la 
„smuls" (la 122,5 kg) șl a ieșit 
din concurs (clasament finaî), 
fapt de care a profitat bulga
rul Nairn Suleimanov, care s-a 
clasat primul.

Iată rezultatele la total : 1.
Nairn Suleimanov (Bulgaria) Z9',5 
kg (record mondial). 2. Joachim 
Mavlus (R.D. Germană) 267,S kg; 
3. Gheorghe Mattel (România) 
260 kg. Pe stiluri, smuls î 1 Sn- 
leimanov 130 kg ; 2. Mavlus 120 
kg.: 3. Maftei 115 kg: aruncat! 
1. Suleimanov (67,5 kg (record 
mondial cu 168 kg) ; 2. Mirzoian 
165,5 kg : 3. Mavlus 147.5 kg ; 
l. Maftei 145 kg.

La cat. pană (60 kg), reprezen
tantul tării noastre. Gelu Radu 
a ocupat tocul 4 după puterni
cii sportivi bulgari si sovieticul 
Sarkazian. tată primii clasați, la 
total : 1. Stefan Topurov (Bulga
ria) 315 kg ; 2. Turik Sarkazian 
(U.R.S.S.) 312.5 kg ; 3 Anton

Kodiabașev (Bulgaria) 307,5 kg. 
L Gelu Badu (România) 282,5 kg; 
5. Wleslaw Pawluk (Polonia) 

280 kg; 6. Yanis Sldlropoulos
(Grecia) 270 kg -; smuls : 1. Topu
rov 137,5 kg ; 2. Sarklzlan 137,5 
kg ; 3. Kodiabașev 135 kg * 4. 
Radu 122,5 kg ; aruncat t 1. 
Topurov 177,5 kg ; 2. Sarkazian 
175 kg ș 3. Kodiabașev 172,5 kg. 5 
4. Radu 160 kg,.

La cat. ușoară (67,5 kg), la ca
re România nu a prezentat con
curent, oe primele locuri s-au 
clasat ■ t. Gheorghi Petrikov 
(Bulgaria) 325 kg, 2. Jounl Gr3n- 
man (Finlanda) 315 kg« 3. Mi
roslav Chlebosz (Polonia) 210 kg. 
Sovieticul Gracev a ratat de 1 
ori la ,.aruncat" (175 kg) sl a 
Ieșit din concurs.

La categoria semlmljlocie, Dra- 
gomlr Cioroslan a concurat a- 
lâturi de sportivi foarte valo
roși. dar a reușit să ocupe lo
cul al »-lea. fiind mal ușor de- 
ctt Radschinskl. cu oare a ter
minat la egalitate. Iată clasamentul primilor 0 2 L ZdravkO 
Stolcikov (Bulgaria) 370 kg; (165; 
205); 2. Alexander Varfanov (Bul
garia) 367.5 kg (160 t 207.5) t 2. 
Vladimir Kuznetov (U.R.S.S.) 
367,5 kg (165 : 202,5) ț 4. Dra- 
gomlr Cioroslan (România) 352,5 
kg (155 : 197.5) t 5. K.H. Rads- 
chinski (R.F Germania) 352.5 kg 
(147,5 : 205) : 6. Piotr Mandra
(Polonia) 340 kg. campionatele 
continuă.



Campionatele internaționale de tir cu arcul ale României in Divizia „A“ de handbal feminin

AURORA CHIN A OBȚINU O FRUMOASA VICTORIE
Sovieticul Igor Prohopiț invinițdcor in proba masculina

LUPTA CONTINUA LA AMBII „POLItl ■ ■ ■

Cu totul lăudabile au fost c- 
forturile participanțllor la Cam
pionatele internaționale de tir 
cu arcul ale României ! Cei 
peste 60 de concurenți și con
curente din Bulgaria, Grecia, 
Polonia. U.R.S.S.. Turcia și Ro
mânia au avut de înfruntat în 
3 din cele 1 zile de întreceri 
de dublu F.I.T.A. mai toate 
piedicile pe care le poate pune 
o vreme potrivnică în calea 
realizării unor performante de 
înalt nivel : frig pînă aproape 
de zero grade vînt 
lapovitâ

Nu numai pentru 
parte din delegația 
Aurora Chin trebuie 
capitolul principalilor perfor
meri remarcați : reprezentanta 
tării noastre și-a înscris în pal
mares o frumoasă victorie, obți
nută in compania unor sportive 
de valoare cum sînt cele din 
Uniunea 
aspiră la 
olimpică 
Polonia 
cele mai 
liniște printre rafalele de vînt, 
dînd dovadă de un autocontrol 
remarcabil Campioana noastră 
nu s-a pierdut atunci cind, mai 
cu- seamă în primele două zile 
de întreceri, sovietica Elena 
Timofeeva a concurat de la 
egal la egal cu ea, amenintind 
în oermanentă să cucerească 
șefia clasamentului. Apoi, cu 
fiecare nouă distanță. Aurora 
Chin s-a concentrat din ce In 
ce mai mult și mai bine, mă
rind diferența dintre ea și 
Principala sa concurentă. Ca ur
mare. cea de a doua distantă 
de 60 de metri s-a încheiat, 
sîmbătă. în ciuda unei și mai 
accentuate înrăutățiri a vremii, 
cu un nou record național (324 
p) deși precedentul fusese sta
bilit cu numai două zile îna
inte în cadrul Balcaniadei 1 
Rezultatul final înregistrat de 
Aurora Chin s-a ridicat pînă la 
2512 p. performantă foarte bună 
care ar fi fost, cu soarele pe 
cer șl fără vînt. și mai ridi
cată Despre valoarea rezulta
tului vorbește și faptul că. 
pînă tn momentul de fată, titlul 
olimpic n-a fost cucerit cu va
lori de peste 2500 p. Sigur, o 
întrecere olimpică este cu totul

în rafale,

că face 
României, 
trecută la

Sovietică (Timofeeva 
titularizarea in echipa 
a tării sale) și din 
Ea a știut să găsească 
favorabile culoare de

arcul wgeata,
Foto: Dragoș NEAGU

Probă de voință in parcul Herâtt 
împotriva ploii îi frigului^ 
altceva, stresul vămuiește mai 
nemilos decarii, dar, oricum, 
arcasa noastră poseda acum o 
rertă valoare internațională. Pe 
locul 2. aen» Timofeeva, tră
gătoare tinără. in plină ascen
siune. tehnică calmă, o vii
toare mare campioană, cu sigu
ranță. Aceleași aprecieri și des
pre .Jocul 3". linâra de 18 ani 
Marina Prelipceanu care trebu
ie să intre și mai mult (cu cele 
2389 p ale sale) in raza de in
teres și preocupare a specialiș
tilor federației, pentru că a 
demonstrat un real potențial 
pentru marea performantă.

în întrecerea masculină, so
vieticii Prokopit si Plaskonnai 
nu au avut contracandidat la 
primele două locuri ale clasa
mentului. E s-au impus fără 
probleme, cu rezultate înalte 
(2504 p și. respectiv 2447 p) 
mtr-o competiție tn care doar 
la un moment dat bulgarul 
lotov si românul Berki mai 
puteau emite oarecari preten- . 
ții Interesant este faptul că 
Andrei Berki anunță o fru
moasă revenire, după doi ani 
de eclipsă el ocuoind in fina) 
un meritoriu toc 4. cu 239o p. 
adică 49 de puncte mai mult 
decit cel mai bine clasat din
tre componenții lotului nations) 
al tării. R Tănase.

REZULTATE TEHNICE, dublu 
F.I.T.A., teminin: L AURORA

CHIN (România) 2512 p, 2. Ele
na Timofeeva (U.R.S.S.) 2463 p. 
X Marina Prelipceanu (România) 
rm p, 4. Joanna Kwasna (Po
lonia) 2377 p. 5. Tvetanka Gheor- 
ghleva (Bulgaria) 2338 p. 4. Ele
na Murfil (U.R.S.S.) 2315 p. Da
niela Robo a totalizat 2275 p, iar 
Gabriela Cosovan 2315 p: mascu
lin: 1. L pROKOPrr (U.R.S.S.) 
3504 p, î. Andrei Plaskonnai 
(U.R.S.S.) 2447 p. XL Iotov
(Bulgaria) 2415 P. 4.
(Voința Tirgu Mureș) 2395 p. 5. 
P. Kisev (Bulgaria) 2371 p. S. A. 
Vasiliev (Bulaaria) 2352 p. R. Tă
nase a totalizat ’346 p V. Stă- 
nescu 2334 p. R. Tudor 2282 p. 
A. Robu 2214 p-

Radu T1MOFTE

A. Berki

Cea de a 19-a etapă a cam
pionatului feminin de hand
bal. Divizia „A“ a fost — și 
ea — de mare luptă, compli- 
cînd. prin rezultatele 
gistrate. atit disputa 
tru podium, cit și pe cea pen
tru evitarea retrogradării, 
fruntea clasamentului 
intea ultimelor două 
vente ale întrecerii, se 
ȘTIINȚA BACĂU — 48 p 
mată de Rulmentul Brașov 45 
p. Hidrotehnica Constanta 
42 p. Chimistul Rm. Vîlcea 41 
p. A.E.M. Timisoara 36 p. Ra
pid București 35 p etc.

Relatări de la meciurile eta
pei a 19-a.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
— ȘTIINȚA BACAU 31—30 
(12—15). Partidă palpitantă, 
în care ambele echipe au ju
cat bine. Oaspetele au domi
nat timp de 40 de minute dar 
n-au reușit victoria pentru că 
gazdele au avut o revenire 
spectaculoasă, asigurîndu-si în 
ultimele 20 de minute un suc
ces aDlaudat. Au marcat • To- 
rok 16 Verigeanu 10. Pestrea 
2. Andronache, Murariu și Po
pescu 1 respectiv Citibotaru 
15. Danilof 4 Mozsi 4 Voinea 
4. Lunca. Găitan și Hri.șcu 1. 
(P. GEORNOIU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — RULMENTUL BRAȘOV 
18—17 (II—8). Joc foarte dis
putat. în care gazdele au ratat 
mult și din această cauză nu 
s-au putut desprinde mai clar. 
Au înscris : Gaian 4 Dimofte 
4 Bocăneală 4. Carapctru 3. 
Cazacu 2 și Malarangă 1. res-

--

înre- 
pen-

în 
îna- 
sec- 
află 
ur-

De miercuri, la Cluj-Napoca, ultimul turneu la polo

DINAMO ARE PATRU PUNCTE AVANS,
DAR CRIȘUL MAI SPERA...

Turneele finale de juniori la 
„I. UJWfSCB ' CIAim - UMPIIWÂ

volei
C. S. V LA «If

TG. JIU. 29 (prin telefon). 
Turneu) final al campionatului 
national de iunioare s-a în
cheiat In Sala sporturilor din 
localitate cu victoria echipe) 
C.S.V. „Nicolae Titulescu" _ din 
Craiova (antrenor prof. Mircea 
Dumitrescu), care si-a conti
nuat seria de succese In ulti
mele trei zile de concurs. Iată 
rezultatele și clasamentul final 
al competiției : vineri : C.S.Ș 
Focșani — C.S.Ș. Dîmbovița 
Tîrgoviște 3—0. C.S.Ș. Ca
ransebeș — C.S.Ș. Piatra Neamt 
3-1. C.S.V. 
iova — C.S.Ș. 
București 3—1 : 
„N. Titulescu" 
ransebes 3—0. ' 
sarab" — C.S.Ș.

3—2 ; sim- 
Viteazul — 
Dinamo — 

dumi- 
C.S.Ș. Lie. M. Viteazul 

,N. Titulescu" 3—0
— C.S.Ș. Tulcea

— C.S.Ș. Tg. Mure? 
bâtă : C.S.Ș. Lie. M.
C.S.Ș. Tulcea 3—0.
C.S.Ș. Tg. Mureș 3—1 : 
nică :
— C.S.V 
și Dinamo
3—1. Conduce Steaua cu 6 n 
(9:0) urmată de C.S.Ș. Lie. M 
Viteazul Ploiești 6 p <9:2) și 
Dinamo 5 p. Turneul continuă 
azi și se încheie mîine. (Liviu 
BREBEANU, coresp.).

Centru de tradiție al poloului 
nostru, municipiul Cluj-Napo
ca găzduiește în această săptă- 
mină cel de al șaselea turneu 
— ultimul — din cadrul cam
pionatului Diviziei „A*. seria 
L Clasamentul după cinci tu
ruri oare bine ...așezat, ceea ce 
nu înseamnă că întrecerea din 
bazinul clujean si-ar pierde in
teresul Astfel, Dinamo are pa
tru puncte avans și șansa reală 
de a-si apăra titlul Dar lupta 
sportivă rămine deschisă, ambi
țiosul și echilibratul „șapte* 
arădean sperînd intr-o tresărire 
de orgoliu a Rapidului in me
ciul eu Dinamo, pentru a juca 
duminică „meciul campionatu
lui* După cum nu trebuie 
omise pretențiile, mai mari sau 
mai mici, ale celorlalte compe
titoare. Dincolo însă de orice 
calcule, să sperăm că vom a- 
sista la un turneu de bună ca
litate, desfășurat într-o atmos
feră de fair-play.

Iată programul : miercuri, de 
la ora 9 : Voința Cluj-Napoca

Rapid 
Lânii 

Steaua, 
Oradea — Progresul 

de la ara IC:

— C.S.U. București, 
București — Industria 
Timișoara. Dinamo 
Crișul
București ; de la zra 16 : Pro
gresul — C.S.U.. Crișul — Vo
ința. Dinamo — I.L.T. Rapid — 
Steaua ; joi, de la ora S: 
Steaua — I.L.T., Crișul —
CJS.U., Progresul — Voința. Di- 
Aamo — Rapid ; vineri, de la 
ora 9 ; Crișul — I.L.T„ Dinamo
— C.S.U.. Progresul — Steaua. 
Rapid — Voința ; de la ora 16 : 
Steaua 
I.L.T..
Crișul 
la ora 
Rapid 
Voința. Crișul 
minică, de Ia ora 9 : I.L.T. — 
C.S.U.. Steaua — Voința, Rapid
— Progresul. Dinamo — Crișul.

înaintea acestui turneu, cla
samentul se

— C.S.U., Voința — 
Dinamo — Progresul,

— Rapid ; sîmbătă, de 
9 : Progresul — LL.T.,
- C S.U., Dinamo — 

Steaua ; du-

,N. Titulescu" Cra- 
, „M. Basarab"
sîmbătă : C.S.V 
— C.S.S. Ca- 

C.S.Ș. „M. Ba- 
Dîmbovița 3—0 

C.S.Ș. P. Neamt — C.S.S. Foc
șani 3—2 ; duminică : C.S.Ș 
Caransebeș — C.S.Ș. Dîmbovița 
3—0. C.SV. „N. Titulescu" 

Neamt 3—1. 
Basarab" — 

3—2. Clasa-
C.S.V. „Nico- 

Craiova 10 p —

C.SV. . 
C.S.Ș P. 

C.S.Ș. ..M. 
C.S Ș. Focșani 
ment fina) : 1. 
lae Titulescu' 
campioană națională. 2. C.S.Ș. 
P Neamț 8 p (setaveraj 11:8)
3. C.S.Ș. Caransebeș 8 p (11:9)
4. C.S.Ș. „Matei Basarab" Bucu
rești 8 p (10:10). 5. C.S.Ș. Foc
sani 6 p. 6. C.S.S. Dîmbovița 
Tîrgoviște 5 p. Cele mai bune 
Jucătoare ale turneului au 
fost ' Eugenia Coteseu, Gabrie
la Dumitrescu (Craiova). Cris
tina Buznosu. Mihaela Marian 
(P. Neamt) Corina Olteanu si 
Cristina Tănase (București). (P. 
CRTSTFA coresn )

BUCUREȘTI. în sala Agro
nomia s-au desfășurat primele 
trei runde ale turneului final 
al diviziei naționale de luniorl. 
Tinerii voleibaliști de la Steaua 
au luat un start lansat s). dună 
ce au Învins pe cei de 
namo cu 3—0 (8. 3. 2) 
mareîndu-se Constantin 
duretu au trecut în 
manferă categorică si de urmă
toarele adversare : 3—0 (4 9. 6) 
cu C.S.V ,.N. Titulescu" Cra
iova si 3—0 (9 7 3) cu C.S.Ș. 
Tg Mures în celelalte partide : 
vineri: CSS Tulcea — C.SV 
„N Titulescu" Craiova 3—0. 
C.S.Ș. Lie. M. Viteazul Ploiești

la Di- 
— re- 
Si Pă- 
aceeasi

STUDENȚII TIMIȘORENI 4 TITLURI
DE CAMPIONI UNIVERSITARI LA JUDO

TIMIȘOARA. 29 (prin telefon). 
In frumoasa sală de sport a U- 
nlversitătli au avut loc sîmbătă și 
duminică finalele campionate
lor republicane universitare de 
judo. La aceste întreceri au par
ticipat peste 200 de student! din 
centrele universitare București 
Iași. Petroșani Cluj-Napoca. Tg 
Mureș Pitești Ploiești Sib'u 
Constanta. Galati si Timișoara 
La capătul unor confruntări viu 
disputate și de apreciabil nivel 
tehnic, au fost desemnați cam
pionii universitari pe anul 1984-

cat. superușoară — Dan Panduru 
(Timișoara) semiușoară — Bazil 
Aburaș (Timișoara) ușoară — 
Ivan 
locie 
ra) 
Ies cu 
Gabriel 
grea -
ca). Iată s! clasamentul ne cen
trele univers'tare : 1. Timișoara 
42.5 p. 2. Tașl 29 p, 3. București 
24 p, 4. Cluj-Napoca 18.5 p, 5. 
Sibiu 15.5 n. 6. Constanta 15.5 p.

C. CREȚU — coresp.

Potcovel (Sibiul. semimij- 
— Zoltan Varody tTimisoa- 
mijlocie — Tiberiu Negu- 

(Constanta) semigrea — 
Satfta (București) și 

Adrian Ilie (Clui-Napo-

URMĂTORUL NUMĂR AL ZIARULUI NOSTRU 
VA APĂREA JOI 3 MAI

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

prezintă astfel :
1. DINAMO 35 32 2 1 485-245 66
2. Crișul 35 29 4 2 475-285 62
3. Rapid 35 24 3 8 352-265 51
4. Progresul 35 15 2 18 287-333 32
5. Steaua 35 11 3 21 236-298 25
6. Voința* 35 10 4 21 262-326 20
7. I.L.T.» 35 6 2 27 263-419 10
8 C.S.U. 35 3 0 32 233-422 6

• Echipe penalizate cu patru puncte.

n
pectiv Oacă 9 Neică 2. Tache
2, Marian 
1. Tauchs 
resp.).

A.E.M. 
RAPID 
(11-10) 
dominat 
cundă și 
pe deplin meritată. Au mar
cat : Ștefanovici 6 Popa 6, 
Lufaș 5 Neuhror 4 Cojocarii 
2 și lonescu 1 respectiv Oprea 
4 Grigore 4. Dobre 3. Andrei
3. Ștefan 2. Opreseu 1 și Ia- 
gara 1. (C. CREȚU — coresp).

