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S-au încheiat Campionatele europene de lupte greco-romane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, luni după-amiază, la a- 
dunarea populară organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., cu prilejul sărbăto
rii zilei de 1 Mai, Ziua soli
darității internaționale a celor 
ce muncesc.

Celebrarea acestei zile, in
trată in tradiția sărbătorilor 
scumpe ale poporului nostru, 
a dobindit, acum, o semnifica
ție deosebită, ea desfășurîn- 
du-se sub semnul a două me
morabile evenimente : împlini
rea a 45 de ani de la marile 
demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice de Ia 1 Mai 
1939. precum și a patru dece
nii de la crearea Frontului 
Unic Muncitoresc — mo
mente istorice premergătoa
re marii victorii de la 23 
August 1944. initiate, orga
nizate și conduse de Parti
dul Comunist Român.

Sărbătorind ziua de 1 Mai, 
toți cetățenii patriei au adus un 
fierbinte omagiu gloriosului 
nostru partid comunist, conti
nuatorul celor mai înalte tra
diții de luptă ale poporului 
nostru, care s-a angajat, incă 
de la începuturile sale, să ser
vească neobosit interesele fun
damentale ale clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, ale întregii națiuni.

In același timp, toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe pămin- 
tul patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— au adus, în această zi ani
versară, prinosul lor de caldă 
dragoste, stimă și recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, din 1933, a participat e- 
roic la toate marile evenimente 
din întreaga activitate a parti
dului, a clasei muncitoare, din 
viața poporului român, Ia lupta 
pentru eliberare socială și na
țională, pentru socialism, afir- 
mindu-și înaltele calități de 
revoluționar și înflăcărat pa
triot.

Aceste simțăminte și-au găsit 
o vibrantă expresie in primirea 
entuziastă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu la sosirea la 
Palatul Sporturilor și Culturii, 
unde a avut loc marea adunare

DINAMO
• Liderul pierde la Baia Mare, 
Universitatea Craiova (unul) și 
Sportul studențesc (două) cuce
resc puncte in deplasare • 
începe să se clarifice situația 
in subsolul clasamentului • Ieri, 
o etapă cu multe goluri (33)

Ion Ion (tricou alb) intr-o I 
acțiune ofensivă spre careul 
craiovenilor. (Fază din me
ciul Rapid — Universitatea 
Craiova) Foto : I. BĂNICĂ i 

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Dinamo - Jiul Petroșani 6-2 (3-0) 1. STEAUA 31 19 4 8 54-22 42
F.C. Baia Mare - Steaua 1-0 (0-0) 2. Dinamo 28 16 9 3 58-28 41
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 3-1 (3-1) 3. Univ. Craiova 32 16 7 9 51-26 39
Rapid - Univ. Craiova 0-0

(0-0)
4. Sportul stud. 32 16 6 10 52-38 38

Petrolul Ploiești - Chimia Rm. Vilcea 2-0 5. F.C. Argeș 31 17 3 11 40-28 37
Dunărea C.S.U. - Corvinul Hunedoara 3-1 (1-0) 6. S.C. Bacău 32 15 4 13 34-42 34
Politehnica lași — F.C. Argeș 2-1 (1-0) 7. F.C. Bihor 32 13 6 13 46-42 32
C.S. Tîrgoviște - Sportul studențesc 1-5 (0-3) 8. Politehnica lași 32 11 10 11 30-34 32
F. C. Olt - F.C. Bihor 4-1 (2-1) 9. Chimia Rm. V. 32 13 6 13 38-47 32

ETAPA VIITOARE (simbătâ 5 mai) 10.
11.

F.C. Olt 
Corvinul

31
32

10 11
12 7

10
13

35-23
44-41

31
31

S.C. Bacău — Corvinul Hunedoara (0-2) 12. Jiul 32 12 7 13 30-41 31
F.C. Argeș — Rapid (2-0) 13. Rapid 32 9 10 13 27-32 28
F.C. Baia Mare — Jiul Petroșani (0-1) 14. F.C. Baia Mare 32 11 6 15 35-56 28
Sportul studențesc - A.S.A. Tg. Mureș (1-0) 15. A.S.A. Tg. Mureș 31 11 5 15 30-41 27
Univ. Craiova — C.S. Tîrgoviște (1-2) 16. Dunărea C.S.U. 32 8 10 14 29-37 26
F.C. Bihor - Dinamo (1-3) 17. Petrolul Ploiești 32 9 7 16 33-46 25
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Olt
Steaua - Dunărea C.S.U.
Politehnica lași — Petrolul Ploiești

(0-0)
(1-3)
(1-1)

18. C.S. Tîrgoviște 32 4 6 22 24-66 14

Crouiclle etapei, in pag. 4-3

populară consacrată zilei de 
1 Mai.

In uratele și ovațiile celor 
prezenți, in prezidiul adunării 
au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, 
Marin Enacbe, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Radu. Ion Sto- 
ian, Ioan Totu, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu, Gheorghe Stoica.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Adunarea populară consacrată 
zilei de 1 Mai s-a încheiat in
tr-o atmosferă de mare sărbă
toare, ee exprimă unitatea de 
neclintit a întregului nostru 
popor in jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului 
său general, de numele căruia 
se leagă toate marile realizări 
obținute de România socialistă 
in anii de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află in fruntea 
partidului și statului nostru.

In continuare, a avut loc un 
frumos spectacol festiv dedicat 
zilei de 1 Mai.

La incheierea spectacolului, 
întreaga sală a ovaționat, a 
aclamat îndelung pentru partid 
și secretarul său general.

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au părăsit sala, 
parcurgind apoi pe jos aleea 
principală a Parcului Tinere
tului.