MUREȘUL TG. MURES — 
CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 24—17 (11—8). Cele
mai multe goluri : Laszlo 
9. respectiv Melinte și Oncu 
cite 4 (A. SZABO — coresp.),

TEROM IAȘI — TEXTILA 
BUHUȘI 21—17 (12—7) După 
un început echilibrat, des
prindere clară a gazdelor. 
Cele mai multe goluri : Cova- 
liuc 6 respectiv Varga si Bar
tos cite 4. (ALEX NOUR — 
coresn.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 18— 
20 (10—8). Timp de exact 40 de 
minute acest furtunos 
(care, totuși. în pofida 
mize, nu a degenerat) a fost 
dominat într-o manieră cate
gorică .de Confecția. în acest 
interval. Confecția, cu excep
ția perioadei din min. 13 pînă 
în min. 18. cind partenerele au 
refăcut de la 2—5 la 5—5. s-a 
aflat permanent la cîrma jocu
lui, conducînd cu 9—6 în min. 
26. cu 10—7 în min. 29 și cu 
11—8 în min. 31. Dar motoa
rele Confecției s-au stins apoi, 
ce-i drept pe fondul unei pu
ternice reveniri a handbaliste
lor de la Progresul. Poarta a 
început să fie din ce în ce 
mai bine apărată de Jianu, nu
mărul ratărilor din situații cla
re de a înscrie s-a împuținat, 
iar Irina Cămui — cea mai 
bună jucătoare de pe teren,' 
dună Dărerea noastră —. Geor- 
geta Manolescu și Corina 
sipeanu și-au reglat tirul, 
lizînd o serie de 5 goluri 
secutive (3 Manolescu. 2 
mui). Progresul a refăcut 
fel echilibrul și a reușit 
chiar și un avans de 
puncte : 13—11 în min. 
mai fost citeva egalități 
bela electronică (13—13. __ 
16—16. 17—17. apoi 18—18 
min. 54) Progresul rămine 
doar 3 jucătoare de cîmp 
dar înscrie! — și. printr-un 
contraatac pornit din ratarea 
de către Simion a unei arun
cări de la 7 m. aceeași Cămui 
maiorează din nou la două go
luri diferența pentru echipa 
sa. Progresul a cMigat pe me
rit. Au marcat : Simion 7, V. 
Constaniinescu 5. Nntu 2. Mă- 
lureanu 2, Luca 1. G. Constan- 
tlneseu 1 — nentru Confecția ț 
Manolescu 7. Cămui 7, Nisinea- 
nu 5, Preotescu 1 — pentru
Progresul. Au arbitrat R. Anlo- 
chi si cu scanări supărătoare,' 
H. Roschner (Brașov). (Ion 
GAS’uTr.FqcU).

Viitoarea etapă a Diviziei 
feminine „A" de handbal, a 
20-a este programată duminică 
6 mai.

1 Demeter 1. Beschi
1. (C. POPA - co-

TIMIȘOARA — 
BUCUREȘTI 21—18 

Timișorencele au 
clar în repriza se- 
au obtinut o victorie

meci 
marii

Ni- 
rea- 
con- 
Că- 
ast- 

să ia 
două 

41. Au 
pe ta
la—15,’ 

în 
în

VICTORII IN EXTREMIS ÎN ÎNTRECERILE

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

PRILIE 1984 
FAZA I : Extragerea 

12 7 84 16 44 ------ --------
Extragerea a 
28 1 60 38 5 
gerea a III-a

19 80 68 ; Extra 
49 29 5 52 21 51
32. FAZA A II-a. Ex- 
a V-a : 82 34 77 52 33 

67 41 49

II-a :
55 43 
: 8 39

29

I :
30

LA 
A-

81 
«;

Napoli — Sampdoria 
Pisa — Avelllno 
Roma — Fiorentina 
Torino — Milan 
Udinese — Lazio 
Palermo — Atalanta 
Cremonese — Campobasso 
C.S. Botoșani — C.S M. Sv.

66 79 71 
a IV-a : 
14 81 13 
tragerea
69: Extragerea a Vl-a
10 11 65 : Extragerea a Vil-a :
63 40 89 66 18 24 Fond total de 
cîștiguri : 1 681.889 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 29 APRILIE 1984

1. Genoa — Verona
2. Inter — Juventus

x
2

3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12. _ _____ „

FOND TOTAL DE CISTIGURI: 
875.237 LET.

X
1
1
2
1
1
1 

X 
Nitramonia — F.C.M. Brașov X 
Min. Lupeni — Pollt. Tim. X

• Tragerea obișnuită PRONO* 
EXPRES de miercuri 2 mai 1984 
va avea loc în sala clubului 
soortiv Progresul din București, 
str. Dr. Staicovici nr. 42. înce- 
pînd de la ora 16. Numerele ex
trase vor fi radiodifuzate în 1u- 
rul orei 19 (pe programul TI) si 
în jurul orei 23 (pe programul I).

BASCHETBALISTELOR JUNIORI
Opt echipe feminine și 

șase echipe masculine își dis
pută de sîmbătă turneele fi
nale ale Diviziei școlare și de 
juniori la baschet. întrecerile 
(găzduite de sala A. S. Con
strucția din Capitală) sînt în 
general atractive, iar 
meciuri oferă dispute 
echilibrate.

Așa a fost, de pildă. . 
da dintre formațiile feminine 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
Si C.S.Ș. lie. ..Bolyai" Tg. Mu
reș, cîștigată de clujence cu 
scorul de 85—84 (40—44). La 
început au condus mureșence- 
le (36—26 in min. 16) apoi — 
multă vreme — 
(76—69 în min 35) iar 
nai s-a ajuns la 76—76 
81 pentru C.S.S. Tg 
nentru ca în ultimul 
Carmen Costanasiu să 
două coșuri dec’sive 
cat : Dragos 36 Vigh 10 
Enyedi 10 Morar 9. Costana- 
șiu 8 Manases 6 Veres 4. 
Moldovan 2 pentru învingătoa
re respectiv Mafhe 37 M. 
Nagy 20 Popovici 14. Cioloca 
8. Balogh 5. Arbitri : 
tin'an și I. Relieh.

Captivantă a fost 
scorului în meciul 
C.S.Ș. 1 Constanta 
București : 18—8

unele 
foarte

parti-

cluiencele 
în fi- 

si 82— 
Mures, 
minut 

înscrie 
Au mar- 

Vigh

O. Ves-

evoluția 
masculin 
- Steaua 

(min 9).

26—38 (min. 20)
35). 69—72 (min. 40) după 
G. Calancea și Gheorghiu 
înscris punctele care au 
victoria constăntenilor 
scorul de 74—72 (28—39). 
înscris : D. Calancea 22 
Calancea 16 Gheorghiu 
Croitoru 4. Olaru 4. Herta 8, 
Florea 6 
respectiv 
Moga 18.
Chirie 
N. Gal

4.
Si

61—58 (min. 
care 

au 
adus 

cu 
AU 
G.
14, 

' 3,
învingători,

24, 
Cristescu 6, 

4. Arbitri :

pentru
Reisenbuchlcr 

Szabo 16 
Armaziu 
I. Nun

FEMININ,rezultate :
I : C.S.Ș. Constanța — 

Sfîntu Gheorghe 71—52

Alte 
seria 
C.S.Ș 
(39—32) ; seria a II-a : C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — C.S.Ș. Sibiu 82— 
48 (45—34). C.S.Ș. 4 București 
- C.S.Ș. Mediaș 74-82 (43— 
38). C.S.Ș. Medias — C.S.Ș. Si
biu 85—51 
LIN (seria 
goviște — 
București 
C S.Ș. Lie.

(54—33) ; MASCU- 
unică) : C.S.Ș. Tîr- 
C.S.S 4 I.C.E D. 
71—114 (35—63),

_ _... ..Bolyai" Tg. Mu
res — Dinamo București 79—64 

Mures 
81—78

Dinamo

(46—43) C.S S Tg.
— C.S.Ș. Tîrgoviște 
(36—44). Steaua — 
88—69 (48—41)

întrecerile continuă 
mîine si miercuri. în sala Con
strucția de la ora 8 la ora 19, 
non-stop. (D. STANCULF.SCU).

astăzi,



/7

Finalele pe Capitala ale „Crosului tineretului44

ATLETISMUL ÎȘI CUCEREȘTE
NOI Șl STATORNICI PRIETENI

Desfășurate în.
— și in acest an — o reușită a 
1000 m fete 15—16 ani)

Farcul „Nicolae Bălccscu55 din 
Sectorul 1 a constituit un cadru 
deosebit de primitor pentru fi
nalele pe Capitală ale „Crosu
lui tineretului''. întrecere spor
tivă de masă desfășurată sub 
însemnele „Daciadei". în orga
nizarea Comitetului municipal 
București al U.T.C., în colabo
rare cu C.M.E.F.S. și Inspecto
ratul școlar al Capitalei. Vre
mea însorită de ieri dimineață 
a făcut ambianta plăcută și 
atrăgătoare, atît pentru finaliști
— pesta 500 de concurenți și 
concurente în dispută pentru... 
ultimul act al întrecerii de la 
Sibiu — cit și pentru specta
torii aflați în mare număr 
de-a lungul traseelor.

Competiția a oferit cele mai 
mari satisfacții tinerilor din 
sectoarele 3 și 4, care au în
cheiat pe locul I cite două 
probe. Fapt firesc, scontat, dat 
fiind interesul care există în 
aceste sectoare pentru dezvol
tarea atletismului în școli și 
în întreprinderi. Celelalte 
locuri I pc podium le-au ocu
pat tineri din sectoarele 1 și 
2 De semnalat, totodată, pre
zența fetelor de la Școala ge
nerală nr. 249 Gruiu pe pri
mele șase locuri în proba inau
gurală (15—18 ani), a repre
zentanților Liceului ind. 1 din 
Buftea printre fruntași în 
PATRU probe, ca și compor
tarea meritorie a celor care 
au concurat pentru liceele „E- 
lectronica", industrial 6. „I.L.

cadrul „Daciadei", finalele pe Capitală ale „Crosului tineretului- au constituit 
activității sportive de masă. (In imagine, secvență din proba de 

Foto: Dragoș NEAGU
Caragiale*. De menționat spri
jinul acordat acțiunii de către 
profesorii I Râțoi (C.S.S. 
Triumf), Ov. Lupu (C.S.Ș. 3), 
Elena și Bel» Csavossy (li
ceele „Electronica44 și Ind. 21) 
și I. Tudor (lie. ind. 21).

CLASAMENTE FINALE, fete 
15—16 ani (1000 m) ; 1. Daniela 
Bran — Lie. ind. 5, Sectorul 3 ; 
2. Constanța Nicolae — Șc. gen. 
240 Gruiu, Sect, agricol Ilfov ; 3. 
Constanta Mincă — Lie. ind. 1 
Buftea, sect, agricol Ilfov ; 
ieți, 15—16 ani (1 500 m): 1. 
viu Petrescu — Lie. ind. 
Sect. 3 ; 2. Cătălin Panait — 
gen. 114, Sect. 5 ; 3. Valentin Bă- 
luță — Șc. gen. 136, Sect. 5 ; 
fete. 17—19 ani (1 000 m) : 1. Ma
riana Iliescu — Lie. 37, Sect. 2, 
cel mai bun timp din toate pro
bele : 2:49,0 ; 2. Mariana Drăgu- 
șin — Lie. ind. 15, Sect. 5 ; 3. 
Daniela Roșea — Lie. ind. 6, 
Sect. 3 ; băieți, 17—19 ani (2 000 
m) : 1. Emil Baltă — Lie. ind. 
14, Sect. 4 ; 2. Alexandru Afilia 
— Lie. „Electronica44, sect. 2; 3. 
Vasile Paraschiv — Intr. poligra
fică „Luceafărul"; fete, peste 19 
ani (1 500 m) ; 1. Ioana Duță — 
I.R.U.M.R., Sect. 4 ; 2. Maria A- 
lexandru — „Postăvăria Română", 
Sect. 2; 3. Elena Albescu — 
P.T.T., Sect. 1 ; băieți, peste 19 
ani (3 000 m): 1. Vasile Moisă — 
„Republica", Sect. 3 ; 2. Ștefan 
Ciochină — Sect. 4; 3.
Radu Hușman — Construcții. 
Sect. 6.
Prezent la finale, prof. V. Ig

nat. secretarul F.R. Atletism, a 
apreciat „eforturile organizatori
lor pentru reușita acestei ample 
acțiuni sportive de masă, care la 
prima etapă, pe asociații sporti
ve- a cuprins aproape 20 000 de 
tineri și tinere".

Duminică, tot in parcul „Nlco- 
lae Bălcescu", de la ora 19 fi
nalele pe Capitală ale .Crosului 
pionierilor5*.

Tiberiu STÂMA

3.

In zilele de 1 și 2 Mai

UN AMPLU PROGRAM SPORTIV-RECREATIV
SUB GENERICUL

1 Mai Ziua

J» DACIADEI “
internațională aCu prilejul lui .. .

2 Mai — Ziua tineretului, în Capitală vor avea loc 
concursuri și competiții sportive de masă, sub „ 
■„Daciadei", cu participarea elevilor, studenților, tinerilor din 
întreprinderi și instituții, din cooperativele meșteșugărești etc.

In ziua de 1 Mai, de pildă, în zona expoziției „Flora" din 
parcul Herăstrău, sînt programate, de la ora 9,30, inedite 
demonstrații de auto, aero și navomodele susținute de spor
tivi din toate secțiile de resort ale cluburilor și asociațiilor spor
tive bucureștene. In același timp, pe lacul Herăstrău se va 
desfășura un concurs de yachting, 
„Cupa 1 Mai*. Și tot la Herăstrău, 
tive ale sectorului 1 se vor întrece 
de câmp.

Deosebit de bogat se prezintă și 
tive de masă din ziua de 2 Mai. Astfel, 
(de La ora 9,30), vor avea loc finalele 
lui* la cros, ștafetă, cicloturism, patine 
nizate de C.E.F.S. al sectorului 4, iar pe 
copiilor", demonstrații de box șl scrimă. 
nav<> și rachetomodele vor completa activitățile sportive de 
masă inițiate în această frumoasă zonă a Bucureștiulul.

La baza sportivă a U.T.C. de la Străuleștl. în 'organizarea 
Comitetului municipal București al U.T.C. și C.M.E.F.S.. se 
va desfășura „Festivalul sportiv al tineretului" (de la ora 9), 
acțiune de amploare cuprinzînd, între altele, întreceri de 
cros, handbal, baschet, volei, tenis de cîmp, fotbal, precum 
și demonstrații de box, lupte și modelism. Programul sportiv 
va fi completat cu cel cultural-artistic susținut de ansambluri 
aparținind unor colective muncitorești. Va fi — cum preconi
zează inițiatorii șl organizatorii — o zi a tineretului petre
cută în mijlocul naturii, prin sport, cîntec și voie bună.

Acțiuni de mai mică amploare vor fi organizate însă, șl 
nivelul sectoarelor pentru educație fizică șl sport. în sectorul 
Pe bazele sportive de la Cireșarii și Tineretului ; în sectorul 
la „Cutezătorii* șl la F.R.B.. în sectorul 3, la Voinicelul , 
Titan! : în sectorul 4, în Parcul tineretului și pe baza spor
tivă din șoseaua Olteniței ; în sectorul 5. In parcul sportiv 
Progresul șl la Școala generală nr. 143 (Ferentari) care dis
pune de un frumos complex sportiv, iar în sectorul 6. la 
URBIS și la Școala generală nr. 142.

*
De semnalat faptul câ acțiuni sportlv-recreatlve asemănă

toare slnt preconizate In toate reședințele de județe în muni
cipii șl orașe, ale căror terenuri șl baze sportive vor fi puse 
la dispoziția tinerilor pentru a practica ramura sportivă pre
ferată. De asemenea vor avea loc acțiuni turistice de masă cu 
participarea fruntașilor In producție, în cele mal pitorești 
zone ale tării și la munte, unde pe alocuri, zăpada îngăduie 
practicarea schiului șl săniușulul...

muncii si 
interesante 

genericul

caiac șl canoe, dotat cu 
tineri din asociațiile spor- 
intr-o competiție de tenis

programul acțiunilor spor- 
în Parcul Tineretului 
..Serbărilor tineretu- 
cu rotile etc., orga- 

estrada din „Orășelul 
Demonstrații de aero.

la
1. 
2. 
si

UNITATEA POPORULUI IN JURUL PARTIDULUI,
bă- 
Sil-

21, 
șc.

AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
URIAȘA FORȚA MOTRICE A PROPĂȘIRII TARII

(Urmare din pag. 1)

elogiu adus pasiunii constructive, muncii 
tuziaste și neobosite pentru transpunerea 
viață a politicii și Programului partidului, pen
tru continua propășire a patriei noastre.

Deopotrivă, această zi de sărbătoare oferă de 
fiecare dată ocazia de a evoca ampla și neo
bosita activitate pe care Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ccaușescu, o desfășoară spre bi
nele țării și al poporului, imbinind organic in-, 
tercsele și răspunderile naționale cu cele in
ternaționale, militind pentru unitatea tuturor 
forțelor muncitorești, democratice, antiimperia- 
liste, a tuturor popoarelor în lupta pentru e- 
liberarea întregii umanități de asuprire și ex
ploatare, pentru izbinda nobilei cauze a păcii 
și înțelegerii intre națiunile lumii.

Marcată de cele două aniversări — 45 de ani 
de la marile manifestări antifasciste și antirăz
boinice din primăvara lui 1939 și patru decenii

en- 
in

de Ia făurirea Frontului Unic Muncitoresc — săr
bătorirea zilei de 1 Mai dobindește în acest an 
un conținut aparte și prin faptul că premerge 
unor importante și luminoase evenimente din 
viața poporului nostru: jubileul a 40 de ani dc 
la victoria glorioasei revoluții dc eliberare soci
ală și națională, antifascistă și anliimperîalistă 
și cel de al XIII-lea Congres al partidului.

tntr-o impresionantă unitate in jurul partidu
lui, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
viață este un măreț și înflăcărat exemplu de 
luptă revoluționară pentru libertatea, demnitatea 
și fericirea națiunii noastre, pentru indepen
dența și înflorirea patriei, pentru progresul în
tregii umanități, pentru pace și dezarmare în 
lume, poporul român intimpină ziua de 1 Mai 
cu remarcabile fapte de muncă, reafirmîndu-și 
hotărîrea de a înfăptui neabătut, și în viitor, po
litica clarvăzătoare — internă și externă — a 
partidului și statului, de a-și intensifica efor
turile pentru continua dezvoltare economico- 
socială a țării, pentru înălțarea ei pe noi culmi 
de civilizație și progres.

Au mai rămas 43 de zile până la „Euro ’844k

PRIORITATE REALĂ PREGĂTIRILOR 
ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL!

Mai sînt doar 43 de zile pină 
la începerea turneului final 
„Euro ’84“ din Franța (12 iu
nie), eveniment deosebit pen
tru fotbalul nostru. prezent 
pentru prima oară într-o ase
menea fază finală a campio
natului european. Ultimii doi 
ani au fost anii eei mai oro- 
digioși ai fotbalului nostru, 
care au adus Universitatea 
Craiova, în Cupa U.E.F.A., și 
Dinamo București. în Cupa 
campionilor europeni pină la 
porțile finalelor acestor mari 
competiții europene. în aceeași 
perioadă, echipa națională a 
reușit cea mai spectaculoasă 
calificare în turneul final 
„Euro ’84". cîștigînd grupa cea 
mai dificilă din preliminarii, 
grupă în care se afla echipa 
campioană mondială ’82. Italia.

Dacă adăugăm preliminariile 
turneului olimpic, ajuns prin 
derogările -acordate de F.I.F.A. 
la nivel de reprezentare de e- 
chipă națională, rezultă că fot
balul nostru a fost angajat in 
ultimul timp pe trei Tronturi. 
foarte dificile, în disputa cu

cele mai puternice echipe de 
club și reprezentative ale Eu
ropei. cum au fost Fiorentina, 
F.C. Bordeaux, F.C. Kaiserslau
tern, Benfica. Hamburger S.V. 
și F. C. Liverpool, Italia, 
Suedia și Cehoslovacia. cu 
comportări și rezultate care au 
ridicat fotbalul nostru pină 
spre virful piramidei europene 
a acestui sport atit de popular.

Ne aflăm în fața celui mai 
palpitant examen al fotbalului 
românesc, faza finală a „Euro 
’84", într-o nouă grupă de șoc. 
cu R.F. Germania. finalista 
campionatului mondial ’82 Spa
nia și Portugalia. Realizările 
de pină acum ale fotbaliștilor 
noștri au necesitat și unele sa
crificii. Un campionat dens, cu 
pauze scurte, dar și cu amî- 
nări de jocuri și etape, din 
nefericire și cu accidentări im
portante. ca acelea ale lui 
Bălăci, Geolgău și Movilă.

Acum, cînd ne apropiem de 
intrarea in ultima lună dina
intea finalelor din Franța ale 
celor două grupe europene de 
elită, situația campionatului și

a pregătirilor echipei naționale 
produc unele îngrijorări. tn
fapt, echipa națională nu s-a
mai pregătit și n-a mai jucat 
in formulă completă de 
toamnă, de la Bratislava. Pre
liminariile turneului olimpic 
și Cupa campionilor europeni 
au avut în acest an 1984 in 
mod practic, prioritate față de 
campionat și de echipa națio
nală.

Iată de ce acum este nece
sar, deși cu întirziere, să se a- 
corde prioritate totală pregăti
rilor echipei naționale, ca toți 
jucătorii lotului reprezentativ 
să fie cit mai grabnic la dis
poziția ultimelor pregătiri și 
verificări care mai'sin: posibile 
pină la 14 iunie, data primului 
nostru joc din turneul final 
„Euro ’84".

Biroul federal, directorul teh
nic al F.R.F. Mircea Lucescu. 
Colegiul de antrenori al federa
ției trebuie să manifeste multă 
exigență io această direcție. Să 
intervină cu hotărire in resta
bilirea bunei funcționări a 
campionatului, cu disputarea

restanțelor in termenul stabilit 
pentru încheierea campionatu
lui, să ia poziție și opreas
că repetarea de reziliate care 
par dinainte regizate și care 
pot vicia campionatul, să nu 
mai tolereze jocul dur și lovi
rile intenționate. Comisia de 
disciplină a F.R.F. să dea sanc
țiuni exemplare si pentru Di
vizia „A“, nu numai pentru 
„B“ și „C“. în fapt este nece
sar ca F.R. Fotbal să nu mai 
tolereze nimic, să intervină ho- 
tărit și eficient! Scuze ca ace
lea transmise prin intermediul 
emisiunii radiofonice de etapă 
lui Lung, lovit la Oradea 
de Nedelcu. constituie doar o 
acoperire strategică ce nu poa
te avea ca rezultat decit repe
tarea unor asemenea acte, cu 
alte... scuze de rigoare. Dar nu 
de scuze are nevoie fotbalul 
nostru acum, ci de jucători 
apți pentru selecționarea in 
echipa națională.

La 8 mai, lotul reprezentativ 
de fotbal va susține un joc 
amical de verificare, tn. Fran
ța, cu F.C. Nantes. Acum este 
clar că pregătirile echipei na
ționale au intrat in linie dreap
tă, că aceste pregătiri trebuie 
făcute de întregul lot național. 
Trebuie eliminată orice tendin
ță a cluburilor de a păstra 
jucători in interesul propriu al 
reprezentării în campionat. Mai 
mult ca oricind in mod obliga
toriu și în interes sportiv na
țional. PRIORITATEA ESTE A 
ECHIPEI REPREZENTATIVE 
A ROMÂNIEI. în scopul obți
nerii eelor mai bune rezultate

posibile in Franța, Ia turneul 
final al campionatului euro
pean. Drumul pină la această 
onorantă poziție a echipei na
ționale a fost presărat cu prea 
multă străduință, cu emoție, 
ambiție șl, uneori, sacrificiu, 
pentru a ne permite ca acum 
să se facă rabat intereselor 
cluburilor Ia sfîrsit de cam
pionat.

Iată de ce cluburile și F. R. 
Fotbal au o mare răspundere 
în această fază finală a cam
pionatului și a pregătirilor 
echipei naționale.

Este clar că toți cei ce iu- 
besc_ fotbalul în tara noastră, 
după satisfacțiile pe care le-au 
primit de la echipa Dinamo 
București, ajunsă la porțile fi
nalei Cupei campionilor euro
peni, doresc ca și echipa na
țională să nu precupețească 
nici un efort pentru a Încerca 
să se califice in semifinalele 
„Euro ’84“. Va fi greu, dar nu 
imposibil. Va fi insă imposibil 
dacă în cele 45 de zile care 
ne mai despart de debutul 
echipei României la acest tur
neu, la 14 iunie, cu Spania la 
Saint Etienne, nu se va acor
da, cu adevărat, prioritate to
tală pregătirilor echipei națio
nale.
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Patru decenii de viaț

I

„Sportul s-a lovit de lipsa 
de interes și sprijin din 
partea autorităților locale și 
centrale" 5 ....De lipsa ca
drelor cu experiență. a 
bazelor și materialelor spor
tive" ; „Sportul a avut un 
pregnant caracter de clasă, 
fiind practicat doar de copiii 
ai căror părinți făceau parte 
din familii avute". Consta
tări triste reflectînd o si
tuație care s-a perpetuat de
cenii de-a rîndul consem
nată — după o documentare 
de peste patru ani — în-

I
J
l

CELE ȘAPTE COLINE...
9

bună cu gimnastica la lo
cul de muncă. lașul fiind 
orașul care a găzduit multe 
schimburi de experiență pe 
această temă. Pentru tineri, 
pentru ceilalți oameni ai 
muncii se organizează în 
fiecare an acțiuni devenite 
tradiționale, incluse în „O- 
limpiada" mișcării sportive 
rcgnânești care este „DA- 
CIADA" : „Festivalul cullu- 
raî-sportiv al sindicatelor 
ieșene" „Festivalul sportu
lui muncitoresc păseănean". 
„Serbările Buciumului".
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,,Nicolina" făurește oameni

M-

*

adevărafi
Atletism, baschet, handbal, fotbal, canotaj. Dar des

pre cite alte discipline — care s-au afirmat in anii din 
urmă în județul lași — nu s-ar putea scrie ? Am ză
bovit, totuși, asupra luptelor libere nu numai pen
tru că această ramură a atleticti grele a căpătat con
tur prin cîteva nume de campioni, dar și pentru fap
tul că se practică într-o citadelă cu nume de rezonanță 
deopotrivă tn istoria mișcării muncitorești și revolu
ționare, cit șl in istoria sportului românesc (clubul 
ființează de peste 60 de ani) : NICOLINA. „Luptele 
libere sînt o disciplină cu tradiție la noi — spunea 
Ion Șorcaru. președintele clubului. Cu decenii tn urmă, 
muncitorii Nicolae Răzleț șl Nicolae Enache și-au în
scris numele printre campionii țârii. Dar din 1967. da
torită condițiilor ce ne-au fost create, luptele libere 
au luat o amploare cu totul deosebită*.

Acum, în vitrina cu trofee a clubului stnt expuse 
multe medalii cucerite la J.O. (Stelică Morcov — 
bronz), campionate europene balcanice, naționale, ea 
și la întrecerile „Daciadei- Autori : Ștellcă Morcov. 
Vasile Tigănaș, Ștefan Enache. Neculai Munteanu, 
Gheorghe Broșteanu. Radu Ciprian, Ton Roșea si ai,d.

Dar luptătorul de „libere* cu cea mai îndelungată 
activitate, cel care s-a împlinit deplin atît tn sport, 
cît și tn viața socială — este Aurel Nea<*u. Palmare- 
sul său este bogat : un loc VI la J.O. în 1989. un loc 
V la C.M. tn 1979, „argint" la C.E., „bronz" la Jocu
rile Mondiale Universitare din 1981. lată o frumoasă 
carte de vizită a lui Aurel Neagu ți. deopotrivă. a 
clubului Nicotină. „Ln Nicolina — ne spunea el — 
am devenit performer tn sportul pe care l-am îndră
git, și tot 
mă realiza 
du-mă cu 
tehnic din 
doresc să 
tat, tovarășilor mei de la club, precum și profesorului 
universitar Anatolie Beloisov. A fost sever eu mine 
tn tot timpul studiilor, dar cit de bine mi-a prins ! 
De altfel sînt obișnuit să muncesc din răsputeri*.

Aurel Neagu este acum un apreciat inginer meca
nic, chiar la Nicolina, acolo unde face și sport de 
performantă Și-a întemeiat o familie, sofia sa este 
invățătoare, au un copil...

Antrenorii clubului, preocupați mereu de împrospă
tarea propriei pepiniere, au înființat centre-satelit de 
selecție și instruire nu numai la Ruginoasa, dar și la 
Prisăcanl și Pașcani, tn vederile lor tini acum alte 
două comune, unde urmează să întreprindă mari ac
țiuni de selecție : Răducăneni și Costuleni...

Nicolina făurește oameni adevărați.
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19441 1965 1984• Asociații sportive 65 529 612• Cluburi 1 5 11• Secții afiliate 2 28 70• Sportivi legitimați 170 4 226 16 068• Sportivi clasificați 
— maeștri emeriți

ai sportului — 2 7
- maeștri ai sportului — 14 106
— candidați maeștri — 3 9
— categoria 1 — 128 184
— categoria a II-a — 478 823• Profesori de educație fizică 25 140 387• Antrenori 20 80 129• Instructori obștești — 1 410 4 350• Baze sportive 88 148 420• Titluri naționale — 8 30• Centre inițiere copii — 14 39• Centre inițiere juniori — 42 136• Sportivi in loturi republicane — 36 90• Echipe divizionare 2 18 49• Arbitri 31 253 636

rr COTE" DE A VÎNT IN
Situată în proximitatea 

Capitalei, zona pe. care o 
acoperă tînărul județ Giur
giu a stat, pe plan sportiv, 
multă vreme în umbra nu
meroaselor cluburi bucureș- 
tene. Cei mai dotati tineri 
doritori să meargă pe dru- 

performantei

— să se amplifice în prii 
mul rînd activitatea spon 
tivă de masă. CompetițiiI 
din cadrul „Daciadei" s-a 
organizat cu mai multă ril 
gurozitate, punîndu-se. tot] 
odată, accentul pe popul 
larizarea diverselor disec 
pline sportive în rîndul til

■ r
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tn recreația mare exercițiile de gimnastică sînt binevenite..

aici mi s-au creat excelente condiții de a 
ca om al societății noastre, acum mîndrin- 
diploma de absolvent al Institutului Poli- 
lași. Și pentru ci discutăm despre aceasta, 
mulțumesc tuturor celor care m-au a'u-

*

*

*

*
*

*

■*
*
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tr-o monografie a profeso
rului Nicolae Oloieru, șeful 
catedrei de educație fizică 
la Liceul „Mihail Sado- 
veanu" (fostul Liceu Națio
nal) din Iași.

...Era prin mai 1980. Sta
dionul „23 August" din fru
mosul parc Copou găzduia 
atunci prima ediție, cu 
peste zece mii de tineri 
participanți, a spectacolului 
cultural-sportiv „Tinerețe, 
grație, frumusețe". Ne a- 
minteam atunci, ca și a- 
cum, de amarele constatări 
din menționata monografie, 
realitatea prezentă apărîn- 
du-ne ca un salt uriaș. 
Sînt și gîndurile lui Va
lentin Paraschiv. președin
tele C.J.E.F.S. Iași, care ne 
spune, printre altele : „Ac
tivitatea noastră a pornit, 
pot spune, fără să fi avut 
vreo bază cît de cît adec- 

De aceea a trebuit 
concomitent, pe 
planuri : con- 

tineretului că 
poate dccît să-i 
amenajarea u-

pași în 
frumoase

localități

„Serbările dricului". „Festi
valul sporturilor tehnico- 
aplicative". Multi dintre 
sportivii care activează a- 
cum în arena performanței 
au făcut primii 
sport în aceste 
acțiuni de masă.

In numeroase
rurale, unde înainte vreme 
chiar cuvîntul „sport" a- 
proape că nu se pronunța, 
el neavînd corespondent în 
realitate, au apărut com
plexe sportive, alte terenuri 
simple. La Ruginoasa — 
dar exemplul nu este sin
gular — există un modern 
stadion o sală poliva-

lentă. Clubul Nicolina are 
aici un puternic „centru 
satelit" de lupte libere de 
unde „recoltează", an de 
an. mulți dintre viitorii per
formeri ai secției. Prisă- 
eanii. Tigănașii. Gropnița au 
intrat $1 ele în circuitul 
activităților sportive, 
numai de masă, ci 
performantă.

Puternic centru ul 
țămintului 
dispune de un 
țial material și 
tru activitatea 
școlile generale 
institutele de 
superior. Profilat pe gim
nastică ritmică modernă. 
Liceul industrial nr. 7 re
purtează numeroase succese 
de nivel național ;. la Li
ceul de industrie ușoară 
(handbal și gimnastică) la 
liceele industriale Nicolina. 
I.M.M.R. 
este aici 
altfel și 
ferate și 
lurgic din Iași), precum și 
Ia multe facultăți ale Uni
versității. Institutului Poli
tehnic. Institutului Agrono
mic. Institutului de Medicină 
și Farmacie — sportul se 
practică fie pentru menți
nerea vigorii, fie pentru 
performanță.

„lașul suferea de lipsa 
bazelor sportive*. Parcă o 
astfel de realitate nici nu 
ar fi existat privind azi 
numeroasele amenajări, pen
tru toate disciplinele, răs- 
pindite de-a lungul și de-a 
latul județului. începînd din 
1967 îndeosebi, celor peste 
16 000 de sportivi legitimați 
le-au fost date spre folo
sință edificii la care înain
tașii nici măcar nu visau : 
stadionul „23 August", Sala 
sporturilor, baza hipică, 
Stadionul tineretului, baza 
nautică, baza de agrement 
Ciric, moderna sală de at
letism, un elegant hotel 
pentru sportivi, ca și 20 de 
săli de sport la licee și 
școli generale în municipiu

nu
și de

invă-
Iașul 

poten-
nostru, 

real
uman pen- 
sportivâ in 
licee și în 
invătămînt

Pașcani (rugb7-ul 
dominant ca de 
la Liceul de căi 
la Liceul m< ta-

și în județ. în asemenea 
condiții sportivii ieșeni au 
obținut, din 1965 
dintre cele mai 
sportul de performanță. Să 
amintim doar că numai în 
primul trimestru al acestui 
an sportivii ieșeni au cîș- 
tigat 8 medalii la Jocurile 
Balcanice și 11 titluri de 
campioni naționali. La mai 
puțin de un an de la darea 
în folosință a unei moderne 
baze nautice. Bianca Chiria- 
cescu și Elena Pleșca au

rezultate 
bune în

La Nicolina, după ce an
trenorii i-au pregătit cite- 
ea săptămîni, doi dintre 
foarte tinerii viitori luptă
tori își încearcă forțele 

intr-un prim concurs

adus lașului primul titlu de 
campioane ale tării la fond 
Gunioare). în proba 
vîsle...

Așa arată, în al 
an al Eliberării. lașul 
tiv. De pe fiecare din cele 
7 coline, care străjuiesc la
șul, sportul se vede ca o 
frumoasă și plină de sem
nificații realitate a vieții 
noi de pe aceste meleaguri.

de 2

40-lea 
spor-

cooptați — prin sporadice 
sondaje în comunele dintre 
portul dunărean. actuala 
reședință a județului, și 
București 
copii și 
reștiului, 
sibilități 
gătire și 
se explică și neinfiriparea 
unor unități sportive locale 
puternice în majoritatea a- 
șezărilor rurale și chiar în 
municipiul Giurgiu. Așa se 
explică și faptul că mulți 
originari de pe aceste me
leaguri au plecat vremelnic 
din secțiile existente în 
portul dunărean. îndată ce 
au dat primele semne de 
afirmare. Exemple ca al 
luptătorului Nicu Gingă, 
ale fotbaliștilor Ștetănescu, 
Iorguîescu. Coman, Lcșeanu. 
Buduru, Preda, Cojocaru 
sînt elocvente în acest sens.

„Constituirea de dată re- 
eentă a județului nostru — 
ne spunea președintele 
C.J.E.F.S., Alexandru Pană, 
— reprezintă o șansă în 
plus de afirmare a activi
tății sportive de masă și 
performanță pe aceste me
leaguri. Desigur, evoluția a 
fost ascendentă în cei 40 
de ani de la trecerea țării 
noastre pe făgașul construi
rii socialismului. datele 
comparative indicînd cit se 
poate de limpede acest pro
gres. Din 1981. însă, de cînd 
Giurgiu a devenit județ, 
ne-am dat seama că. pen
tru a face și mai consis
tent progresul, trebuie să 
dezvoltăm puternic activi
tatea la sate. De altfel, sin
gurul oraș din județ este 
Giurgiu, așa că forța spor
tului județean 
fie dată 
sa, aflată 
mune“.

Firește, 
nu fără rezultate deosebite

dunărean, 
județului.