Pe întregul traseu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinați de mii de bucureșteni 
cu sentimente de aleasă stimă 
și bucurie.

Divizia ,,A“ de fotbal, etapa a 32-a

CÎȘTIGĂ TEREN

MEDALII DE ARGINT-MIHAI CISMAS SI STEFAN NEGRISAN* » * 1 ,

Constantin Uță și echipa României-locul 3
JONKOPING, 2 (prin tele

fon). Cea de a XXXI-a ediție 
a Campionatelor europene de 
lupte greco-romane, competiție 
purtînd puternic amprenta in
tenselor pregătiri pentru apro
piatele Jocuri Olimpice, s-a 
încheiat marți seara la Ro- 
senlunds Halle din localitate, 
confirmind, in general, ca și 
la , .libere", previziunile, tit
lurile continentale revenind 
luptătorilor din Uniunea So
vietică (6), Bulgaria (2), Sue
dia și Ungaria (cite unul). Va
loarea de ansamblu rezultă, la 
rindul ei, din prima parte a 
clasamentului pe națiuni : 1.
U.R.S.S. 53 p. 2. Bulgaria 43 
p, 3. România 25 p, 4—5. Po
lonia și Suedia 15 p. In bilanțul 
echipei noastre s-au înscris 
două medalii de argint cuce
rite de Mihai Cișmaș (cat. 52 
kg) și Ștefan Negrișan (68 kg), 
una de bronz obținută de Con
stantin Uță (62 kg). două 
locuri 4 (Ilie Matei, la .90 kg“ 
și Vasile Andrei, „la 100"), un 
loc 5 (Ion Draica, la „82 kg“) 
și un loc 6 (Ștefan Rusu, la 
„74 kg“). Deci 8 luptători 
români în finalele pentru locu
rile 1—6. ceea ce indică (deși 
lipsește „aUrul") semnele unei 
reveniri a acestui sport în elita 
continentală, un reviriment care, 
va trebui, firește, continuat și 
consolidat.

Să vedem, insă, cum au ajuns 
și cum n-au ajuns luptătorii 
români la medaliile europene, 
nu insă înainte de a subli
nia din nou buna comportare 
avută de Mihai Cișmaș. Ștefan 
Negrișan și Constantin Uță. 
sportivi de valoare care au 
reușit să urce pe treptele po
diumului de onoare, dar care 
oricum, nu erau creditați prin
tre componenții echipei noas
tre cu prima șansă la me
dalii.

La 22 de ani neimpliniți 
(născut la 18.XI.1962). Cișmaș a 
obținut cea mai bună per
formantă a sa (a mai cucerit 
un ..bronz", dar la C.E. de 
juniori — Leipzig. 1982). El a 
susținut 4 meciuri in seria sa.

MIHAI CIȘMAȘ ȘTEFAN NEGRIȘAN

încheiate toate cu victorii pe 
cit de frumoase, pe atît de 
concludente : a dispus în pri
ma întilnire de danezul Ols 
Krogsgaard prin superioritate 
tehnică (12—0, in min. 1.55), 
după care a ciștigat cu 6—4 la 
Tibor Jankovics (Cehoslova
cia). Pe polonezul Leszek Maj- 
kowski l-a învins cu 10—2, 
iar pe vicecampionul mondial 
en titre. Eroi Keman (Tur
cia), cu 11—3. Astfel, Cișmaș 
s-a clasat pe primul loc în 
serie, calificîndu-se in finala 
„mare" (locurile 1—2), în care 
l-a întilnit pe puternicul lup
tător sovietic Minsaid Tase- 
dinov. Surprins cu o avalanșă 
de atacuri extrem de rapide, 
tînărul nostru luptător n-a gă

DANIELA SILIVAS, CAMPIOANĂ 
EUROPEANĂ DE GIMNASTICĂ-JUNIOARE

Bilanțul sportivilor români la C. E.: 

1 medalie de aur, 4 de argint și 1 de bronz
Continuind frumoasa tra

diție a succeselor românești la 
campionatele europene de 
gimnastică-juniori. inagurată 
de Emilia Eberle si întregită 
apoi de Ecaterina Szabo. la 
cea de a patra ediție a acestei 
întreceri. desfășurată la fine
le săptâmînii trecute în Ita
lia la Rimini. alți gimnașți 
din țara noastră au urcat ne 
podiumul de premiere. Da
niela Siîivaș. tînără sportivă 
de la C.S.S. ..Cetate" Deva, a 
devenit campioana Europei 
la bîmâ și a obținut alte două 
medalii de argint, la paralele 
si sol. Lăudabilă și evoluția 
Ralucâi Btigner, medaliată cu 
bronz la sărituri. In concursul 
masculin remarcabile pres
tații au avut Marius Tobă și 
Marian Rizan. Primul a cuce
rit medalia de argint la ine
le. iar cel de al doilea „ar
gintul" la paralele.

VLAD NICU, PE TREAPTA A lll-a 
A PODIUMULUI LA C. E. DE HALTERE

Campionatele europene de 
haltere pentru seniori, desfă
șurate in orașul spaniol Vito
ria. s-au încheiat cu un bilanț 
onorabil pentru sportivii ro
mâni. Trei medalii de bronz 
(dintre care una la total), pa
tru locuri 4 și un loc șase. 
Șase reprezentanți ai tării noas
tre au totalizat 17 puncte (după 
sistemul olimpic). Astfel, echi
pa României s-a situat printre 
echipele fruntașe de Pe con
tinent.

După ce în primele zile Gh. 
Maffei obținuse două medalii, 
iar Gelu Radu și Dragomir 
Cioroslan ocupaseră locurile 4, 
în ultimele zile tot pe pozițiile 

sit nici o replică pe măsură și a 
pierdut cu 2-^14 in min. 2.20.