în secțiile de 
juniori ale Bucu- 
care ofereau po- 

superioare de pre- 
afirmare a lor. Așa

trebuie să 
mai ales de baza 
în cele 57 de co-

s-a căutat și

nerilor de la sate, mJ 
ales al școlarilor. „tir ace] 
scop — sublinia • J
C.J.E.F.S., Conslant^BIlin 
— am programat compel 
țiile de amploare, cum d 
fi deschiderile etapelor d 
vară și de iarnă ale con] 
petiției naționale sau faze] 
ei județene, pe rînd, în m| 
multe comune mari. Și I 
fectele sini vizibile. Se con 
solidează, pe zi ce trece, i 
sociațiile sportive sătești]

Și boxul a început să af 
un aspect de la o gd

Si — am adăuga noi — ii 
cepe să se lărgească palei 
sporturilor practicate pe t| 
ritoriul județului. Acum 
de ani. sportul era reprl 
zentat de cîteva grupa 
numai în Giurgiu și ele îl 
semnau fotbal... Acum atll 
tismul, gimnastica. „tirJ 
șahul, tenisul de masă. p] 
picele, caiacul și ESnoq 
navomodelismul. handbill] 
voleiul, tenisul de cin] 
luptele și chiar sporturi! 
de iarnă
liare

au devenit 
tineretului

vată, 
să lucrăm, 
mai multe 
vingerea 
sportul nu 
ajute, apoi _
nor terenuri — de săli nici 
vorbă la început — pentru 
cele mai simple acțiuni".

lașul, acest mare oraș al 
României, se mîndrește cu 
numeroase citadele munci
torești. La Nicolina, între
prinderea de fibre sintetice 
(TEROM) Tehnolon, Între
prinderea de materiale de 
construcții, activitatea spor
tivă are un bogat conținut. 
Handbalul feminin de Di
vizia „A" de la TEROM — 
pentru a oferi doar un sin
gur exemplu — face casă

Ion GAVRIIESCU

Noua Sală a sporturilor găzduiește mari competiții interne și internaționale. Ea este 
amplasată intr-un perimetru unde construcțiile pentru sportivii ieșeni abundă

S â m î n f a-i noua,
fi fost mai pud 
care, in afara rl

E Orice început e greu, dar cum ar
£ greu pentru un județ ca Giurgiu in .......
£ ședinței, toate celelalte așezări stnt rurale 7 Și, tn 
£ după constituirea județului, oamenii și-au pus întrebări
£ firească : noi cu ce vom putea să scoatem capul în lumi
« performanței 7 Și președintele fostului C.J.E.F.S. Ilfov, R
ț mulus Cioacă, acum secretar responsabil al F.R. Lupt
J le-a dat giurgiuvenilor o idee: de ce nu cu luptele? Argi
J mente nu prea existau in favoarea ideii, deoarece Brăne
C țiul, unde exista un puternic centru, rămăsese tn afara j|
C dețulul, tn Sectorul agricol Ilfov. O tradiție gturgiuveaț
C nu exista... Poate doar faptul că de pe aceste meleagul
£ din comuna Gostinu, plecase un... anume Nicu Gingă, cal
£ devenea nici mal mult nici mai puțin dectt campion moi
£ dial ! Ceea ce însemna totuși că șanse de afirmare există
t N-au lipsit, la acest recent început, nici cei dispuși 
c sprijine inițiativa : Inspectoratul școlar și profesorii 1
£ educație fizică din județ (care au pornit imediat o vasj 
k campanie de semnalare și selecționare a talentelor), Liga 
F de marină (care a oferit posibilități de pregătire tn salal
C de spori), federația, care a dotat noul centru eu maferi^
k lele indispensabile (set
F rește, centrul Brănești,
F juniori (Adrian Băloiu
ț „greco-romane") și doi
k pentru a forma nucleul, tn fine, dar nu tn ultimul rf
'**rk'k’*'*fr'*f<ft*c**r*'*'**::*'* AA Ar AAArA-Ar* * *r* ★■* ■* ■* *

de saltele, prelată, boilere) ți, 
care a contribuit cu doi sporti 
la „libere" și Panait Văr^ru 
antrenori (1. Tobă și C. Olar



ouă, liberă, prosperă ' ----------------------------------------- --

JLE SOCIALISTE ALE PATRIEI
7ĂRILE DE LA DUNĂRE

uduG/imGHt
1944 1965 1984

• Asociații sportive 9 81 232 i
• Secții afiliate 9 58 158 i
• Sportivi legitimați 120 1202 5007
• Sportivi clasificați 48 267

- maeștri ai sportului 2 6
- candidați maeștri «. 3
- sportivi categoria 1 10 40
- sportivi categoria a ll-a — 32 145

• Profesori de educație fizică 6 39 146 i
• Antrenori 4 10 20
• Instructori sportivi 8 43 149 %
• Baze sportive 20 81 116
• Centre de inițiere 6 16
• Echipe divizionare 1 11
• Echipe de juniori-școlari 35 53 %
• Arbitri 6 24 219 î

rean. în întreprinderi ca 
W.U.G. (unde există o 
activitate de masă, por- 

1 de la sectoare, secții, 
iere^— în mai multe 
ipline : șah, volei, hand- 

fotbal, tenis de masă 
ie cîmp, conducerea în- 
irinc^ui vădind mare 

pentru latura 
rti^JJcrcativă a con
dorilor de mașini și 
aj greu), ca „Dunăreană" 
ie atragerea textilistelor 
activitatea sportivă a 

îarat cu gimnastica la 
il de muncă și cu cen- 

de inițiere de la cămi- 
! de nefamiliști). ca 
tatea" (unde navaliștii 
itică șahul tenisul de

[ținerii giurgiuveni. Iată 
[lizată la baza Voința

B. popicele, caiacul și 
bea. navomodelele), ca 
pța Băneasa (unde cer- 
korii în domeniul agrl- 
Lrii sînt mari amatori 
| fotbal. șah. tenis de 
b. dar și schi), precum 
In sate sportul găsește 
[mai multă audiență în 
Iul oamenilor de toate 
lele."
I unele discipline tinerii 
Eiuveni încep să se re- 
Ee la marile competiții 
plasă. Paradoxal pentru 
[județ fără munte ei

,s-au afirmat chiar la spor
turile de iarnă, la sanie 
copiii din comuna Hotarele 
obținînd frumoase rezultate 
la „Cupa U.T.C.- în care 
au clasat județul lor pe un 
onorabil loc 3. iar în „Cupa 
pionierul" la schi au ob
ținut un loc 11 la slalom 
uriaș. Firește, sportul șco
lar reprezintă și aici (mai 
bine zis, mai ales aici) te
melia activității de masă și 
izvorul performanței. Către 
școli se concertează, într-o 
fructuoasă colaborare, efor
turile factorilor cu atribuții, 
inspectoratul școlar, organi
zația pionierilor (care are 
o contribuție majoră Ia do
tarea diverselor secții cu 
material și echipament, iar 
Casele pionierilor au înfi
ințat centre de inițiere în 
sporturi prioritare — atle
tism, lupte, fotbal — la 
Giurgiu. Călugăreni. Bolin- 
tin-Vale) și organizațiile de 
tineret. în acești ani de 
început, într-o nouă structură 
administrativ-teritorială cu
noaște o și mai viguroasă 
dezvoltare baza materială. 
Se amenajează cu forțe pro
prii noi complexe și baze 
simple, cum sînt cele de la 
Joița (un poligon de tir 
modem — pentru talere și 
unul pentru aer comprimat 
pe care se antrenează și 
lotul de trap si care per
mite acestei comune să aibă 
secție de nivel internațio
nal și un sportiv în lot. pe 
maestrul sportului Ion Io
nică. cu norma de candidat 
olimpic îndeplinită), de la 
„30 Decembrie" (unde a 
iuat ființă și o secție de 
atletism a C.S.Ș. Giurgiu), 
de la Bolintin-Vale și din 
alte comune cu potențial 
economic ridicat, precum și 
în reședința județului (în 
curs de amenajare la 
I.C.M.U.G.), ceea ce va crea 
condiții superioare de afir
mare a sportului giurgiu- 
vean deopotrivă în compe
tițiile de masă și în cele de 
performanță...

Aurelian BREBEANU

solul e rodnic
și-a datb.P. Giurgiu . ... ------------- -  ...

lei pe picioare. Selecția a cuprins mai tntii municipiul 
Iceeie industriale Nr. 2, de mărind, de construcții, de 
lie, I.C.M.U.G, și școlile generale — apoi s-a extins in 
f Iui Nicu Gingă, la Gostinv, tn Ghimpați, Slobozia, 
Idaru, Vedea... tn locul antrenorilor navetiști au fost 
Bfi doi antrenori stabili : Victor Popescu (greco-ro- 
B) și Pantellmon Arcade (libere), s-a înființat încă o 
Brii, la Bolintin Vale, cu un absolvent al I.E.F.S., Nl- 
l Drăghlci, care se axează pe „libere", „pentru că — 
punea instructorul C.J.E F.S. Iancu Ciontea, care răs- 
le de lupte — acolo are numai cădeți (copii de 13—ÎS 
I iar cele cîteva talente descoperite vor fi incluse in 
ba centrului participantă în campionatul republican pe 
pe de cadețl-școlari".

din 1982 de cind a început faptic pregătirea tn noul 
nx al luptelor, semnele unor rezultate valoroase au și 
Mg să apară. Giurgiu a avut mereu finaliști la con
urile republicane pe Ovidlu Popa (care a fost, tn 1983, 
podiumul campionatului republican al cadeților și a 
bat concursul de toamnă, la +100 kg), pe Gh. Anin, 
Bgărășanu, D. Tăbăcaru, M. Tepeluș, D. Florescu, M. 
re. $i«tși pune mari speranțe tn perspectivele lui P. 
bru (14 ani, peste 100 kg), descoperit recent la Gftiz-

un prețios concurs in punerea î •
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PENTRU UN SECOL!
Doljanul mai virstnic. cu 

lîmple cărunte și cu cel 
puțin o jumătate de secol 
încrustată pe răbojul ani
lor. nu-și amintește ca pe 
meleagurile județului aUt 
de drag lui să fi avut loc 
— cu mai bine de patru 
decenii în urmă — o miș
care sportivă continuă, or
ganizată.

Copil fiind, ar fi vrut și 
el să alerge, să sară, 
înoate, să se Întreacă 
careva ; așa cum vede 
la copiii și nepoții lui. 
măriți de „tribune" pline, 
de privirile competente ale 
profesorilor ale antrenori
lor.

durile ei numai doi-trei ju
cători de la noi. Ceilalți ? 
Fotbaliști pripășiți de prin 
alte ținuturi, prea puțin a- 
tașați de culorile clubului".

v\\\\\\\\\\\y

să
CU 
azi 
ur-

Ce a urmat după 23 Au
gust 1944 și în activitatea 
sportivă este un lucru mai 
bine știut Faptele acelor 
ani, rămase in memorie, 
dar și „negru pe alb", in 
pagini de reviste și de ziare, 
ne vorbesc despre afluxul 
spre terenul de sport, 
tilnit pină atunci, al 
lor de doljeni.

Si cum. cu timpul. ___
nurile existente au deve
nit neîncăpătoare alte baze

1944 1965 1984

nein- 
mii-

tere-
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,,Ai noștri", de la 1 la 11...
....Nu l-am rpus nimic dolțanului meu, 

pentru a clipă in reportajul alăturat, 
,,F.C.‘-ul craiocean, al ander -40—'44 (mai 
mai din auzite, tn copilărie) mal știam 
ceva. După cum U cunoșteam 51 pe acel 
de un pitoresc aparte in peisajul 
mele lui Florea, un om simplu ca și tnfd(lșarea-l să
racă fi care, in loc de bună zua, avea mereu pe 
buze, înainte de meci, vorba plină de optimism : 
„Al noștri bat !•

Care „ai noștri". Florică ? Sd-I vedem — de la nr, 
1 la 11 — de unde au venit—

Popescu-Rusu (Da, cu el — de acord. Era unul 
de-al nostru fi ce bucurie aveam cind, in drum spre 
casă, tăia drumul prin Tirgu de-afară fi, oprindu-ne 
toaca, ne cerea sd-l Llsdm sd dea fi el o dată in 
minge).

Alba. De Ia București, venind de la Venus... Fele- 
can. De la Cluj» Niculescu. A fost fl el, intr-adevăr, 
unul de-al noștri— Mari. De la Cimpla Turzii... Nis
tor. De ta Cluj... Covaci. De la Timișoara. Henegar. 
De la Arad» ThlerOng. De la Timișoara— Dunăreanu. 
Da. și el de Za noi— Bâtrin. De la Arad,

Și anii au trecut Nici urmi 
(atit de impropriu numit) și de 
de-o bună bucală de vreme, in ________

Să-i numărăm, deci, singuri, „pe-ai noștri' 
Universitatea Craiova :

Lung. Născut tn Sinmidăuș — Satu 
râ insă aproape un deceniu la Universiti 
grilă. Doljan. d:.n Glghera.. TUihoL De la Brăila— 
ștelănescu. Venit de la București... Ungureanu. Del- 
fan, din Craiova— Ticleanu Kdscut la Teliue, insă 
din părinți olteni get-beget-. Balad. Doifart, din Bis- 
tret— Irimesec. Doljan, din Craiova— GeolgâtL Doljcn. 
din Pielești. Cămătaru. OUean. din Strehcia_  Cirpt
Doljan. din Craicva.

Ei bine, tocmai inversarea raporiului .Jucători dol- 
jeni-jucători de pe alte meleaguri" (acum net in fa
voarea primilor) explică succesele repurtate, tn crești 
ani, de fotbalul oltean : mereu primenit cu elemente 
autohtone, mereu omogen sufletește.

CE ALT FAPT MAI SEMNIFICATIV DECfT A- 
CESTA RELATAT IN RlNDURILE DE MAI SCS, 
CARE A PERMIS UNIVERS IT ATn CRAIOVA. EXPO
NENTA STRĂLUCITĂ A SPORTULUI DOLJAN. AS
CENSIUNEA EI PIN A IN SEMIFINALELE UNEI 
COMPETIȚII EUROPENE 1 CUPA U.EF A. — EDIȚIA 
•«2—’«3 T

L-aș fi vrut. In acele momente, tn riepi pe mereu 
inimosul Floriei. Să-l aud. spunLnd după fiecare vic
torie : „AJ noștri bătură 1".

Interlocutor 
că despre 
din văzute, 
și noi cite 
persona) — 

.Băniei- — pe n is
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de ^F.C."-ul oltean 
bietul Florid, trecut, 
lumea umbrelor. 

de la
Mare.' Kumd-

lea... Ne-

Nici chiar omului de la 
oraș, născut și crescut in 
Cetatea Băniei, amintirile 
nu-i spun prea mult în 
ceastă direcție : „Sport 
făcea, nu zic nu 
destăinuie 
—, dar de 
anume de 
riți fizic, 
șansa să încapă, 
unde învățau, pe 
profesori inimoși, eu drag 
pentru mișcarea in aer li
ber. în rest, de aici, de Ia 
noi, nu s-a ridicat vreun 
nume marc de campion sau 
de recordman al țării. Tot 
ce aveam era joaca cu min
gea în cartierele renumite 
din „Tirgu de-afară", „Ta
baci", „Podișor" și din „Va
lea gangului"... Tocmai de 
aceea, își deapănă doljanul 
nostru amintirile. în conti
nuare, singura ispravă de 
care am auzit. înainte de 
’ii, a fost a unei echipe de 
fotbal. F.C. Craiova îi spu
nea, care cuprindea in rin-

a- 
se 
se 
ei 

mai răsă- 
aveau și 
la școlile 

mina unor

□i 
unul dintre 
foarte puțini, 
elevii 
care

sportive au apărut pe harta 
județului. îndeosebi in ul
timele două decenii. Din
tre cele aproximativ 100 
de construcții noi. doljenii 
se mindres.- în uri mul rind. 
cu stadionul Central din 
Craiova inaugurat la 29 
octombrie 1967. cu Sala 
polivalentă aflată in apro
piere și dată in folosință 
la 27 aprilie 1978. Acestor 
două importante baze spor
tive li se 
sport din 
Filiași si 
asalt de 
de la orașe și sate, dornici 
să practice exercițiul fizic, 
dătător de forță si de să
nătate. să se întreacă in 
cadrul concursurilor rezer
vate lor și desfășurate 
egida marii competiții 
ționale „Daciada".

Din rindul zecilor de 
de practicanți ai sportului 
de masă s-au ridicat, 
de an. numeroși performeri 
cu

adaugă sălile de 
Băilești. Calafat, 
Plenița. luate cu 
numeroși tineri.

sub 
na-

mii

an

care doljenii se mîn-

!

Cluburi sportive 
Asociații sportive 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
— maeștri emeriți
— maeștri ai sportului
— candidați maeștri 

și olimpici

23
72

600

2
104
258 

3857 
1 200

1
7

8
436
696 

20112 
2 700

19
12

$

£

11
— categoria 1 - M 135 230
- categoria a ll-a * 269 801

• Profesori de educație
fizică 21 130 320

• Antrenori 6 29 57
• Instructori sportivi 30 254 1 089
• Campioni naționali 7 40
• Recorduri naționale 4 23
• Sportivi in loturi

republicane — 11 136
• Echipe divizionare A, B, C 2 9 24
• Centre inițiere copii a. 1 5
• Centre inițiere juniori 1 5
• Arbitri 15 345 858
• Baze sportive 20 126 310

drese pe bună dreptate. Pe 
un panou de onoare ar fi
gura portretele lui Gbeor- 
ghe Berceanu (un luptător 
de renume — campion o- 
limpic. mondial, european 
și balcanic — născut în 
satul Dunăreni. comuna 
Goicea). Argentinei Menis 
(discobolă de prim rang — 
recordmană mondială și 
vicecampioană olimpică — 
născută la Craiova). Virgi- 
niei Ioan-Bonci (o reputată 
săritoare în înălțime — 
campioană și recordmană

(campion balcanic) și Ion 
Joița (campion european, la 
tineret). în sfîrșit. pe ping- 
pongiștii Florea Vasile, 
Cristian Tiugan (campioni 
europeni la cădeți. împreu
nă cu Călin Toma, de la 
Tg. Mureș — cu toții năs- 
cuți în județul Dolj).

Ceea ce nu înseamnă de
loc că doljenii nu se mîn- 
dresc și cu ceilalți sportivi 
născuți tot... olteni, pre
cum Ion Oblemenco, „tuna
rul" Craiovei. Natalia An- 
drei-Betini, Florența Cră-

Stadionul in sărbătoare. Echipa de fotbal a repurtat, 
din nou, o strălucită victorie

mondială 
născută la 
Bălăci (cel 
list român 
component 
nale

Panoul de care vorbeam 
i-ar putea cuprinde, desi
gur. și pe ceilalți compo
nent! ai echipei de fotbal 
Universitatea Craiova, se- 
mifinalistă a Cunei U.E.F.A. 
— ediția 1983. ca și pe bo
xerul Nicolae Giju (campion 
european), halterofilul I-a- 
zăr Baroga, gimnasta Mar
cela Păunescu (maestră a 
sportului). atletele Maria 
Radu (medalii de aur 
bronz la J.M.U. 
de 1 500 și 3 000 
tieana Cojocaru, 
leta. scrimerul
Dutu (maestru al .sportului), 
boxerii Florea Pătrașcu

universitară — 
Pielești), lui Ilie 
mai bun fotba- 
in 1981 și 1982, 

al echipei națio- 
născut la Bistreț).

și 
in probele 
m), Cris- 
Lia Nico- 
Constantin

La cros, tineri cu miile..

ciunescu și Mariana lo- 
nescu-LengycI, trei dintre 
atletele care au dus și ele 
pînă departe faima sportului 
românesc. Dar cum, în ge
neral, un elev, oricît de 
dotat ar fi el. poartă re
cunoștință dascălului său, 
tot așa și sportivii dato
rează prețuire antrenorilor 
lor pentru performanțele 
obținute. Să instituim deci 
un „panou de onoare" și 
pentru tehnicienii cu in
contestabile merite în afir
marea sportului din județul 
Dolj. Un 
și-ar găsi 
Mărășescu, 
Fane Cioacă, 
pescu, Horia Ștcf, 
Nistor (atletism). 
Popescu, Mircea 
(scrimă). Hie Marinescu, 
Ion Avram (lupte). Marcel 
Mărășescu (gimnastică), Ion 
Oblemenco, Constantin O- 

-țet. Constantin Deliu, Silviu 
Stănescu, Nicolae Zamfir, 
Nicolae Opriș. Gheorghe 
Scăeșteanu, Clement Iordă- 
nescu (fotbal), Mircea Du
mitrescu, Viorel Dobro, Ion 
Combei, Radu Zamfircscu 
(volei), Virgil Bălan și Mi
hai Bobocică (tenis 
masă) ș.a.

Prin eforturi comune, 
sportivilor, antrenorilor 
conducătorilor mișcării 
educație fizică și sport 
județ, doljenii și-au cîști- 
gat o binemeritată faimă, 
atît în țară cit și peste 
hotare. în numai patru de
cenii, cît pentru un secol !