Nu mai puțin de 5 partide 
a avut Ștefan Negrișan in 
serie, pe care le-a ciștigat pe 
merit, fără excepție. Primul, 
dar și cel mai dificil duci l-a 
avut cu Isvan Peter (Unga
ria), vicecampion mondial în 
’82. locul 4 anul trecut la 
Kiev. In cele din urmă, Ne
grișan a obținut victoria la 
puncte : 4—3. în continuare,
i-a învins pa Erik Kraus (R.F. 
Germania) la puncte (7—1) pe 
Sumer Kocak (Turcia) prin

Don GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag a 4-a)

DANIELA SILIVAȘ, la sol

1 s-au clasat retre Becheru și 
Vlad Nicu. ultimul cu trei va
loroase recorduri naționale si 
o medalie de bronz la .arun
cat". Sub posibilități s-a pre
zentat Ștefan Tașnadi (locul 6). 
cu 20 kg. sub recordul tării, 
pe care-1 deține.

Toate titlurile la total au 
revenit sportivilor bulgari (6) 
și sovietici (4). care au domi
nat întrecerile. Iată rezultatele 
din ultimele zile :

Cat. mijlocie (82,5 kg) : L Asen 
Zlatev (Bulgaria) 395 kg (175 ; 
220) ; 2. Turlk Vardanian
(U.R.S.S.) 392,5 kg (172,5 ; 220) ;

(Continuare în pao. a i-a)
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CAMPIOANA NAȚIONALA
IN CEASUL AL UNSPRE

Două zile de sărbătoare și sport pentru tinerii bucureșteni

ENERGIE, SANATATE, VOIE BUNA IN PARCUL
TINERETULUI

„Parcul Tineretului” din Ca
pitală — oază de verdeață in 
inima orașului ■ 
in ultimii ani < 
gazdă pentru 
sportive de masă 
lucrurile, in primele 
zile ale lunii mai el a avut din 
nou oaspeți. Mii de copii și 
tineri s-au intilnit aici pen
tru a lua parte la acțiunile ini
țiate în cinstea celor două e- 
venimente : Ziua de 1 Mai și 
Ziua tineretului.

Pavoazat sărbătorește, Par
cul a găzduit in după-a miaza 
zilei de 1 
nifestări 
agrement, 
seară de 
doua zi - 
adevărată 
tului, a mișcării in 
N-a fost o zi_ plini 
ți, . totuși, 
lui a fost... 
clocotind de viață 
dispoziție, de 
adunat aici 
Organizației 
Șoimilor 
tului l 
pentru 
Sport

O
a devenit 
admirabilă 
manifestări 
Ața stind 

două

Mai o seric de mi- 
cultural-artistice, de 

încheiate cu o
• 

devenit o 
a spor- 
aer liber, 
de toare ;
Tineretu-

cu
dans, după care, 
ieri — 
estradă

Parcul 
tinăr. primitor, 

șt bună 
veselie. S-au 
la chemarea 

pionierilor și 
i Comite- 
Consiliului 

și

patriei, 
U.T.C. și 

Educație 
din sectorul

Fizică
4 

mii de elevi și tineri care, 
costumele și treningurile 
au transformat parcul 
tr-o grădină de flori multico
lore, mișcătoare. Pe aleea 
principală, primitoare, de la 
intrare, la un microfon Gh. 
Dumitru, neobositul președin
te al C.E.F.S. din sectorul 4, 
invita concurenta la startul 
„Crosuluui pionierilor", al 
„Crosului Sănătății". Apoi, 
primul pluton de fete a 
pornit in cursă pe alei. $i, din, 
nou start... Cursele s-au suc
cedat ritmic la toate ea-

cu 
lor 
în-

DIVIZIA

SI LA BAZA STRĂULEȘTI 
tegoriile de rirsiă ; «na* rwci, 
fetele, epoi băieței. Acestea 
erau crosurile. Strtbatevi cu 
o TMțină marele parc fi, pre
tutindeni, afUm alte patio- 
nan te intreceri sportive. în 
jurul „rotondei eu trandafiri, 
ooanâ pe patine cu rotile, la 
care participă reprezentanți 
de la majoritatea școlilor ge
nerale din sector ; pe o estra
dă, inedit. concurs de... gim- 
nasticâ de înviorare. Citera 
scoli, ca ansambluri de circa 
50 de elevi, execută, sub co
manda unor elevi i*iu profe
sori, 
cute.

cli
pe 

or-

re- 
cei

exerciții 
Se dau 

primele trei 
dine, școlile: 
in partea de 
cului, pe aleile 
Serbau Vodă, 
ciclism. $i nu 
ci pe categorii : 
.xxreș", „semi-eurse" și 
(In fotografia noastră, un ai

de la aceste intreceri 
de fotoreporterul 

apa la- 
indiferentă.

concurs 
V. Io

ta Casa 
patriei 

demon-

simple, 
ți premii, 

locuri, tn 
169, $8 și 165 ; 

sus a Par- 
dinspre «tr. 

de 
așa, oricum, 

Pegas", 
.curse”.

ITS

pect, 
surprinse
Drago? Neagu) ; aici 
culut nu 
găzduind 
interesant.
nescu, cu 
pionierilor 
din sectorul 3, face o 
strafie cu veliere cu radioco- 
mandă și nare comerciale cu 
telecomandă ; instantaneu : 
prof. V. Georgescu, cel care 
a condus concursul de gimnas
tică, vine cu rezultatele 
secretariat. „Nu știți cine 
cîștigat crosul fetelor 
licee ?“. ,.Ba da, i se răspun
de : Andreea Georgescu — 
fiica dumneavoastră". 
reținem un amănunt : 
revistei Sănătatea" a 
nit Liceului 27 — I.M.U.C.

rămine 
ți ea un 

Profesorul 
un grup de 

și șoimilor

la 
a 

la

Mai 
„Cupa 
reve-

“ (seria I) LA POLO
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin tele

fon). întrecerea celor mai bune 
echipe de polo a ajuns la „ora 
ultimului turneu”, ziua inaugu
rală a cuprins două reuniuni — 
dimineață și după-amiază — cu 
unele dispute interesante, nelip
sind nici rezultatele mal puțin 
scontate. In lupta pentru titlu — 
Dinamo are 4 puncte avans, dar 
Crișui nu și-a pierdut încă spe
ranța — nimic nou după primele 
etape. Poate joi, cînd are loc Im
portantul meci Dinamo — Rapid, 
care domină runda programată 
de la ora 16. Dar iată amănunte 
de la jocurile primei zile a tur
neului.

C.S.U. BUCUREȘTI — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 6—4 (2—1, 1—1,
0—1. 3—1) ! Debut de turneu sub 
semnul surprizei. Intr-o partidă 
echilibrată, decizia a venit pen
tru echipa mai tînără, dar mal 
sigură, ce a înotat mai mult și 
...mai cu folos, avînd în Rujan 
un portar inspirat. Autorii punc
telor : B. Tufan 2, Bădeanu, 
Geambașu, Diaconescu, Ad. Ion 
pentru învingători, respectiv Ilea, 
Pop, Sebbk, Coiceriu, Au condus 
St. Karcsonyi — A. Gere.

RAPID BUCUREȘTI — INDUS
TRIA LINII TIMIȘOARA 15-5 
(3—2, 2—2, 4—1, 6—8). Două re
prize au reușit bănățenii să țină 
pasul, după care feroviarii s-au 
impus limpede. Au marcat : Niță 
4, Arsene 3. Jianu 3, E. Ionescu 
2, Hie, R. Tufan, Vespe pentru 
cîștigători, respectiv Stoenescu, 
N. Toth, Gancea, Greeu, Sterpu. 
Arbitri : C. Frătilă și A. Soos.

DINAMO — STEAUA 12—5 (2—2, 
1—1. 3—1, 6—1). Diferență creată 
în ultima repriză. Pină atunci, 
tinerii Stelei au pus destule pro
bleme rutinațllor adversari, ju- 
etnd, prin mișcare continuă și 
decizie, aproape de la egal. Des
prinderea dinamovistă, de altfel 
logică, date fiind experiența și 
valoarea de ansamblu superioare, 
s-a produs în sfertul 4, eînd ste- 
llștii, introducînd rezervele, nu 
au mai rezistat ritmului crescut 
al campionilor en-tltre. Hagiu a 
înscris 5 goluri, celelalte fiind 
semnate de Moîceanu 2, Ardelean 
2, Ungureanu, Rus, Răducanu 
respectiv Șerban, Duculcț, Oprf- 
șan, Neagoe, I. Ionescu. Au ar
bitrat : V. Burdea și A. Czegeny.

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 9—6 (2—1, 0—2, 
2—1, 5—2). Neașteptat de strins 
acest joc, iar scorul putea fi pe 
măsură, cu un plus de încredere 
și atenție în final din partea 
bucureștenilor, în condițiile unei 
evoluții orădene fără vigoarea 
cunoscută. Cel mai eficace s-a 
dovedit din nou golgeterul cam
pionatului, Gordan, care a punc
tat de 4 ori, ceilalți realizatori 
fiind Garofeanu 2, Fejer, Kovacs, 
Fr. Kiss, respectiv Florincescu 2, 
Măhălean, Mușat, Tătaru, Mă- 
descu. Au condus B. Băjenaru șl 
R. Timoc.

în reuniunea de după-atmiază : 
PROGRESUL — C.S.U.

(2r—2, 2—1, 0—3, 3—0).
disputat, șansa trecînd 
de o parte si de alta, 
toarea con.turînd'u-se cu 
secunde înainte de final, 
cat : ______ ________
Mușat, Tătaru, Bărbulescu (P). 
B. Tufan 2, Geambașu, Voicu, 
Ivan și Ion. Arbitri : C. Frățilă 
și V. Burdea.

CRIȘUL — VOINȚA 11-0 (1—1, 
0—1, 1—3, 6—3). Orădenii (lipsiți 
de Costrăs. indisponibil) au cîș
tigat de justețe. Marcatori : Gor
dan 4, Fejer 2, Kovacs 2, Garo
feanu, Raț, Illes (C), Coiceriu 4, 
Ilea 2, Sebok și Giurgiu. Au con
dus : A. Gere si B. Băjenaru.

DINAMO — IX.T. 17—4 (4—0. 
5—2, 4—1, 4—1). Galop de sănă
tate al liderului, antrenament cu 
public înaintea partidei cu Rapid. 
Au Înscris : Hagiu 5, Ghiță 3, Cio- 
băniuc 3, Răducanu 2, Popescu 2, 
Ardelean și Moiceanu (D). res
pectiv Sterpu 2, Vamoș si 
Au arbitrat : S. Stănescu 
Soos.

RAPID — STEAUA 8—7 
2—2, 2—3, 2—2). Dispută tensio- 
nantă, cu feroviarii în avantaj o 
bună parte, cu revenirea specta
culoasă a steliștilOT, cu golul vic
toriei înscris cu doar două se
cunde înaintea terminării meciu
lui. Au marcat : Gaiță 2, Chiriță 
2, Ilea, Ciomîrtan, Jianu, E. Io
nescu (R), Oprișan 2, Nuțu 2, 
Pantea, Șerban si I. Ionescu. Ar
bitri f Șt. Karacsony și R. Timoc.