Gheorghe NICOLAESCU

panou în care 
loc : Nicolae 
Ionel Ghiță, 

Ștefan Fo- 
, Mihai 
Dumitru 

Alecu

de

ale
Și 

de 
din



DINAMO Șl STEAUA (victorioase)
CAP LA CAP ÎN SPRINTUL FINAL
• Craioveniî cîțtigâ în... 9 1 • Pasionant duel F. C. Argeș — Sportul stu
dențesc pentru „Cupa U.E.F.A.* • Numeroase variante in lupta pentru evi

tarea retrogradării • Cămătaru atacă titlul de golgeter
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

D. ZAMFIR, IN PRIM-PLAN

- F.C. Olt
- F.C. Bihor

Univ. Craiova 
Chimia

Drnjmo -
Jiul Petroșani — 
Corvinul —
Petrolul Ploiești — 
Steaua -
F.C. Argeș — 
S.C. Bacău -

Sportul studențesc 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S. Tirgoviște 
Rapid
F.C. Baia Mare 
Dunărea C.S.U.

ETAPA VIITOARE (miercuri 2 mai)
Dinamo - Jiul Petroșani (1-1)
F.C. Baia Mare — Steaua (0-7)
A.S.A. Tg. Mureș - S.C. Bacău (0-D
Rapid — Univ. Craiova (0-1)
Petrolul Ploiești - Chimia Rm. Vîlcea (1-3)
Dunărea C.S.U. — Corvinul (2—2)
Politehnica lași - F.C. Argeș (0-3)
C.S. Tirgoviște — Sportul studențesc (1-3)
F.C. Olt - F.C. Bihor (1-1)

CAMPIONII
DINAMO 3 (1)
SPORTUL STUD. 1 (1)

Stadion „23 August*; teren desfun
dat; timp ploios; spectatori — circa 
IC 000. Saturi: 12-3 (pe poartă: 5-1). 
Cornere: 4-7. Au marcat: AUGUSTIN 
(min. 23 țl 43). DRAGNEA (min. 48), 
respectiv TERHEȘ (min. 25).

DINAMO: Eftimescu - Rednic, t 
Marin. AL. NICOLAE. STANESCU - 
Andone. DRAGNEA (min. 80 lomandi), 
Custov — Țălnor, AUGUSTIN, Orac.

SPORTUL STUDENȚESC: Speriotu - 
M. Mihail, Cazan, lorgulescu, Mun- 
teanu 1 — PANA, Coraț. TERHEȘ — 
FI. Grigore (min. 65 Șerbânicâ). M. 
Sandu, Hogi.

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea): la linie: J. Gramo și M. NI- 
cutescu (ambii din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 4—3 (1—3).

Ploaia nu mai contenea și, 
după cele 90 de minute ale 
partidei din deschiderea cu
plajului, era de bănuit că Di
namo și Sportul vor avea de 
luptat, în primul rînd, cu te
renul. Și spațiul de joc de 
pe stadionul „23 August" a 
devenit, mai ales după pau
ză. nu numai un patinoar, 
dar. pe alocuri, un cîmp des
fundat, in care balonul se 
oprea în noroi (în special în 
zona centrală). începutul me
ciului a fost echilibrat, aspect 
care avea să se mențină 
chiar pînă la pauză, deși Di
namo a pasat mai mult. Acest 
echilibru părea să se rupă 
în min. 16, cînd apărarea di- 
namovista a greșit în bloc 
(inclusiv Eftimescu), dar Stă- 
nescu a respins aproape de 
pe linia porții. Mai siguri 
pe... picioarele lor, campionii 
au deschis scorul in mi.1. 23: 
Orac a ceti.rai de pe stingă,

LIDERUL S-A DOVEDIT MAI LUCID...
STEAUA 
RAPID

2 (1)
1 (0)

..23Stadion __
timp închis, ploios; spectatori

August"; teren greu; 
" ‘ — circa

10 000. Șuturi: 12—11' (pe poartă: 
6—6). Cornere: 5—6. Au marcat: PET- 
CU (min 22) ți PUȘCAȘ (min. 81), 
respectiv ȘT. POPA (min. 85).

STEAUA: IORDACHE - lovan. FI. 
Marin, BELODEDICI, Eduard - PETCU, 
STOICA, PUȘCAȘ, Draconescu - BA- 
LlNT, CiMPEANU.

RAPID: Ghiuler — I. Popescu. So
meș. Grigore, MINCU — Petrul (min. 
69 Damaschin). RADA, ȘT. POPA, P. 
Petre - COJOCARU. MANEA (min. 
74 Avram).

A arbitrat bine D. Petrescu; Io li
nie: P. Balaș (foarte slab) și Em. 
Pătrașcu (cu greșeala amintită), toți 
din București.

Trofeul Petschovschi: 10. 
La speranțe: 1—1 (0-0).

jocului.

Vremea rece, ploioasă, și-a 
pus amprenta — în ambele ta
bere — pe planurile tactice, pa 
execuțiile tehnice și. in conse
cință. pe calitatea 2 
Steaua, de pildă (și cu două
absente notabile în efectivul ei, 
Majaru și Lăcătuș), a „des
chis** prin manevre de învă
luire pe flancul sting (prin Dia- 
conescu si Eduard) rezolvate,
in extremis de defensiva fe
roviară. Dar. destul de repede 
(min. 22). golul avea să cadă 
printr-o acțiune care... nu-1 a- 
nunta : primind mingea de la 
Stoica. PETCU și-a încercat —

S-AU

1-0 (0-0)
1-0 (1—0)
3-1 (1-1)
2—0 (0-0)
1-0 (0-0) 
0-1 (4-0)
2-1 (1-0) 
3-0 (1-0)
2-1 (1-1)

1. STEAUA 30 19 4 7 54-21 42
2. Dinomo 27 15 9 3 52-26 39
3. Univ. Craiova 31 16 6 9 51-26 38
4. F.C. Argeș 30 17 3 10 39-26 37
5. Sportul stud. 31 15 6 10 47-37 36
6. S.C. Bacău 31 15 4 12 33-39 34
7. F.C. Bihor 31 13 6 12 45-38 32
8. Chimia Rm. V. 31 13 6 12 38-45 32
9. Corvinul 31 12 7 12 43-38 31

10. Jiul 31 12 7 12 28-35 31
11. Politehnica lași 31 10 10 11 28-33 30
12. F.G Olt 30 9 11 10 31-22 29
13. Rapid 31 9 9 13 27-32 27
14. F.C. Baia Mare 31 10 6 15 34-56 26
15. A.S.A. Tg. Mureș 30 10 5 15 27-40 25
16. Dunărea C.S.U. 31 7 10 14 26-36 24
17. Petrolul Ploiești 31 8 7 16 31-46 23
18. C.S. Tirgoviște 31 4 6 21 23-61 14

DESPRINS DUPĂ PAUZĂ

Minutul 23. „Pe fază", Augustin înscrie primul gol, cu o frumoasă 
lovitură de cap Foto: Dragoș NEAGU
peste toată apărarea adversă, 
și AUGUSTIN dezlipit de 
„marcajul lorgulescu**. a înscris 
cu capul, de la 6 m. Bucuria go
lului Insă n-a durat mult, 
pentru că replica partenerilor 
a venit neașteptat de repede. 
In min. 25, Magi a executat 
un corner de pe dreapta și 
TERHEȘ a înscris, cu capul, 
in poarta goală, pentru că Ef
timescu a calculat greșit tra
iectoria balonului. Deci 1—1 
în min. 25. Meciul plăcea, era 
alert, în ciuda terenului greu, 
în perioada următoare stu
denții au avut două bune si
tuații (min. 28 și 39), dar M. 
Sandu a greșit în preajma 
careului. Apoi, în min. 44, 
Hagi a intrat intr-un unghi 
greu și a șutat slab pe lingă 
stîlpul din partea opusă.

După o repriză atît de echi
librată (dar cu puține șuturi: 

de la 25 ml — tăria șutului, 
făcînd inutilă intervenția neex
perimentatului Ghiuler. A fost 
faza care le-a amintit suporte
rilor din Giulești că absenta 
portarului Mânu cîntărește 
foarte mult. In aceste condiții, 
prea mare a fost luxul pe care 
și l-a permis Rada, ratînd. în 
min. 23, din apropiere. După 
reluare, ca. de altfel, și în pri
ma parte a meciului, echipele 
și-au împărțit perioadele de 
superioritate teritorială. A în
ceput liderul — și va rata prin 
Pușcaș (min. 57) șl Balint 
(min. 67) două bune situații —, 
apoi va fi rindul Rapidului să 
risipească, prin Cojocaru (mln. 
76), o ocazie clară, șutul lui, 
de la numai 8—9 m. fiind de
viat de Iordache. ieșit in întîm- 
pinare. Și cînd. totuși, vișiniii 
mai sperau în golul egalizator, 
fundașul Grigore a tratat cu 
superficialitate o fază simplă, 
trimițînd mingea, de undeva 
din lateral, spre zona pericu
loasă 1 PUȘCAȘ a preluat ba
lonul, a intrat cu el în careu, 
de unde avea să-1 plaseze, ne
stingherit, in colțul lung : 2—0 
în min. 81 ! Cu toate acestea, 
rapidiștii și-au reluat ofensiva 
și. In min. 85. ȘT. POPA a re
dus handicapul. înscriind, de ta 
circa 10 m. in stingă Iui 
Iordache- Tușierul Em. Pă- 
trașcu indicase poziție de 
ofsaid, dar el greșise evident 

4—2) partea a doua nu avea 
să mai fie la fel. ca urmare 
a replicii modeste a forma
ției studențești. Chiar in min. 
48 DRAGNEA a sancționat 
ieșirea greșită a lui Speriata 
și. din colțul careului mare, 
a trimis balonul, peste aces
ta, in poarta goală. Mal mult, 
în min. 58, faza s-a repetat, 
însă balonul a trecut pe lin
gă poartă. Dinamo controla 
jocul. Sportul nu depășea ni
velul arătat joi în partida cu 
Chimia Rm. Vîlcea și cum 
Dinamo nu e Chimia, campio
nii s-au distanțat in min. 63, 
cînd AUGUSTIN — fără să 
fie un mare sprinter — l-a 
„bătut** la viteză pe Iorgules
cu, l-a driblat și pe Speriatu 
și a inscris in poarta goală. 
Așadar, victorie fără dubii a 
campionilor.

Constantin ALEXE

luat în(și D. Petrescu nu l-a 
seamă), așa cum. cu puțin timp 
înainte, gafase și celălalt arbi
tru de linie, P. Balaș, cînd, de 
asemenea, „centralul** n-a ți
nut cont de semnalizarea lui. 
Golul lui Șt. Popa avea să se 
dovedească însă tardiv.

Gheorghe NICOLAESCU (min. 
(min.

DIVIZIA X' REZULTATELE ETAPEI A 21-a
• Etapa viitoare (a 22-a)

SERIA I
Carpațl Gălănești — 

câni 1—3 (1—1), ASA 
Moldovenesc — Avintul _____
4—0 (2—0), Minerul Gura Humo
rului — Cristalul Dorohoi 5—0 
(3—0), Electro Bucecea — Meta
lul Rădăuți 2—1 (1—1). Minerul 
Vatra Dornel — Zimbrul Șiret
1—2 (0—1), Șiretul Pașcani — Ce
luloza Piatra Neamț 5—1 (1—0). 
Cetatea Tg. Neamț — Unirea Să- 
veni 5—1 (2—1), Raionul Săvl- 
nești — Laminorul Roman 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 21-a — 1. CFR Paș
cani cu 32 p (golaveraj 46—10), 2.

‘ ~ p

CFR Paș- 
Cimpulung 

Frasin

Minerul Gura Humorului 32 
(39—11).

SERIA A Il-a
Petrolul Molneștl Arljplie

PITEȘTI, 29 (prin telefon). Me
ciul a început timid și anost, 
dupâ două ratări ale lui lovănes- 
cu (mln. 5) și Roznai (min. 7), 
pînă în min. 22, cînd am con
semnat prima combinație specta
culoasă de atac a gazdelor. A 
devenit apoi interesant în par
tea a doua a primei reprize, prin 
cursele debordante ale lui D. 
Zamfir (adeseori oprit prin faul
turi) și, în 'tabăra oaspeților, 
prin încercările individuale ale 
lui Roznai șl Mureșan. Scorul 
a fost deschis în min. 42, in 
urma unui fault în careu al Iul 
Buzgău asupra lui Ignat ; MOI- 
CKANB a executat lovitura de 
la U m, dar Feher s-a mișcat $1 
ratarea, pentru care publicul of
tase dezamăgit, a aparținut sta
tisticii, pentru că, la repetare, 
Molceanu a Înscris : 1—o, acesta 
fiind, de fapt, primul și singu
rul șut piteștean pe poartă în 
această repriză.

După pauză echipa gazdă 
plimbă mult balonul, lăsînd im
presia că se mulțumește cu o 
victorie la limită. Egalarea putea, 
însă, surveni în mln. 68, cînd 
o .bombă" a lui Sepi, din inte
riorul suprafeței de pedeapsă, a 
fost deviată în afara terenului 
de... Dragomirescu, Cristian ne- 
afllndu-se pe traiectorie. în min. 
75, D. Zamfir, cel mai bun ju
cător de pe teren, centrează pe 
partea opusă, Ia Ignat, acesta 11 
deschide scurt pe TOMA care,

FRUMUSEȚEA UNEI DISPUTE APRIGE
BACĂU, 29 (prin telefon). A 

plouat în rafale înainte de meci 
și în timpul primei reprize, iar 
una din multele băltoace a fost... 
coautoare la primul gol, un gol 
băcăuan inscris foarte repede, 
in min. 2: la primul atac al gaz
delor, Șoiman a centrat de pe 
dreapta, apărătorii gălăteni au respins, A văd an ei a șutat, balo
nul a căzut in apa din mijlocul 
careului și ADOLF a reluat pla
sat in stingă portarului Oan£. 
Două curse lungi ale D. Geor
gescu (min. 17 și 28) ar fi putut 
duce la mărirea avantajului, dar 
fostul golgeter al Europei nu a 
mal avut forța necesară să si 
suteze la poarta lui Oană. Nu au 
marcat gazdele, in schimb an fă
cut-o oaspeții, prin ANTOHI. in 
min. 34, dar reușita ex-băcăua- 
nultri a fost favorizată si de in
decizia Iul C. Solomon: Gălătenil 
ar fi putut chiar să ia conduce
rea. in min. 42. cînd mingea tri
misă spre gol de Hanghiuc s-a 
oprit in noroiul din fata porții 
Iul Mangeac $1 a fost apoi de
gajau.

După pauză, jocul a căpătat 
valențele unei dispute acerbe. 
Modificări inspirate in formația 
băcăuană : Arieni — fundaș cen
tral. C. Solomon — mijlocaș. 
Avădanel — vârf, în locul Iul 
D. Georgescu. Presiunea Ia poar
ta gălățeană a crescut continuu. 
Penoff și Mihut au ratat o 
imensă ocazie în min. 53, ocazie 
care a prefațat al doilea gol al.

SLALOM [uriaș]
PLOIEȘTI, 29 (prin telefon). 

Așa cum se aștepta partida din
tre Petrolul și C.S. Tirgoviște a 
fost folosită de ploieșteni pen- 
rtu Îmbunătățirea golaverajului, 
pînă înaintea acestui joc el fiind 
—20. Judecind după cele 6 goluri 
primite de Mia, s-ar putea spu
ne că formația dîmboviteană a 
jucat la Ploiești sub orice criti
că. Realitatea este că cei care 
au greșit foarte mult șl au ju
cat indolent au fost doar funda
șii. adevărate jaloane în calea 
înaintașilor petroliști. In atac 
tîrgoviștenli au acționat destul 
de bine, Isaia, dar în special 
Agiu și Burleanu punîndu-1 de
seori la încercare pe Toma. De
altfel, în min. 21, Burleanu a ex-
pedlat balonul... în bară !

Marii gafeuri ai jocului au fost 
deci, cei patru fundași oaspeți. 
Astfel, în min. 19, la șutul lui 
O. GRIGORE fundașul Dumb 
rescu... împinge cu și mai multă 
putere balonul în plasă I Un mi
nut mai tîrziu, același O. GRI
GORE fructifică o centrare a lui 
Gușe profitînd 
dintre fundașii 
min. 29, Călin 
la 3—0, trecînd 
linia defensivă _ __ _____ , __
CATINCA fixează scorul reprizei 
(min. 39), cu un șut frumos.

După pauză, I. GUȘE 
58) și din nou CATINCA

de... discuțiile 
tîrgovișteni. In 
majorează scorul 
in slalom prin 
a oaspeților, iar

va avea ioc miercuri 2 mai

4—1
Me-
Tg. 

Odo-

Bacău 1—1 (1—1), Inter Vaslui — 
Chimia Mărășești 2—1 (0—0). Pro
letarul Bacău — FEPA 74 Bjrlad 
5—1 (2—1), Victoria Gugești — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej ' ‘ 
(2—0), 'Luceafărul Adj ud — 
canica Vaslui 0—0, Metalul 
Secuiesc — Vointa-Glorla 
bești 3—0 (2—0), Constructorul 
Iași — Letea Bacău 4—0 (3—0), 
Minerul Comănești — Viticultorul 
Panciu 2—0 (0—0),

Pe primul loc 
cău cu 30 o.

Aripile Ba-

SEBIA A III-a

IMU Medgidia — Metalul Man
galia 1—0 (1—0), Șoimii Cerna
vodă — Chimpex Constanta 0—2 
(0—1) Portul Constanta — Vic
toria Tecuci 1—2 (1—0). Lamino
rul Brăila — Voința Constanța
2—1 (0—0). DVA Portul Galați —

F.C. ARGEȘ 3 (1)
F.C. BAIA MARE 0

Stadion „1 Mai"; teren moale; timp 
frumos; spectatori — circa 2 000. Șu
turi: 9—8 (pe poartă: 4—5). Cornere: 
6—7. Au marcat; MOICEANU (mîn, 
42, din penalty), TOMA (min. 75), 
IGNAT (min. 88).

F.C. ARGEȘ: Cristian — M. Zamfir, 
MOICEANU. Stancu, Roman - IGNAT, 
Badea, lovănescu (min. 81 Voicu) — 
D. ZAMFIR, Nica (min. 63 Toma),' 
Jurcă,

F.C. BAIA MARE: Feher (min. 80 
Gițâ) — Arezanov, Buzgău, Raț, Laif 
- Bălan, Sabău, MUREȘAN - Tul- 
ba, Roznai (min. 58 Sepi), Dragomi- 
rescu.

A arbitrat foarte bine C. Teodo» 
rescu (Buzău); la linie: A. Gheor» 
ghe (P. Neamț) și M. Bercan (Bucu
rești) .

Cartonașe galbene: LAIȘ.
Trofeul Petschovschi: 8.
La speranțe: 2—1 (0-0).

de la marginea careului mic, 
trimite balonul în plasă : 2—0. 
Și atunci cînd conturile păreau 
încheiate, cu două minute înain
te de fluierul final, Ignat șu- 
tează prin surprindere, de la a- 
proximativ 10 m, în colțul lung, 
pe jos și înlocuitorul lui Feher 
primește și el un gol: 3—0. La 
originea acestui gol a stat tot 
o acțiune a lui D. Zamfir.

Paul SLAVESCU

S.C. BACĂU 2 (1)
DUNĂREA C.S.U. 1 (1)

Stadion „23 August": teren alune* 
cos; timp ploios; spectatori — circa 
3 000. Șuturi: 14—11 (pe poartă: 7—6). 
Cornere: 10-8. Au marcat: ADOLF 
(min. 2 și 62), respectiv ANTOHl 
(min. 34).

S.C. BACĂU: Mangeac — Andrieș, 
CĂRPUCI, C. Solomon, ELISEI - A- 
VĂDANEI. ADOLF. MIHUT - Șoiman, 
D. Georgescu (min. 54 Artenî). Pe« 
noff.