7—6 
Joc viu 
pe rlnd 
învingă- 
numai 4 
Au mar- 

Florincescu 2, Mădescu 2, 
Tătaru, Bărbulescu

Toth. 
șl A.

(2—0,

Geo RAEȚCHI

care a acut cei mai multi 
prezentanfi (peste 1000) ți 
mai mulți cițtigători dc intre
ceri.

Traversăm Bucureștiul la 
Baza de sport și agrement a 
U.T.C. de la Străulești. A'u-i 
vreme de scaldă, nici soare 
măcar. $i, totuși, baza este 
plină de tineri. Elevi de la 
școlile generale 181, 192, de
la Liceele ..Metaloglobus”, „D 
Petrescu”, de la întreprinderi
le Tehnometal, Laromet, Za
rea, Textila Grivița ș.a. care 
se intrec la cros, gimnastică, 
handbal, volei, tenis de masă. 
Nu este neglijată nici propa
ganda sportivă, 
grup de sportivi de la clubul 
Rapid au venit aici pentru a 
face demonstrații — care au 
fost mult apreciate — de box, 
lupte, haltere și gimnastică.

Modesto FERRARINI

17 n mare

După 5 zile de întreceri, 
neul final al campionatului 
țional de volei — juniori a 
sfîrșit, în sala Agronomia 
Capitală, care a fost o gazdă ex
celentă, strădaniile organizatori
lor fiind unanim apreciate. Noua 
campioană a țării este Steaua 
București care șl in ultimele două 
zile a realizat victorii detașate : 
3—1 cu principala rivală, C.S.S. 
Lie. M. Viteazul Ploiești, și 3—0 
cu C.S.S. Tulcea. In celelalte în- 
tîlniri : C.S.S. Tg. Mureș — C.S.S. 
Tulcea 3—0, Dinamo — C.S.V. 
,.N. Titulescu” Craiova 3—1 ; 
C.S.S. Tg. Mureș — C.S.V. „N. 
Titulescu” 3—0 și C.S.S. Lie. M. 
Viteazul — Dinamo 3—2. Clasa
ment final : 1. STEAUA București 
10 p (setaveraj 16:1) — campioa
nă națională, t. C.S.S. Lie. M. 
Viteazul Ploiești 9 p (13:7), 3. 
Dinamo 8 p (11:9), 4. C.S.S. Tg. 
Mureș 7 p (9:9), 5. C.S.S. ~ ‘ 
6 p (4:12), 8. C.S.V. „N. 
lescu" Craiova 5 p (1:15).

Victoria finală a echipei 
(antrenori Martin Rauch 
sile Paraschiv), de altfel 
bilă, a fost decisă de un 
bogat în valori și mai 
mentat (cîțiva dintre componen- 
til echipei jucînd destul de des 
Și în „A”). Iată lotul noii cam
pioane : Pădurețu, Șoica, Dalacu, 
Constantin, Velea, Pițigoi, Radu- 
iian. D. Dumitru, G. Dumitru, 
Halta, Chiriac, Șmal. Remarca
bilă comportarea echipei ploieș- 
tene (antrenor șt. Dumitrescu) — 
a doua ca și anul trecut, în timp 
ce fosta campioană, Dinamo (an
trenor V. Tătaru), a urcat doar 
pe treapta a treia a podiumului.

La sfîrșitul turneului, apreciat 
de tehnicienii eu oare am stat 
de vorbă ca fiind superior edi
ției trecute, s-au acordat premii 
pe posturi : Rădnlescu (Dinamo) 
— jucător complet, Pădurețu — 
ridicător, Șoica. — trăgător. Ală
turi de ei s-au mai remarcat : 
Drăgușin (Dinamo), Constantin, 
Velea (Steaua), Singiorzan, Măr
ginean (Tg. -
Neagu (Ploiești), 
drescu (Tulcea), 
iova).

Liviu BREBEANU, coresp.

Tulcea 
Titu-

Steaua 
și Va- 

previzi- 
lot mai 
experi-

Mureș), Sentenai, 
Nica. Alexan- 
Văsuică (Cra-

turneele finale ale campionatului feminin de volei

UNIVERSITATEA CRAIOVA - PERFORMERA PRIMEI ZILE
La Km. Vilcea și Bacău au 

început turneele finale ale celei 
de a 34-a ediții a campionatului 
feminin al Diviziei A' “ 
Corespondenții 
tează :

BM. VILCEA, 
Turneul pentru 
debutat aici, în ____________
cu o surpriză : Universitatea Cra
iova a învins-o sec pe vicecampi- 
oană, C.S.M. Libertatea Sibiu : 
3—0 (11, 13, 5). Victoria studen
telor s-a datorat, în primul rind, 
mobilizării permanente a întregii 
echipe, din rlndul căreia s-au 
desprins totuși Tanța Drăgoi, Ca
melia Tomeci și Camelia Ursache. 
Craiovencele au făcut un foarte 
bun joc de apărare, atit la blo
caj, unde au reușit să o anihileze 
aproape complet pe trăgătoarea 
principală sibiană Mireia Popovi- 
clu, cit șl în linia a doua, de 
unde au recuperat numeroase 
mingi. Sibiencele, rămase fără 
ridicătoarea principală, au resim
țit puternic acest handicap, ma- 
nifestind evidente greutăți în 
oonstrucția fazei de atac.

In cel de al doilea joc. C.S.U.- 
I.M.N. Galați a dispus de Chimia 
Km. Vîlcea cu 3—2 (—5, 4, 13, —5, 
7), după o dispută interesantă, în 
care insă ambele echipe au ma
nifestat instabilitate in evoluție. 
Dezolare in rîndul publicului pen
tru căderea echipei favorite în 
setul decisiv. S-au remarcat de 
la gălățence Crina Răuță, Maria 
Muscă si Ileana Berdilă, iar dc 
la gazde Ioana Cotoranu și Ala- 
risa Ciucă. In ultima partidă, Di
namo București — Chimpcx Con
stanța 3—0 (11, 5. 4).

Joi (n.r. — azi), de la ora 15,30, ... ... D._ 
Chimpex șl 

— C.S.M. Libertatea.
Sorin GIORNOIU

(prxi telefon). Tur- 
loeurile 7—12 a de

de volei, 
noștri ne rela-
2 (prin telefon). 
locurile 1—6 a 
Sala sporturilor.

meciurile : Universitatea 
namo, Chimia 
C.S.U.-T.M.N.

BACAU, 2
neul pentru ______  . ____
butat în Sala sporturilor din lo
calitate cu o partidă interesantă : 
Farul Constanța — Penicilina Iași 
3—1 (12, —a. 3, 12). De remarcat 
că ieșencele au condus 
în primul set • și... l-au 
Cele mal bune : Maria 
Elena Piron si Doina 
(Farul). Gabriela Coman

CU 12—6 
pierdut. 
Enache, 
Popescu 
(Peniei-

A ÎNCEPUT BARAJUL
PENTRU „A“ (f) LA VOLEI

In Sala sporturilor din Reșița 
a Început faza I a turneului de 
baraj pentru promovare în Di
vizia „A** feminină de volei. Iată 
rezultatele înregistrate în primele 
două zile : Rapid București — 
Flacăra roșie n București 3—0 
(14, 4. 10), C.S.Ș. Explonmln Ca
ransebeș — Politehnica Timișoara 
3—1 (14, 13, —6, 8). A.S.S.-U. Cra
iova — C.S.U.-I.E.F.s. București 
3—2 (—9. 4, —10, 8, 7), A.S.S.U.

Flacăra roșie n 3—0 (3, 2, 5). 
Explormln — C.S.U.-I.E.F.S. 3—0 
(13, 4. 9) și Rapid — Politehnica 
3—2 (—12. 9. —9, 7. 5). (Petru
FUCHS, ooresp.)

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

lina). Cea de a doua part'dă. 
Știința Bacău — Maratex Baia 
Mare 3—1 (12, 14, —11, 6) a oferit 
spectatorilor multe faze frumoase 
de volei, în special in seturile 2 
si 3, a căror evoluție a fost pal
pitantă. cu spectaculoase răstur
nări de situații. Astfel, în setul 
2 Știința a condus cu 6—0, a fost 
egalată la 7, apoi depășită (9—14). 
pentru a reveni irezistibil. In se
tul 3, gazdele au condus cu 8—3 
șl au pierdut la 11... Evidențiate : 
Niculina Cuciureanu, Cristina Buz- 
nosu (Știința), Niculina Bujor și 
Mariana Roșa (Maratex). In ulti
ma partidă : Flacăra roșie Bucu
rești — Calculatorul București 
3—1 (—10, 9, 9, 7).

Joi (n.r. — azi), de la ora 16, 
întîlnirile : Penicilina — Maratex. 
Flacăra roșie — Știința și Farul 
— Calculatorul. Mie IANCU

I
I
I
I
I
I
I

GALAȚI 2 (prin telefon). O 
victorie clară, în contul unei 
echipe care își apără șansele 
în continuare, în compania unei 
formații care a practicat obiș
nuitul său joc frumos, de pase, 
dar la care absențele Iui Klein 
(constructorul) și Gabor (omul 
de gol) au fost evidente. Gă- 
lătenii au alergat mult, au for
țat toate intrările, au fost ade
seori aproape de gol și au în
scris de trei ori la capătul 
unor acțiuni ingenios lucrate. 
Scorul a fost deschis dc ANTOHI 
(min. 11), care a reluat cu 
promptitudine o minge inteli
gent aruncată de Hanghiuc pes
te linia apărării adverse. Su
perioritatea .teritorială a gălă- 
tenilor. vizibilă pe tot parcursul 
reprizei, a fost întreruptă de 
ocaziile ratate de Văetuș (min. 
21) și de situația extrem de 
favorabilă a lui Petcu (min. 31 
— lovitură liberă apărată cu 
brio de Oană).

După pauză, soarta partidei 
se decide in min. 50, cind cu
plul primului gol iși schimbă 
rolurile, de data aceasta HAN
GHIUC mareînd la capătul ac
țiunii inițiată de Antohi. Corvi- 
nul iese din defensivă, încear
că să reducă scorul (Oană in
tervine salutar, în min. 53. la 
șutul lui Cojocaru). In replică. 
Alexa salvează un gol la un 
spectaculos ,.cap“ al lui Ralea

DUNĂREA 
CORVINUL

Stadion Dur] 
frumos ; speri 
tun : 12-9 (
nero : 9—6. I
(min. 11), țU 
87), respectiv

DUNMEA : 
linei (min. 54 
B o roii — iCH 
HANGHIUC -I 
(min. 46 Rolei

CORVINUL :
Dubinciuc, Bd 
Stredie, PETCl 
(min. 57 Stol 
GH. RADU).

A arbitrat W 
Ea linie : I. I 
mișoora) și ll

Trofeu! Pets
La speranței

(min. 68). 
în min. 76, 
duce handi 
imparabil ; 
reface în b 
GHIUC inse 
urma unei 
tohi. O victl 
de corul ti 
anunțau go 
Baia Mare.
te. decît toi 
ale echipei I 
dează.