DUNĂREA: Oană - ICHIM, Gătan. 
Bejenaru, Borali — Anghelineî, Corn- 
șa (mîn. 78 Cîuca), Balaban — AN
TOHl. HANGHIUC. Soare (mîn. 26 
Vaișcovîci).

A arbitrat foarte bine M. Constan* 
tînescu; la linie: R. Matei (ambii 
din București) șl M. Stănescu (lași).

Cartonașe galbene: BALABAN, GĂ- 
LAN, PENOFF.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 0-1 (0-1).

băcăuanilor, înscris de același 
ADOLF, care a împins mingea 
în poartă, după ce fusese res
pinsă de Oană (min. 62). Gâlă- 
țenil nu s-au împăcat cu situația, au forțat și ei egalarea, dar 
Hancbiuc (min. 68) și Vaișcovici 
(min. 72) au ratat-o. deși s-au 
aflat in situații foarte bune. Ori
cum, băcăuanii și-au făcut pe 
deplin datoria și au cîștigat pe 
merit meciul.

Laurențîu DUMITRESCU

PRINTRE FUNDAȘI
PETROLUL PLOIEȘTI 6 (4)
C. S. TIRGOVIȘTE 1 (0)

Stadion Petrolul; teren moaie; timp 
rece; spectatori - circa 2 000. Șuturi: 
23—14 (pe poartă: 13—7). Cornere: 
9—3. Au marcat: O. GRIGORE (min. 
19 și 20), CALIN (min. 29). CATIN
CA (mîn. 39 $î 73), I. GUȘE (min. 
58), respectiv GHIOACA (min. 87).

PETROLUL: TOMA - Ștefan, Bu- 
tufei, Bârbulescu, P. Gușe — O. GRI
GORE, I. Solomon, Călin — Mocanu, 
Cîrlan (min. 33 CATINCA), I. GUȘE 
(mîn. 60 Nută).

C.S. TIRGOVIȘTE: MIA - R Tudor, 
Dumitrescu, Ene, Ostafi — AGIU, 
BURLEANU, Ghergu (min. 63 Ghioacă) 
— Isaia, Niculcioiu (min. 86 Andre- 
eseu), O. Popescu.

A arbitrat bine I. Vel ea; la linie:
D. Drăcea (ambii din Craiova) și N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene: R. TUDOR.
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 3—3 (1—1)

73 — trece ușor de Ene) ridică 
diferența la 6—0. Tn min. 79 nu 
va fi 7—0, pentru că portarul 
Mia va respinge penalty-ul exe
cutat de Bărbulescu. în urma 
unui henț al lui R. Tudor.

Oaspeții au ultimul cuvînt si, 
în min. 87, tînărul GHIOACA 
fructifică o centrare a activului 
Burleanu și... 6—1.

Mirceo TUDORAN

Cimentul Medgidia 3—0 (1—0),
SN Tulcea — Victoria TC Galati 
4—1 (2—1), Ancora Galați - Chi
mia Brăila 2—0 (0—0), Arrubium 
Măcin — Progresul Isaccea 3—0 
(2-0).

Pe primul loc — Metalul Man
galia cu 31 p.

SERIA A IV-a
Chimia Brazi-Ploiești — Meta

lul Buzău 5—0 (1—0), Minerul
Filipești — Poiana Cîmpina 0—1 
(0—0) Petrolul Ianca — Petrolul 
Berea 2—0 (1—0), Victoria Țăn-
dărei — Tractorul Viziru 7—1 
(5—0). Carpați Nehoiu — ASA 
Mizil 0—2 (0—1). Chimia-Vic-
toria Buzău — Carpati Sinaia 
2—0 (2—0). Victoria Lehllu —
Unirea Urzlceni 2—0 (2—0). Pe
trolul Băicoi — Rapid Ferești 
2—0 (0—0).

Pe primul loc — Chimia Brazi 
cu 35 p.

SERIA A V-a
Constructorul Călărași — Me

canica fină Steaua București 2—0 (1-0). TUPS Chitila — Da
nubiana București 1—0 (0—0).



MAI UȘOR ÎN 9
CRAIOVA, 29 (prin telefon). 

Publicul s-a arătat în multe rîn- 
duri, în prima repriză, nemul
țumit de jocul formației favo
rite, de precipitarea ei, de ner
vii de care au dat dovadă unii 
dintre jucători în unele mo
mente ale partidei. De ce aceste 
emoții 7 Iată, caz rar, gazdele 
s-au aflat din min. 47 în nu
mai 9 jucători (Ungureanu fu
sese eliminat în min. 37, avu
sese cartonaș galben pentru 
gest nesportiv, apoi l-a primit 
pe cel roșu pentru atac violent 
la Ionașcu ț In min. 47 Cîrțu a 
primit și el cartonaș roșu, pen
tru lovirea lui Ciurea. cînd jo
cul era oprit — decizii foarte 
corecte), pentru ca, în Analul 
partidei, să înscrie golul victo
riei, un gol pe care nimeni nu-I 
mai întrezărea : în min. 75 Ti- 
cleanu a sprlntat spre poarta 
lui Ciurea, s-a făcut că pasează, 
s-a infiltrat în caren si. de pe

JIUL PETROȘANI 2 (0)
POLI. IAȘI 0

Stadion Jiul; teren bun; timp fru
mos; spectatori — circa 3 000. Șuturi: 
16—7 (pe poarta: 8—3). Comere: 9-5. 
Au marcat: LASCONI (min. 75) șl 
STOINESCU (min. 77).

JIUL: Caval — P. Grigore, Vizitiu. 
M. Popa, STANA - SZEKELY, Dosan, 
Gâman - Stoinescu, Lasconi, BAlUȚA.

POLITEHNICA: Bucu - Sigmirean, 
Gheorghiu, URSU, Ciocirlan (min. 81 
Munteanu) — Paveliuc (min. 81 Lala), 
Cânânâu, FLOREAN — Cioaca, Biro, 
Sertov.

A arbitrat foarte bine I. Crâciunes- 
cu; la linie: Gh. Constantin (ambii 
din Rm. Viicea) șl D. Buciuman (Ti
misoara).

Cartonașe galbene: SERTOV, STOI
NESCU. VIZITIU.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 2-3 (1-1).

CU GINDUL LA... VESTIAR
RM. VlLCEA. 29 (prin tele

fon). O partidă care putea în
cepe cu zece minute mai tîr- 
ziu pentru că pînă atunci 
ea nu a oferit nimic deosebit 
puținilor spectatori prezenți 
în „Zăvoi". A venit însă, mi
nutul 19. și o reușită combi
nație între Carabageae și Ver
gii i-a oferit ultimului posibili
tatea să expedieze un șut pu
ternic, din afara careului, 
Balaș a respins cu dificultate 
și IO VAN a reluat din apro
piere, in plasă. Peste un mi
nut. în celălalt careu. Geor
gescu a trimis imprecis spre 
poarta părăsită de Roșea. în 
continuare partida are mi
nute bune de respiro. se joacă 
lent și neinspirat la finalizare, 
astfel ca abia în min. 27 mai 
notăm o ocazie bună, de par
tea gazdelor, cînd Verigeanu a

A DECIS
CORVINUL 1 (0)
A.SA. TG. MUREȘ 0

Stadion Corvinul; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori - circa 5 000. 
Șuturi: 11-5 (pe poarta: 6-2). Cor- 
nere: 10—1. A marcat ONUȚAN (mîn. 
52 — autâqoi).

CORVINUL: Alexa - VLAD. Dubin- 
ciuc. GALAN, Bogdan — Petcu, Ma- 
teut (mîn. 69 t. Moldovan), KIeîn — 
Gabor (mîn. 73 Nîcsa). Coiocoru, 
VAETUS

A.S.A.: VARO - Szabo, JENEI, Is- 
pîr. Onutan (min. 65 Gal!) — Bote- 
zan. Both II, Dumitrescu (mîn. 55 
Muntean). C llîe - Klan, BOLONI.

A arbitrat bine V. Antohî (lași); 
Io linie: A. Musteteo (Pitești) și M. 
Axente (Arad)

Cartonașe galbene: KLEIN.
Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 2—2 (1-0).

DECÎT ÎN... 11
stingă, a centrat lui CĂMA- 
TARU ; acesta s-a înălțat, așa 
cum numai el știe să o facă, 
și cu o lovitură de cap a în
scris șpectaculos. Paradoxal, 
Universitatea și-a creat ocazii 
de gol doar în ultima treime : 
în min. 59 prin Bicu. iar în 
min. 61 și 74 prin Cămătaru.

In prima repriză am notat 
puține faze de poartă și. în a- 
fara unor ratări (cea mai mare 
în min. 31, cînd1 Cîrțu a șutat 
slab si Cățoi a putut respinge 
de pe linia porții), jocul n-a 
avut valențe spectaculare deo
sebite. F.C. Olt s-a apărat bine, 
a contraatacat de cîteva ori pe
riculos, însă n-a crezut prea 
mult în șansa ei, chiar si după 
ce avea superioritate numerică 
în teren. A plimbat prea mult 
mingea în fața porții adverse, 
ca la handbal. A avut posibili
tatea de a înscrie doar în min

TRADIȚIA A FOST INFIRMATĂ
9

PETROȘANI. 29 (prin telefon). 
Ca orice echipă gazdă care se 
respectă. Jiul s-a instalat din 
start în terenul advers, iar Poli
tehnica Iași a mizat în replică, 
pe cartea contraatacului, după ce 
și-a întărit securitatea careului 
prin retragerea unul mijlocaș 
(Cănănău) pe linia fundașilor. 
Două extreme vivace. incisive, 
ca Bălută Si Stoinescu, au .for
fecat* toată repriza tntîl apăra
rea Politehnicii, dar colaborarea 
lui Lasconi a fost neînsemnată. 
Iar sprijinul mijlocașilor minor. 
Așa se face că, pînă la pauză. 
Jiul nu a putut să-și materalize- 
ze superioritatea teritorială, tn- 
trînd la cabine doar cu aminti
rea unul șut frumos al Iul Vi
zitiu, de la 25 m (min. 7), a 
unei (singure) ocazii ratată de 
Stoinescu (min. 37) șl a unui 
raport de comere net superior 
(7—1). De partea cealaltă, con
traatacurile de rigoare, al căror 
finalizator. Biro. s-a aflat in 

reluat balonul cu capul, de la 
6 m peste transversală. în 
min. 29 Vergu singur cu por
tarul Balaș, nu reușește să-1 
dribleze și faza se stinge. în 
finalul primei reprize (min. 
41). lie a ratat din 4 m 1 în 
min. 44. Roșea se remarcă res- 
pingînd în corner șutul vio
lent expediat de Nedelcu.

La reluare, partida devine și 
mai plată, ambele combatante 
vrind să ne demonstreze parcă 
faptul că fac parte din pluto
nul de mijloc al clasamentului. 
Cîteva situații de retinut. 
totuși : șuturile expediate
de fundașul Telespan (min. 
67 și 89) respinse cu dificul
tate de Balaș balonul expe
diat de Ologu (min. 77). care 
trece pe lîngă poartă, și acțiu
nea personală a lui Iovan 
(min. 88) încheiată cu un șut

AUTOGOLUL LUI
HUNEDOARA, 29 (prin telefon). 

Joc de factură tehnică modestă, 
ca numeroase faze încîlcite și 
acțiuni desfășurate cu .încetini
torul'*. Corvinul a dominat pe
rioade îndelungate. însă acțiuni
le ofensive au fost la întîmnlare. 
fără orizont, cu driblinguri pre
lungite, ușor destrămate de apă
rătorii oaspeți. Replica forma
ției A.S.A. Tg. Mureș s-a rezu
mat în majoritatea timpului la 
un marcaj strict al principalelor 
„Diese“ adverse (Gabor. Klein, 
Petcu, Văetus) și a lnitiat din 
cînd în c?nd contraatacuri des
tul de timide. în primele 45 de 
minute am consemnat doar cîte
va faze frumoase. Prima. în min. 
27 cînd. după un atac prelungit. 
Varo, cu un reflex de ultim 
moment, a respins mingea din 
fata lui Coiocaru. Cea de a doua, 
în min. 36. cînd, după executa
rea unei lovituri de colt, același

UNIV. CRAIOVA 1 (0)
F.C. OLT 0

Stadion Central; teren foarte bun; 
timp însorit, toarte frumos; spectatori 
- circa 18 000. Șuturi: 10-11 (pe 
poarta: 6-4). Comere: 7—7. A mar
cat CAMATARU (min. 75).

UNIVERSITATEA: lung - Ad. Po
pescu (min 37 Bicu), Ștefânescu, Ti- 
lihoî, Ungureanu - ȚICLEANU, Do- 
nose. BICA - Cirfu, CAMATARU, Cri- 
șan.

F.C. OLT: CIUREA - Ionașcu. Câ- 
țoi. Bumbescu, MATE! - Kallo, MINEA 
(min 77 Râduț). M Popescu — lor
dache (mîn. 65 FhSnescu), Radu II 
State.

A arbitrat foarte bine M. Neșu; 
la linie: I. Medveș (ambii din Ora
dea) și V. Curt (Medgidia).

Cartonase aalbene: CĂȚOI, UNGU
REANU, BUMBESCU, IORDACHE.

Cartonașe roșii: UNGUREANU
CÎRȚU.

Trofeul Petschovschi; 9.
la speranțe: 4-0 (2-0).

51, cînd Ionașcu și apoi Radu 
II nu l-au putut învinge pe 
Lung.

Stelion TRANDAFIRESCU

două rinduri (min. 17 și 38) față 
în fată foarte aproape cu por- 
tarul Caval, fără să-l șl poată 
învinge.

în repriza secundă, dominarea 
Jiului a devenit șl mai energică. 
Ieșenii, cu un careu în stăpinirea 
Iul Ursu Dină la pauză. Încep 
să dea semne de slăbiciune. în 
min. 55 el evita golul în ultimă 
Instanță Ciocirlan degajlnd de 
pe linia porții la șutul lui Lasco
ni. După alte 20 de minute cade 
Insă ,1 golul : centrarea lui Bă- 
lută nu poate fi reținută de Bu
ci ti LASCONI reia in plasă de 
ta S m. După alte două minute. 
STOINESCU pătrunde ta careul 
ieșean, prlntr-o apărarea debn- 
solată de eșecul anterior si În
scrie lejer. La 2—0 medul se 
jucase. Victorie logică (prima 
după patru ani ta Intilnirile di
recte). care răsplătește spiritul 
ofensiv al învingătorilor.

Ion CUPEN

CHIMIA Rm. VlLCEA 1 (1)
F.C BIHOR 0

Stadion _1 Mei*; teren bun; timp 
frumos, dor rece; spectatori — circa 
3 500 Sutari: 14-4 (pe poartă: 4-3). 
Comere: 6-1 A •creat «OVAN 
(min 10)
CHIMIA: Roșea - TELESPAN. Pre

da. BASNO. Cincă - IOVAN. Vergu 
(min. 62 Ologu). Alexandru (min. 50 
Ancuto). CARABAGEAC - VeHgeanu. 
Buduru.

F.C. BIHOR: Balaș - Dicnu (min. 
46 Kiss), ZARE, Gh. Dumitrescu, Nîtu 
- TAMAS, I. Mure sar. Biszok - He. 
Nedelcu (mîn. 61 Szucs). GEORGES
CU

A arbitrat foarte bine L Tâ/csn 
(Reghin); la linie* FI. Pcpescu (Plo
iești) șl I. Dima (Sighișoara).

Cartonase galbene: CIN CA
Trofeul Petschovschi: 10.
la speranțe: 2—2 (0-11.

slab. Cam atît. din.tr-o 
partida în care toti jucătorii 
parcă abia așteptau să se în
cheie cît mai repede.

Gheorghe NERTEA

ONUTAN
V

Cojocaru a trimis mingea cu 
capul peste .transversală". La 
poarta Corvtoului (în min. 43) 
Dumitrescu. în poziție favorabilă, 
a șutat Imprecis.

După pauză. Corvinul a reluat 
atacurile la poarta lui Varo. a 
obțin ut cîteva lovituri de colt 
Si în min. 52. apărarea a ce
dat. în acest minut. Klein a exe
cutat un corner, balonul a ai uns 
în careu, fundașul ONUTAN a 
încercat să degajeze. Insă l-a 
lovit greșit și l-a expediat în 
coltul lung al porții apărată cu 
brio pînă atunci de Varo : 1—0. 
în continuare, hunedorenii au 
avut posibilitatea să-si mărească 
avantalul. dar Coiocaru (min 
63 și 79) a irosit cele mai clare 
situații de a înscrie. în ultimul 
sfert de oră, A.S.A. a încercat — 
fără succes — să restabilească 
egalitatea.

Pompiliu V1NT1LA

IERI, ÎN DIVIZIA „B“

SERIA I ----------------------------------------------
GLORIA BUZĂU — DUNĂREA 

CÂLARAȘ1 4—0 (3—0) ; Comă- 
nescu (min. 12). Șumulanschi 
(min. 30. 44 și 90).

OȚELUL GALATI — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (0—«) : Pachitea- 
nu (min. 64).

C.S.M. BORZEȘTI — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) : MihU 
(min. 68).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA 1—1 (0—0) : Ene (min.
59) pentru gazde, respectiv Stan- 
clu (min. 80).

PARTIZANUL BACAU — O- 
LIMpiA RM. SARAT 2—1 (1—0) : 
Chitaru (min. 44) Moraru (min. 
57). respectiv Cristea (min. 83).

CHIMIA FĂLTICENI — META
LUL PLOPENI 2—1 O—0) 5 Co- 
sereanu (min. 24). Croitoru (min. 
70). respectiv Cioranu (min. 56).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— UNIREA DINAMO FOCȘANI 
5—0 (2—0) : Petrache (min. 19. 
65, 82 — toate trei din 11 m — 
și 25). Cireașe (min. 75).

F.C. CONSTANTA — PRAHO
VA PLOIEȘTI 0—0.

DELTA TULCEA — UNIREA 
SLOBOZIA 0—0.

Relatări de la D. Soare. T. 
Siriopol, Gh. Gorun. Th. Ungu
reanu, I. Iancu. D. Crăciun, I. 
Baltag. Gh. Drăgan si P- Comșa.

SERIA A Q-a------
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 

F.C.M. BRAȘOV 1—1 (0—0) î Nea- 
gu (min. 72) pentru gazde res
pectiv Văidean (mîn. 46).

CARPATI MÎRȘA — ȘO1MH 
sibiu 0—1 (0—0) : Văsîi (min. 
75).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 0-4.

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
GAZ METAN MEDIAȘ l—0 
(0—4): pirvu (min. 72).

UNIREA ALEXANDRIA — CHI
MICA TÎRNĂVENI 1—2 (1—1) :
Tiuș (min. 33). respectiv Banc! 
(min. 25). Marton (min. 83).

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 2—1 
(0—0): Dumitrescu (min. 50). P. 
Mihai (min. 6i). respectiv Șișcă 
(min. 87).

ROVA ROȘIORI _ CHIMIA
TR. MĂGURELE l—l (8—0) î 
Ștefan (min. 55) pentru gazde, 
recnectlv Dumitrache (min. 88).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
rONSTRUCTOBlL T.C.I. CRA
IOVA 2—1 (1—4) : Denes (min.
’3 si 61). respectiv Girîeșteanu 
'Tr.in. 26).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — AVÎNTUL REGHIN 
?—8 (0—4) : Răducanu (mîn. 72). 
Mi rea (min. 73).