DOUA PUNCTE
BAIA MARE, 2 (prin tele

fon). Un stadion Întreg a tre
murat 90 de minute pentru e- 
chipa favorită, într-un meci 
de care depindea rămînerea ei 
în Divizia „A". Pină la urmă, 
băimărenii au cîștigat, greu, 
dar meritat. S-au aflat mai 
mult la cirma jocului, au lup
tat exemplar, în timp ce Stea
ua a jucat întii pentru un 0—0 
și abia după gol a forțat în 
atac. însă era prea tirziu. Si 
totuși... Gazdele s-au aflat în 
atac din primul minut Nu tre
cuseră nici 30 de secunde _ Și 
Bălan a șutat la poartă, iar 
mingea a deviat dintr-un apă
rător în corner. în min. 8, 
Dragomirescu a avut golul in 
vîrfal bocancului, dar de la 8 
m. singur cu Iordache, a șutat 
pe lingă poartă. în min. 31, 
mingea expediată de Tulba a 
fost deviată de Iordache in 
corner. Replica Stelei in ofen
sivă a fost sporadică. în min. 
23 am consemnat șutul-centra- 
re al lui Lăcătuș și în min. 42, 
marea ocazie a oaspeților, cind 
Lăcătuș, Petcu și Cimpeanu H, 
cu poarta goală, au ratat des
chiderea scorului. Au fost și 
două goluri (Tulba și Cimpea
nu II) anulate just pentru po
ziții de ofsaid. La pauză, si
tuația era 9—0 pentru gazde Ia 
suturi si 6—1 la cornere, după 
o repriză aspră (Iovan și lg-

Campionatele școlare și de juniori la baschet

C. S. Ș 4 BUCUREȘTI (b) Șl C. S. Ș. IUN. VILCfA (f)
AU CUCERIT TITLURILE.

nat s-au ad 
a rămas nej 

La seluar 
nată. Sa băii 
Iordache prl 
cu un cart, 
circa 5 mini 
un făgaș n 
gaj ament șl 
anin. 54, Bal 
tă. dar un s

tură liberă I 
atac, Pușcaș 
in min. 70 
pentru ea, <! 
dele să ins, 
a eentrat i 
TULBA a 1 
capul, pestf 
scris mareli 
FI. Mari* 
Laurențiu f 
pararea St« 
Laurențiu a 
bombau de 
pe lingă p<

DIN
TG. MURI 

Iată un me 
formației Joi 
nată de irc 
încheiat cell

In sala 
tală s-au 
finale ale 
juniori la _______
Iul a revenit formației C.S.Ș. 4 
I.C.E.D. BUCUREȘTI, care a dis
pus în finală de C.S.Ș. TG. MU
REȘ cu 90—77 (55—31).

In finala echipelor feminine, 
C.S.Ș. RM. VILCEA a întrecut pe 
C.S.Ș. 1 CONSTANȚA CU 94—72 
(47—39), la capătul unui mecj 
spectaculos. în cursul căruia exl 
periența acumulată de vîlcene în 
cadrul Diviziei „A" (în care au 
activat în sezonul 1983—1984) a 
avut o pondere decisivă.

Rezultate, clasamente. MASCU
LIN — grupă unică : 1. C.S.Ș. 4 
București (Viorel Constantin, Ale
xandru Panaitescu, Matei Po- 
povici, Mircea Ivanov, Mihai Ia- 
cob. Bogdan Hoit. Tlberiu Rist, 
Gherasim Tzachis, Li viu Maxim, 
Mihai Halmagian, Cătălin Pintea, 
Călin Marcu ; antrenori : Liviu 
Călin șl Horațiu Giurgiu) 10 p 
(114—71 cu Tîrgoviște, 111—82 cu 
Steaua, 82—52 cu Constanța, 118— 
59 cu Dinamo, 90—77 cu Tg. Mu
reș). 2. C.S.Ș. Tg. Mureș 9 p 
(81—78 cu Tîrgoviște, 96—89 cu 
Steaua, 91—76 cu Constanța, 79—64 
cu Dinamo), 3. C.S.Ș. 1 Constanța 
7 p (80—76 cu Tîrgoviște, 74—72 
cu Steaua, 63—71 cu Dinamo), 4. 
Steaua 7 p (77—61 cu Tîrgoviște, 
88—69 cu Dinamo), 5. C.S.Ș. Tîr
goviște 6 p (96—79 Cu Dinamo), 
6. Dinamo București 6 p. C.S.Ș. 
Cluj-Napoca și C.S.Ș. Arad nu 
au participat deoarece nu au în
deplinit obligația regulamentară 
referitoare 
înaltă.

Construcția din Capi- 
încheiat, ieri, turneele 
Diviziei școlare și de 
baschet. La băieți, tit-

la Jucătorii cu talie

FEMININ, 
C.S.Ș. Rm.

1.GRUPA 1—4 : 
Vîlcea (Cristina Pre-

duțoiu, Marinela Stochici, Paula 
Misăilă, Gabriela Petre, Cristina 
Dodoc, Viorica Cruțescu, Simona 
Duțu, Magdalena Manea, Delia 
Sacerdoțeanu, Manuela Ionescu, 
Antoaneta Barbu ; antrenor : A- 
lexandru Moise) 6 p (81—69 cu 
Cluj-Napoca, 72—59 cu C.S.Ș. 4, 
94—72 cu Constanța), 2. C.S.Ș. 1 
Constanța 5 p (87—74 cu Cluj- 
Napoca. 83—78 cu C.S.Ș. 4), 3. 
C.S.Ș. Cluj-Napoca 4 p (107—85 
cu C.S.Ș. 4), 4. C.S.Ș. 4 București 
3 p ; GRUPA 5—8 : 5. C.S.Ș. Me- 
daș 6 p (70—67 cu Tg. Mureș, 
85—51 cu 
Gheorghe), 
5 p (85—56 cu 
Gheorghe), 7. 
ghe 4 p (61—58 
Sibiu 3 p.