Relatări de la Tr. Lancea. M. 
Verz*seu. A. Soare. D. Mihail. 
M. Biron. G. Octavian T. Negu- 
le<cu. Gh. Briott si D. Daniel.

SERIA A Ol-a-------------------------------------
MINEBUL LUPENI — POLITEH

NICA TIMIȘOARA 0—0.
JU- CLUJ-NAPOCA — GLO

RIA REȘIȚA 4-0 (î—0) : Flsie 
(mln. X). Sada (min. 131 Bucur 
(min. 73). Boiera (ruin. 04).

C.SJH. REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUG1K 3—0 (1—n S Vi- 
t*fu (min. 40 — autogol) Cojoca
ru (mîn. 53). Oancea (min. *0).

RAPID ARAD — ARMATURA 
ZALAU 1—2 (0-0) : Lazăr (min. 
7t). respectiv Predeana (min. 52) 
Ster (min. 77). __

AURUL BRAD — MINERUL 
MOTBU 1—0 (1—0) : ormenișan
(m:n. 24).

MINERUL CAVNIC — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (2—0): Mociran 
(min. 25 — din 11 m) Condruc 
(min. 31).

someșul satu mare — 
STEAUA C.FJt. CLUJ-NAPOCA 
l—0 (1—0) : Pon (min 15 — din 
11 m)INDUSTRIA SIRMEI ClMPIA 
TURZII — U.T.A. 1—0 (0—0) : Co
lo ii (min. 60).

C.F.R. TIMISOARA — CJ.R 
VICTORI A C ARANSEBES 5—0 
(4—0): Trifan (min. 4 și 20),
Plăvitlu (min 23 si m Dumitru 
(min. 84).

Relatări de la I. Cotescu. I. Les- 
nuc. P. Fucs, O. Berbecaru, AL 
Jurcă. M. Palco. Z. Kovacs. S- 
Popa si St. Marton.

CLASAMENT
1. GLORIA BZ. 26 17 5 4 54-19 39
2. Gloria Bistrița 26 14 3 9 38-19 31
3. Oțelul Galați 26 12 7 7 39 22 31
4. F.C.M. Prog. Br. 26 13 4 9 38-29 30
5. Ceahlăul P.N. 26 11 6 9 30-22 28
4. Partizanul Bc. 26 12 4 10 31-35 28
7. C.S.M. Suceava 26 10 7 9 28-30 27
8. C.S. Botoșani 26 12 2 12 39-35 26
9. F.C. Constanța*) 26 10 7 9 42-25 25

10. Met. Plopeni 26 9 7 10 24-26 25
11. Prahova PI. 26 10 4 12 24-33 24
12. Chimia Fâlt. 26 10 4 12 29 44 24
13. Olimpia Rm. S. 26 9 5 12 28-31 23
14. Unirea D. Foc. 26 9 4 13 35-37 22
15. Unirea Slobozia 26 8 6 12 24-35 22
14. C.S.M. Borzești 26 9 4 13 27-46 22
17. Delta Tulcea 26 7 7 12 19-47 21
18. Dunărea CI. 26 7 4 15 26-42 18

•) Echîoă oenalîzată cu două ouncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
mai) : Dunărea Călărași — Chi
mia Fălticeni (1—3) Olimpia 
Rm. Sărat — Delta Tulcea <0—0). 
Unirea Slobozia — C.S Botoșani 
(1—3) C.S.M. Suceava — F C. 
Constanta (0—0) Prahova Plo
iești — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—3), Unirea Dinamo Focșani — 
Otelul Galati (1—21 Metalul Plo- 
neni — Partizanul Bacău (0—1). 
Gloria Bistrița — C.S M Borzesti 
<0—21. Ceahlăul P. Neamț — Glo
ria Buzău (0—4).

CLASAMENT
1. F.C.M. BRAȘOV 26 17 4 5 51-21 38
2. Șoimii Sibiu 26 15 4 7 46-28 34
3. Carpați Mîrșa 26 13 5 8 44 33 31
4. Autobuzul Buc. 26 11 7 8 24 21 29
5. Gaz metan 26 13 2 11 40-32 28
4 Aluminiu Slat. 26 10 7 9 30-23 27
7. Dinamo Victoria 26 10 7 9 29-26 27
8. Chimico Ttrn 26 11 4 11 39 33 26
9. Metalul Buc. 26 11 4 11 29-32 26

10 Unirea Alei. M 11 4 11 2831 26
11. Prog. Vulcan 26 8 9 9 34-34 25
12. Avîntul Reghin 26 10 5 11 30-36 25
13. Rinomatica 26 10 5 11 21-28 25
14. I.M.A.S.A. 26 8 7 11 24-28 23
15. Nitramonio 26 8 5 13 34-36 21
ML Constr. T.C-I. 26 8 4 14 30-49 20
17. Rova Roșiori 26 9 2 15 27-50 20
18. Chimia Tr. M. 26 7 3 16 n 61 17

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
mai) : Nltromania Făgăraș — 
I.P Aluminiu Slatina (0—3' Pro
gresul Vulcan — Unirea Alexan
dria (0—0). Gaz metan Medias — 
Metalul București (0—3' Avîntul 
Reghin — Chimica Tîmăveni 
(0—2) Șoimii I.P.A. Sibiu - Au
tomatica București (1—2) Au
tobuzul București — Caroati Mîr- 
sa (0—1) Chimia Tr. Măgurele — 
F C.M. Brasov fO—1) Constructo
rul T.C.I. Craiova — Dinamo Vic
toria București (1—O T.M A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Rova Roșiori 
(0—3).

CLASAMENT
L „POLI- TIM. 26 18 3 5 70-21 39
2. MU* q.-Nap. U 18 1 7 54-12 37
3. C.S.M. Reșița 26 16 1 9 43-23 33
4. Aurul Brad 26 13 3 10 30-34 29
9. Armătura Zalău 26 13 3 10 35-34 20
«. Olimpia S M. 26 13 1 12 47-34 27
7. U.TX 26 12 3 11 35-34 27
8. Minerul Cavnic 26 12 2 12 40-32 24
9. C.F.R. Timișoara 26 12 1 13 46-44 29

10. Minerul Lupenl 26 10 5 11 30-32 29
11. Ind. sirmei 26 12 1 13 30-35 25
12. Minerul Motru 26 11 2 13 28-37 24
13. Gloria Reșița 26 10 3 13 24-33 23
14. Met. Cugir 26 9 4 13 29-47 22
15. C.F.R. Caran. 26 10 2 14 22-55 22
16. Someșul S.M. 26 10 0 16 25-42 20

17. St. C.F.R. CJ.-N.*) 26 9 2 15 33-39 11
18. Rapid Arad 26 5 5 16 22-55 15

• Echipă penalizată cu două puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică t 
mai) : Minerul Cavnic — .,U-
Cluj-Napoca (1—5) UT Arad — 
C.F.R Victoria Caransebeș (2—1), 
Ind sirmei C. Turzii — Armătu
ra Zalău (0—1). Steaua C.F.R. 
Cluj-NaDoca — Rap'd Arad (1—3), 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Ti
mișoara (1—3). Minerul Metru — 
Minerul Lupenl (0—2t Dolifeh- 
nica Timișoara — Olimpia Satu 
Mare (0—2). Gloria Reșița — 
Aurul Brad (0—3). Someșul Sa
tu Mare — C.S.M. Reșița (0—1).

Flacăra roșie București — Viito
rul Chirnogi 1—1 (0—1), Argeșul 
.30 Decembrie" — Viscofil Bucu
rești 2—1 (1—0). Abatorul Bucu
rești — FCM Giurgiu 2—1 (0—0), 
ICSIM București — ICPB Bolin- 
tin 1-0 (0—0). SN Oltenița — 
Tehnometal București 1—1 (0—1), 
Aversa București — ÎSCIP Ul- 
meni 2—1 (1—0).

Pe primul loc — Mecanica fină 
București cu 32 p.

SERIA A VT-a
Flacăra Automecanica Moreni 

— Cetatea Tr. Măgurele 6—0 
(3—0) Recolta Stoieăneștl — Ști
ința Drăeănești-Ott 5—2 (3—2). 
Electrica Titu — Cimentul Fieni 
1—0 (0—0). Chimia Găești — Pe
trolul Videle 3—0 (1—01 Muscelul 
Cîmnuluna — Metalul Mița 2—0 
(1—0) Electronistul Curtea de 
Argeș — Progresul Corabia 0—1 
(0—0). Textila Roșiori — Sportul 
muncitoresc Caracal 3—0 (1—0). 
Dunărea-Venus Zimnicea _ Dacia Pit-stt ?—1 (1—

Pe primul toc — Flacăra Moreni cu 31 p.

SERIA A Vll-a
CSM Drobeta Tr. Sev. — Pan

durii Tg. Jiu 3—0 (2—0). Armă
tura Strehaia — Metalurgistul 
Sadu 0—1 (0—1). CFR Craiova — 
Petrolul Ticleni 3—1 (1—0) Jiul 
Rovinari — Celuloza Drobeta Tr. 
Sev. 3—2 (2—1). Diema Orșova — 
Viitorul Drăgăsani 2—0 (1—0),
Progresul Băiiesti — Lotru Bre- 
zol 1—0 (1—0). Dunărea Calafat
— Mecanizatorul Simian 2—1 
(2—0) Metalul Mihăesti - Elec- 
trODUtere Craiova 1—0 (0—0).
• Meciul Metalurgistul Sadu

— Pandurii Tg. Jiu din etapa 
trecută (întrerupt in min. 35 la 
2—0) a fost omologat de către 
F.R.F. eu 3—0 în favoarea for
mației Metalurgistul.

Pe primul loc — CSM Drobe
ta Tr. Sev. cu 32 o.

SERIA A VIIl-a
Victoria Călan — Muresul-Ex- 

plorări Deva 1—1 (0—11 Minerul 
Certei — Mine’til Oravita 1—1 
(1—1). Minerul Paroseni - rtM 
Timisoara 1—0 (1—0) Mecanica
Orăstie — Metalul Bocșa 3—1 
(1—Oi Metalul ot-’u Roșu — Da
cia Orăstie 3—1 (2—1). Construc

torul Timișoara — Minerul Ani- 
ncasa 2—1 (0—1). Minerul Ghelar
— Minerul-Stiința Vulcan 1—0 
(1—0) Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Anina 3—0 (1—0).

Pe primul loc — Mureșul Deva 
cu 31 p.

SERIA A IX-a
Minerul Sărmăsag — Strungul 

Arad 0—0. Silvania Cehu Silva- 
niei — Unirea Tomnatic 1—0 
(1—0). Șoimii Lloova — Unirea 
Valea lui Mihai 5—0 (1—0) Ranid 
Jibou — Otelul Or. dr. Petru 
Groza 2—2 (1—2). Minerul Or dr. 
Petru Groza — Bihoreana Mar- 
ghita 3—0 (2—0). Unirea S'nni-
colau — Voința Oradea 2—0 
(2—0) CFR Arad — Victoria 
Ineu 4—2 (2—0) înfrățirea O-odea
— Minerul Suncuius 3—0 (2—01.

Pe nrl’ntil toc — Strunești A- 
rad cu 27 o.

SERIA A X-a
Unio Satu Mare — Sticla-A- 

rieșul Turda 0—0 Olimnia Gwor- 
la — CîTPROM Baia Mare 2—1 
(1—1) Minerul Băita — Victoria

Cărei 2—2 (0—1). Chimia Tășnad
— Bradul Viseu 2—1 (1—0). Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — CEM Cluj- 
Napoca 2—1 (0—1), CTL Sighet
— Minerul Bâlut 3—0 (0-0). U- 
nirea Dej — Oașul Negrești 
0—1 (0—0). Minerul Borșa — Mi
nerul Bala Sprie 4—2 (2—0).

Pe primul loe — Sticla Turda 
cu 34 p.

SERIA a Xl-a
Minerul Rodna — Unirea Alba 

Iulia 2—0 (2—0). Electromureș 
Tg. Mureș — Mureșul Luduș 1—0 
(1—0) Textila Năsăud — Soda 
Ocna Mures 1—2 (0—0), Surianul 
Sebeș — Metalu) Sighișoara 3—0 
(1—0), Foresta Bistrița — Meta- 
lotehnica Tg. Mureș 0—0. Meca
nica Alba Iulia — Inter Sibiu
3—1 (2—0) Unirea Ocna Sibiu
lui — Otelul Reghin 2—0 (1—0), 
Metalul Atud — IMTX Agnita 
2—0 (0—0).

Pe primul loc — Unirea Alba 
tulia cu 29 n.

SERIA A XH-a
Mureșul Toplita — Tractorul 

Brașov 1—1 (0—0), Viitorul 

Gheorgheni — Mobila-Măgura 
Codlea 4—0 (1—0). Metrom Bra
șov — Celuloza Zărnești 3—1 
(1—0). Unirea Cristuru Secuiesc
— ICTM Brașov 1—1 (1—1). Chi
mia Or. Victoria — Textila Prej- 
mer 2—2 (0—1). Toroedo Zărnești
— Electro Sf. Gheorghe 3—2
(1—1). Precizia Săcele — Mine
rul Bălan 1—1 (1—1). Utilajul
Făgăraș — Minerul Baraolt l—0 
(1—0)

Pe primele tocuri — 1. Viitorul 
Gheorgheni 31 p (golaveraj 43— 
11): 2. Tractorul Brasov 31 p 
(34—91.

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respecti
ve.

« ETAPA URMĂTOARE, A 
22-a. SE VA DISPUTA MIERCURI, 
2 MAI, LA ORA 17.
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CAMPIONATELE EUROPENE
• Sportivii sovietici și bulgari au dominat întrecerile de „libere"

DE LUPTE

jtfNKOPING, 29 (prin tele
fon). Simbătă seara, la Ro- 
serilunds Halle din localitate 
s-au încheiat Campionatele eu
ropene de lupte libere, compe
tiție dominată, conform aștep
tărilor, de sportivii din Uniu
nea Sovietică (8 titluri conti
nentale) și Bulgaria (2). Și-au 
mai înscris numele pe tabloul 
de onoare al laureaților, în u- 
nele cazuri mai puțin scontat, 
luptători din Iugoslavia, Anglia, 
Polonia, Turcia, Ungaria. R. D. 
Germană si R-F- Germania.

A fost o ediție puternică, de 
ridicat nivel tehnic, la care 
cei 6 luptători români au de
cepționat din nou, singurul ră
mas in cursă pentru o medalie 
fiind Aurel Neagu (cat. 57 kg). 
Gheorghe Fodorea (82 kg) și 
Vasile Pușcașu (100 kg) au 
ocupat fiecare locul 5, ceilalți 
fiind eliminați pînă la finalele 
pentru locurile 1—6: Nicu 
Hincu (48 kg) și Tralan Mari
nescu (62 kg) în turul 3, Clau- 
diu Tămăduianu (74 kg) în tu
rul 4. Este, firește, un bilanț 
de ansamblu sub orice critică, 
el confirmînd stagnarea si chiar 
regresul prelungit al acestui 
sport, slăbiciuni serioase, în 
pregătirea tehnico-tactică și 
lipsa de dirzenie a sportivilor 
noștri la aceste întreceri.

Continuăm relatarea cu rf- 
teva rezultate șl amănunte de 
la întîlnirile susținute de lup
tătorii noștri după corespon
dența anterioară. în turul , 3 
Hincu a pierdut prin tuș (mul. 
3) la bulgarul A. Hasanov și, 
fiind la a doua Infrîngere, a 
fost eliminat. Neagu, reamin
tim, a fost liber în acest tur. 
Marinescu a cedat la puncte 
(0—2) tn fața campionului mon
dial și triplu campion eu* 
ropean. bulgarul , S. Ște- 
rev, după care a ieșit din con
curs. Pușcașu, în mod surprin
zător, n-a reușit să treacă de 
Al Cichon (R. F. Germania), 
pierzînd la puncte sl deci locul 
3 în serie, tn turul 4 Neagu a 
cîștigat înainte de limită (mini 
5 30), prin superioritate de 
puncte (16—2), meciul cu polo
nezul Z. Kolodziej, dar a Pier
dut apoi la puncte (5—6) întîl- 
nlrea cu englezul B, Aspen Șl 
s-a clasat pe locul IX în serie, 
deoarece englezul a obținut 
cîștig de cauză și în partida cu 
Kolodziej. în același tur 5, Fo
dorea a pierdut la puncte cu 
L. Ajabrailov (U.R.S.S.) și a 
ocupat locul 3 în serie.

în finala pentru locurile 3—4, 
Neagu a -fost întrecut la puncte 
(4—9) de bulgarul G. Kalcev. 
Pentru locurile 5—6, Fodorea 
l-a învins la puncte (9—0) pe 
austriacul G. Busarello, iar 
Pușcașu a dispus cu 8—6 de J. 
Strnisko (Cehoslovacia).

înaintea clasamentelor, să 
consemnăm surpriza de la „52 
kg“ — campionul mondial V. 
Iordanov (Bulgaria) a fost în
vins în finală cu 10—5 de S. 
Trstcna (Iugoslavia) —, meciul 
S. Șterev (Bulgaria) — V. A- 
tekseev (U.R.S.S.) de la „62 
kg”, considerat drept cea mai 
frumoasă finală, și dubla des
calificare a finaliștilor de la 
„grea" (nu s-a acordat medalia 
de aur !).

Cat. 48 kg : 1. Serghel Korni
laev (U.R.S.S.), campion euro
pean, 2. L. Biro (Ungaria), 3. 
M, Hasanov (Bulgaria) ; St kg 1 
X. Saban Trslena (Iugoslavia),' 
campion european, 2. V. Iorda
nov (Bulgaria). 3. R. Navrusov 
(U.R.S.S.) ; 57 kg : L Serghel

• 145 de concurenți la startul
JONKOPING, 29 (prin tele

fon). După cele 239 de me
ciuri ale Campionatelor euro
pene de lupte libere, dumini
că au început Întrecerile ce
lei de a XXXI-a ediții a C.E. 
de „greco-romane". Pe foile 
de concurs, un Impresionant 
număr de luptători : 145, Emo
țiile debutului la competi
ția de la Rosenlunds Halle au 
început de fapt Înaintea reu
niunii inaugurale, duminică 
dimineața, cînd tragerile Ia 
sorți au umbrit mai ales chi
purile Iul Nicoiae Zamfir, 
„plasat" în aceeași serie cu 
bulgarul Petar Balov și so
vieticul Kamil Fatkulin, cu 
care avea să se întîlnească 
chiar în această ordine, și al 
lui Victor Dolipschi, In serie 
cu cel trei luptători de po
dium — Aleksander Tomov 
(Bulgaria). Igor Rostoroski 
(U.R.S.S.) șl Jozsef Nagy (Un
garia). Tot sortii au decis 
ca Ștefan Rusu să se afle in 
serie cu vechiul său rival, po- 
loneul Andrzej Supron. Dar 
așa este adesea în sportul lup
telor.

în corespondența noastră 
vom încerca să prezentăm si
tuația pînâ la ora convorbi
rii telefonice. Nicoiae Onica 
(cat. 48 kg) și Mihai Cișniaș 
(52 kg) încă nu intraseră pe 
saltelele de concurs. Nico
iae Zamfir (57 kg). în dificl-

Beloglazov (U.R.S.S.), campion 
european, 2. B. Aspen (AngUa), 
3. G. Kalcev (Bulgaria) 4. Aurel 
Neagu (România) ; 62 kg : 1. Si- 
mion Șterev (Bulgaria), campion 
european, 2. V. Alekseev 
(U.R.S.S.), 3. J. Orban (Ungaria); 
68 kg : 1. Arsen Fadaev
(U.R.S.S.), campion european, 2. 
J. Szymanski (Polonia), 3. K. 
Penev (Bulgaria); 74 kg: 1. Tâ
râm Magamadov (U.R.S.S.), cam. 
pion european, 2. M. Knosp 
(R.F. Germania), 3. K. Mustafov 
(Bulgaria) 
Kamberov 
european, 
mania), 
(U.R.S.S.),

; 82 kg : 1. Efrem 
(Bulgaria), campion 

2. R. Trik (R.F. Ger- 
3. L. Ajabrailov 
...5. Gheorghe Fodo

rea (România) ; 90 kg : 1. Vaha 
Iavloiev (U.R.S.S.), campion eu
ropean, 2. I. Temiz (Turcia), 3. 
J. Gorski (Polonia); 100 kg: 1. 
Magomed Magomedov (U.R.S.S.), 
campion european, 2. U. ~ 
(R.D. Germană). 3. T. 
(Polonia), ...5. Vasile 
(România); +100 kg : 2. 
Hasimlkov (U.R.S.S.) șl 
Sandurskl (Polonia), 3. A. Schro
der (R.D. Germană).

Clasamentul pe națiuni : I. 
U.R.S.S. 54 p, 2. Bulgaria 36 p, 
3. Polonia 23 p. 4. R.F. Germania 
21 p, 5. R.D. Germană 16 p, 6. 
Ungaria 14 p. 7. România 7 p. 

întrecerilor de „greco-romane"
Iul meci cu campionul euro
pean din 1982 șl medaliat cu 
„bronz" la C.M. ’83. bulgarul 
Petar Balov, a pierdut cu 2—5. 
Constantin U(ă (62 kg) b. dese. 
Herbert Nigsch (Austria). 
Ștefan Negrișan (68 kg) l-a 
învins mai intii 
pe Istvan Peter 
și apoi cu 7—1 pe 
(R. F. Germania), 
toarea categorie. 74 _ .
Rusu a încheiat reoede partida 
cu Filip Vidai (Franța) prin 
superioritate de puncte (16—4) 
în mîn. 4,40. Un epilog nefa
vorabil pentru Ion Draica 
(82 kg) în partida cu polone
zul Andrzej Mălină, cu care a 
terminat la egalitate. 5—5. dar 
acesta din urmă a avut un 
procedeu tehnic cotat mal 
bine și a primit decizia de tn- 
vingător. Iile Matei (90 kg), 
l-a lnvin9 cu 7—1 pe sue
dezul Adrian von Linde. La 
semigrea, Vasile Andrei urma 
să se întîlnească cu Andrei 
Dimitrov (Bulgaria). în fine, 
Victor Dolipschi (+100 kg) a 
pierdut prin descalificare 
(mîn. 5) întîlnirea cu multi
plul campion mondial și 
european, bulgarul Aleksan
der Tomov. Luni sînt progra
mate celelalte întreceri din 
cadrul seriilor. iar marți 
finalele la toate categoriile.

Dan GARLEȘTEANU

Neupert
Busse 

Pușcașu 
Salman

Adam

cu 4—3
(Ungaria) 

Erik Klaus 
La urmă- 
kg. Ștefan

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

mîini sigure. Noua compoziție; 
noile elemente acrobatice și 
noile ritmuri muzicale ale exer
cițiului Katlei întrunesc ade
ziunea unanimă a brigăzii de 
arbitre. astfel că peste 2 000 de 
spectatori aplaudă frenetic pri
ma notă de zece acordată la 
Ploiești. Ecaterina Szabo o 
merită cu prisosință. Deci, pe 
primele trei locuri la indivi
dual : I<avina Agache, Ecaterina 
Szabo si Mihaela Stănuleț.

Si tn concursul masculin, do
minat net de reprezentanții ță
rii noastre, ordinea din prima 
zi a rămas și la finele întrece
rii. Emilian Nicuîa repetând 
succesul de anul trecut si fiind 
urmat de Levente Molnar Și 
Valentin Pîntea.

Duminică dimineață, Ecate
rina Szabo a cucerit din nou 
publicul cu două execuții de 
excepție la bîrnă șl sol, ambele 
notate cu IO, ea cîștlgind ast
fel la sărituri, bîrnă și sol în 
timp ce Lavinia Agache, ușor 
accidentată la un picior, n-a 
putut să evolueze decit la pa
ralele. probă în care s-a situat 
pe primul loc. La masculin, cei 
trei reprezentanți ai tării noas
tre au cîștigat cite două finale: 
Valentio Pintea — la sol Și să
rituri, Levente Molnar —_ la 
cal si inele, iar Emilian Nicuîa 
— Ia paralele și bară fixa.

Rezultate tehnice, feminin: indi
vidual compus — Lavinia Agache 
79,10, Ecaterina Szabo 78,10, Mi
haela Stănuleț 77,60, Romi Kes
sler (Elveția) 78,13, Jana Fur- 
mann (R.D. Germană) 75,85, Bri- 
gltt Kortus (R.D. Germană) 75,13, 
Tatiana Kuzmina (U.R.S.S.) 74,80, 
Lenka Tichopadova (Cehoslova
cia) 74,15; finale pe aparate: să
rituri — Ecaterina Szabo 19,750, 
Mihaela Stănuleț 19,625, Miglena 
Dimitrova (Bulgaria) șl Lenka 
Tichopadova 19,125; paralele — 
Lavinia Agache 19,700. Tatiana 
Kuzmina 19,375, Jana Furmann 
19.350; bîrnă — Ecaterina Szabo 
19,800, Mihaela Stănuleț 19,475, 
Kim Kim Ok (R.P.D. Coreeană) 
șl Birgitt Kortus 19,025; sol — E-

LAVINIA AGACHE
Caterina Szabo 19,950, Mihaela 
Stănuleț 19,425, Romi Kessler 
IS,175; masculin, individual com
pos — Emilian Nlcula 116,25, Le
vente Molnar 115,80, Valentin 
Pintea 115,73. Serghel Hijniakov 
(U.R.S.S.) 114,65, Vladimir Sima
kov (U.R.S.S.) 114,60, Frank
Bouchard (R.D. Germană) 114,00, 
Stiko Hegewald (R.D. Germană) 
113,40, Wang Yong (R.P. Chineză) 
113,15; finale pe aparate: sol — 
Valentin Pintea 19,600, Wang 
Yong 19,300, Emilian Nlcula 19,125; 
cal cu minere — Levente Molnar 
19,750, Frank Bouchard 19,473, E- 
mllian Nlcula șl Vladimir Sima
kov 19,450; lnele — Levente Mol
nar 19,723, EmlHan Nlcula 19,425, 
Serghel Hijniakov 19,275; sărituri 
— Valentin Pintea 19,350, Siscar 
Fernando (Spania) 19,200, Frank 
Bouchard șl Serghel Hijniakov 
19.025: paralele — EmlHan Nicu- 
la 19,575, Stiko Hegewald 19,450, 
Mann (R.D. Germană) 75,85, B!r- 
Frank Bouchard 19,375; bară — 
Emilian Nlcula 19,750, Wang 
Yong 19,525. Vladimir Simakov 
19.425.

C.E. DE GIMNASTICA
PENTRU JUNIORI

Gimnastele sovietice Elena 
Zabrodina și Margarita Barak- 
sanova au cîștigat, la egalitate, 
titlul la individual compus la 
campionatele europene de ju
niori de la Riminl. totalizînd 
39,300 p. Ele au fost urmate 
de Natalia Frolova (URSS) 
39,050 p, Daniela Silivaș (Ro
mânia) 38,800 p și Alena Drev- 
jana (Cehoslovacia) 38,750 p.

La masculin, titlul a revenit 
lui Serghel Gusev (U.R.S.S.) 
58,150 p, urmat de compatrioții 
săi Lado Gogoladze 58,00 p și 
Ravil Adeev 57,00 o.

TREI VICTORII ROMANEȘTI IN 
REGATA MANNHEIM*1 EA CANOTAJ FEMININ>9

Regata feminină de canotaj 
de la Mannheim (R.F. Germa
nia) a fost dominată de spor
tivele românce, învingătoare în 
trei probe. In cursa de schit 
simplu a sîștigat Valeria Ra
cilă cu 3:39,55, urmată de Mag
dalena Gheorghieva (Bulgaria)

3:42,16 și Lise Justessen (Da
nemarca) 3:44,29. Alte două 
victorii românești au fost ob
ținute de echipajele de 4+1 
rame și 4 vîsle. în proba de 
8+1, echipajul nostru s-a cla
sat al doilea.

BASCHETBALISTELE NOASTRE
AU CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA HALLE

Turneul de baschet de la 
Halle s-a încheiat cu un fru
mos succes al sportivelor noas
tre, prima reprezentativă a 
României a cîștigat — neîn
vinsă — competiția, la care au 
mai participat echipele Polo
niei. R. D. Germane I și R. D. 
Germane II. Baschetbalistele 
românce au obținut următoa
rele rezultate: 72—65 cu R. D. 
Germană I, 84—69 cu R.D. Ger-

mană II și 68—60 cu Polonia 
(în afara competiției a mai 
susținut un meci cu jucătoa
rele poloneze, cîștlgind și a 
doua oară, cu 61—58). S-au 
remarcat: Magdalena Pali (de
semnată cea mai bună baschet- 
balistă a turneului), Luminița 
Măringuț și Elena Vasile.

TURNEUL DE BOX
TURNEUL FEMININ

DE ȘAH DE LA TBILISI
TBILISI, 29. în cadrul tur

neului internațional feminin de 
șah de la Tbilisi, Margareta 
Mureșan a fost învinsă de 
sovietica Nana Ioseliani și a 
remizat cu jucătoarea bulgară 
Pavlina Anghelova. în fruntea 
clasamentului, după cinci run
de, conduc la egalitate Pia 
Cramling (Suedia) șl campioa
na mondială Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.SJ, cu cîte 4,5 p, urma
te de Elena Ahmilovskaia 
(U.R.S.S.) 4 p, Nona Gaprin- 
dașvili (U-RS.S.) șl Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) 3,5 p. 
Margareta Mureșan totalizează 
2,5 p.

DE LA SAINT NAZAIRE
In finala categoriei ușoară a 

campionatelor internaționale de 
box pentru amatori ale Fran
ței. la Saint Nazaire, Mircea 
Fulger a pierdut la puncte 
(decizie 4—1) în fața sovieticu
lui Vasili Sișov. Alte rezulta
te, semimuscă: Sabirov (URSS) 
bp Gomez (Spania); muscă: 
Knuth (RDG) bp Ajanov 
(URSS); cocoș: Aleksandrov 
(URSS) bp Gomis (Franța); pa
nă: Rauschning (RDG) bp Be- 
llet (Franța); semiușoară: Koch 
(RDG) bp Stepanov (URSS); 
mijlocie: Konakbaev (URSS) 
b ko 2 Lorcy (Franța), grea I 
Iagubkin (URSS) bp Schmidt 
(RDG).

FINALĂ McENROE-CONNORS LA DALLAS
Finala turneului de tenis de 

la Dallas, pentru titlul mon
dial WCT, se va desfășura în
tre John McEnroe, actualul 
campion (și favorit nr. 1). și 
Jimmy Connors, cap de serie 
nr. 2. In semifinale, McEnroe 
l-a Învins cu 6—3, 6—3, 6—4 pe 
Kevin Curren, iar Connors 1-a

întrecut cu 6—0, 7—6, 6—2 pa 
Jimmy Arias. în „sferturi" I 
McEnroe — Gerulaitis 6—3, 
6—1, 6—3, Curren — Kriek 4—6, 
3—6, 6—1, 6—4, 6—1, Connors 
— Mayotte 4—6, 7—5, 6—3,6—3, 
Arias Teltscher 6—4, 6—4,

CAMPIONATE, CUPE
B.F. GERMANIA (et. 30). Bre

men — Bielefeld 3—0. Offenbach 
— Dtisseldorf 5—1, Niimberg — 
Stuttgart 0—6, Koln — Hamburg 
1—41, Bayern Milnctien — Frank
furt 3—0, Braunschweig — Le
verkusen 0—0. Mannheim — 
Urdingen 1—4, Bochum — Dort
mund 2—2, Monchengladbach — 
Kaiserslautern 3—2. Pe primele 
Iocurl: 1. Stuttgart 43 p, 2—4. 
Bayern, Hamburg Monchenglad
bach cite 42 p; pe ultimele : 16. 
Frankfurt 20 p, 17. Offenbach 19 
p, 18. Ndrnberg 14 p.

B.D. GERMANA, tn semifina
lele „Cupel-: Dynamo BerHn — 
F.C. Karl-Marx-Stadt 2—1. Dyna
mo Dresda — F.C. Carl Zeiss Je
na 3—0. Finala, la Berlin la 26 
mal : Dynamo Berlin — Dynamo 
Dresda.

ANGLIA (et. 39). Arsenal _ 
Leicester 2—1. Aston Villa —

TURUL CICLIST AL SPANIEI
Etapa a 10-a a Turului ciclist 

al Spaniel, Soria-Burgos 148 
km, a revenit italianului Pal- 
miro Masciarelli în 3hl3:09. E- 
tapa a 11-a. Burgos-Santander 
176 km, a fost cîștigată la 
sprint de campionul italian

Francesco Moser în 4h36:16. în 
clasamentul general continuă 
să conducă spaniolul Pedro 
Delgado, 57h49:10. urmat Ia 3 
secunde de columbianul Edgar 
Corredor și la 11 secunde de 
francezul Eric Caritoux.

Notts County 3—1, Liverpool — 
Ipswich 2—2, Luton — Watford 
1—2, Manchester United — West 
Ham 0—0, Norwich — Everton 
1—1, Nottingham Forest _  Stoke
City 0—0, Q. P. Rangers — Tot
tenham 2—1 Southampton — 
Coventry 8—2 I, Sunderland — 
Birmingham 2—1, Wolverhampton
— West Bromwich 0—0. Pe pri
mele locuri : 1. Liverpool 74 p, 
2. Manchester United 72 p, 8. 
Q.P. Rangers 69 p, 4. Southamp
ton 66 p, 3. Nottingham Forest 
65 p ; pe ultimele : 20. Stoke 42 
p, 21. Notts County 30 p, 22. 
Wolverhampton 25 p.

FRANȚA (et. 37), 
Lille 1—0, Nancy — 
Bordeaux ____
bourg — Auxerre 2—1, Rouen — 
Paris St. Germain 1—0, Nantes
— St. Etienne 1—0, Laval — Tou
lon 0—2, Lens — Brest 3—2, 
Nimes — Metz 3—7 1 Pe primele 
locuri : 1. Bordeaux 52 p, 2. Mo
naco 52 p. 3. Auxerre 47 p. 4i 
Paris St. Germain 45 p : pe ul
timele : 18. st. Etienne 23 p, 19. 
Nimes 24 p, 20. Rennes 23 p.

ITALIA (et, 28). AscoH — Cata
nia 2—1, Genoa — Verona 1—1; 
Internazionale — Juventus 1—2, 
NapoH — Sampdoria 1—1. Pisa
— Avellino 1—0 Roma — Fioren
tina 2—1, Torino — Milan 1—2, 
Udlnese — Lazio 2—0. Pe primele 
locuri : 1. Juventus 42 p. 2. Ro
ma 38 p, 3. Fiorentina 34 p. PC 
ultimele : 15. Pisa 21 p. 16. Ca
tania 11 p.

Sochaux —
Rennes 1—S, 

Bastla 2—1, Stras-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX Q TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa de o milă 

desfășurată la Paris, pe Avenue 
Focii, a fost cîștigată de record
manul mondial Steve Ovett (An
glia) tn 3:56,12. urmat de Jose- 
Luis Gonzales (Spania) 3:56,80 
Sl Jose Abascal (Spania) 3:57,35. 
• La Walnut (California), a- 
mericanul Paul Cummings a a- 
lergat 10 000 m tn 27:43,7. cel mal 
bun rezultat mondial al sezo
nului, tatrecîndu-1 pe Alberto 
Salazar 27:45,5.

AUTOMOBILISM • Marele Pre- 
mlu al Belgiei, contînd pentru 
campionatul mondial al pllotilor 
de formula 1, desfășurat dumi
nică la Zolder. a fost cîștigat 
de Italianul Michele Alboreto 
(,,Ferrari"), urmat la 42,386 se
cunde de Derek Warwick (An
glia. ..Renault*). la 1:09,803 de 
francezul Rene Amoux („Ferr
ari") etc. în clasamentul C.M. 
conduce francezul Alatn Prost 15 p.

BASCHET • Turneul mascu
lin de Ia Llnăres (Spania) a

fost cîștigat de echipa ' U.R.S.S., 
care a întrecut tn finală cu 119— 
94 (55—50) formația Spaniei. • 
tn ultima zi a turneului feminin 
de la Strakonice (Cehoslovacia); 
U.R.S.S. — Polonia 82—62. Fran
ța — Cehoslovacia ..B* 59—13
(22—22). Clasament final? 
U.R.S.S. 8 p, Cehoslovacia „A" 
7 p. Franța 6 p. Polonia 3 p. Ce
hoslovacia ,,B“ 3 p.

CICLISM • Etapa a 6-a a Tu
rului Columbiei, Honda — Bo
gota. 156 km, a fost cîștigată de 
columbianul Luis Herrera ta 
4h 36:08. Herrera conduce ta 
Clasamentul general, urmat de 
compatriotH săi Francisco Ro- 
driguez, Ia 56 de secunde șl Ma
nuel Cardenas, la 1:26. • La 
Moscova. Aleksandr Romanov a 
stabilit un nou record mondial 
al orei ta cursă cu antrenament 
mecanic pe velodrom acoperit, 
cu 87.430 km (vechiul record 
U aparținea cu 86,274 km), în 
trecere. Romanov a corectat si 
recordul la 50 km ? 34:36.552; Iar

La 100 km a fost Înregistrat ta 
1 h 11:04,192.

POLO. • în turneul de ju
niori de la Sofia, echipa Româ
niei a fost întrecută cu 11—9 (2—3, 
3—3, 4—2, 2—1) de formația
U.R.S.S. Alte rezultate t R. F. 
Germania — Turcia 14—8 Bul
garia — Spania 10—8,

ȘAH. • în runda a 3-a a tur-' 
neului de la Londra. Karpov i-a 
Învins pe Timman. Chandler pe 
Nunn, iar partidele Andersson — 
Ribll, Polugaevski — Torre. Speel- 
man — Mestel. Miles — Seira- 
wan. Vaganian — Korclnoi au 
fost remize. Conduo Karpov șl 
Polugaevskl cu cîte 2,5 p.

TENIS • Finala feminină la 
Orlando : Navratilova — Arraya
6— 0, 6—1. • Finală ta Alx-en 
Provence : Agulllar — Luna 6—4,
7- 5.

VOLEI • Finala turneului fe
minin de la Volgograd: U.R.S.S. 
— Cuba 3—2. • La Riga, tn meci 
masculin T U.R.S.S. — Brazilia 
3—0 (12. 8 61.

Redacție $1. administratis i cod 79773 București, st». V, Conte tL el. P.T.Î.R. I, tel. eentralS 11.79.70 fl 11.50.59, secția coresp. 12.42.28 ț Interurban 437 t tetei 10 350 romsp. Tiparul I.P. „tnlartna\re*. 
Pentru str&inState abonamente prin ILEXIM - departamentul export Import ores! P.O. Bos 136-137, tetei 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 6 I 10 363 R. 1. I 3. I