Au primit
Jugănaru (C.S.Ș. 1 Constanța) și 
Viorel Constantin (C.S.Ș. 4 Bucu
rești) — cei mai buni jucători ai 
turneului ; Tiinde Enyedi (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca) și Cătălin Pintea 
(C.S.Ș. 4) — cei mai buni apără
tori al turneului.

Sibiu, 77—73 cu Sf. 
C.S.Ș. Tg. Mureș 

sibiu, 68—63 CU Sf.
C.S.Ș. Sf. Gheor- 
cu Sibiu). 8. C.S.Ș.

6.

distinctii : Rodica

dreapta, prii 
stingă, prin 
prin Boloni, 
albaștrilor si 
centrali Cărj 
Totuși, nu 
minute și m 
ce cu 1—0 n 
Iui lor, BOI 
unei acțiuni 
ta de Szabq 
cerj ct-'n^reaî 
vine pe trai 
Ionul în poa 
proape că ni 
in timp ce A 
tinuu. In q 
faultează țjf 
ța de pedeai 
transformat 1 
Doar după a 
pe fondul rd 
re a murese 
mai insisted 
21) expedia? 
reținut de 1 
min. 29. prir 
dreapta, pro 
fundașilor e« 
cial a lnî J 
zut în ofsaid 
gherit și rec 
Jocul este el

NUMERELE
TRAGEREA
DIN 2 MAI :
11 37 44 8 34 32 ; extragerea a 
Il-a : 43 2 10 ■" ‘ "7.
ciștiguri : 677.194 lei, din care 
4.715 lei report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 
categoria 1:3 
50.000 lei ' Cat. 2 . ■» a lo.vvo
lei ; cat. 3 : 26,50 a 2.560 lei ; cat.
4 : 113 a 600 lei ;

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 
Extragerea I :

25 4 26. Fond de

25 aprilie : 
variante 25% a 
: 4 25% a 16.958
cât. 5 : 214,50 a

ADMINISTRAȚI
316 lei ; cat., 
cat. 7 : 24Ta 
4.260,75 a 40 1« 
ria 1 : 4.715 
50.000 lei au 
lor Danicska 
Horga 4Șiron 
Brici Nieolae
• Astăzi es 

vă mai putel



en bun ; timp 
rea 10 000. Șu- 

: 8-4). Cor- 
at : ANTOHI 
(min. 50 și

JU (min. 75).
Moțo^ Anghe-

BEJENARU. 
>, Vaișcovici, 
II, Cernescu

3 (D
1 (0) etapa a 32-aDivizia

JOC AGREABIL, VICTORIE CLARĂ

EFICACITATEA, SUB NIVELUL

VLAD, Golan, 
L. Moldovan, 

ț — Cojocaru 
uș (min. 46

D. Buciuman; 
ambii din 
Craiova).

10.
0).

Ti-

pvine strîns 
[ RADU re- 
rintr-un șut 
lerenfa se 
cînd HAN- 

leilea gol in 
eeluiași An
ta. dominată 
relor, care 
rulba de la 
ortant. poa- 
trei reușite 

pare nu cc-

CHIRILA

SLATINA, 2 (prin telefon). 
Două echipe fără griji in 
clasament au furnizat un 
joc agreabil, plăcut la ve
dere. Preocupați exclusiv de 
„impresia artistică”. crăde- 
nii au jucat la fel de elegant, 
de relaxat și de... ineficace 
timp de 90 de minute. Evi
dent mai interesate de soarta 
partidei, gazdele au prezentat 
un bloc funcțional mnlt mai 
combinativ. mai bine legat, ju- 
cind faza ofensivă foarte decis 
și eficient. Mines. Kallo State 
și mai * * * ’
citeva 
și cu... 
caj.

Peste 
baliștilor s-a situat 
ția lui Radu îl. al cărui 
subtil a fost uneori ți irezis
tibil (cit talent a avut si are 
și astăzi acest virf de atac de 
rasă !). ..Făcind” două goluri 
(prin driblinguri excepționa
le) pentru STATE (eare a fi; 
nalizat cu precizie • 
și 87), transformind 
un penalty (min. S3)

ales Radu II reușind 
combinații de efect 

efect pe tabela de mar-

evoluția tuturor fot- 
s-a situat presta- 

joc

F.C. OLT 4 (2)
F.C. BIHOR 1 (1)

Stadion ,,1 Mai* ; teren bun : timp 
frumos î spectatori - circa 1 000. Șo
feri : 15-7 (pe poartă : 8-2). Cor
nere : 6-1. Ău inorcot : STATE (min. 
10 și 87), MINEA (min. 18), RADU H 
(min 55 — din 11 •). respectiv BUM- 
BESCU (min. 34 - autogol).

F.C OLT : Nițu - CMvescu. Bum- 
beecu. lonoșcu. MATE - MINEA. BA
LAUR. KALLO (min. 85 Firănescu) - 
lordacho. RADU I! («in. 85 Letc). 
STATE-

F.C BIHOR : Boi05 - Dianu, ZARE. 
Dumitrescu (min. 46 Rouă), NIȚU — 
Târna». Bisrok (min. 70 Lazâr), Mw 
reșon — HE. Nedetau. Georgescu.

A arbitrat bine L Igna . 
I. Pătrat (ambii dia Timi»oora) 
N. Dinescu (Rm. VrlcecL_

Cartonase galbene
Trofeul Petschovschi
la speranțe : 2-1

lo linie :

: ROSZA. 
i: *.
to-n-

S-
PENTRU GAZDE

dar tabela

Iferă xțensio- 
tză grosolan, 
i si se alege 
ben. După 
uda intră pe 
k alert, an- 
i de gol. în 
bză la poar- 
| deviază ba- 

mi- 
me- 

lovi- 
L>. Pe contra- 
l mare ocazie 
lingă bară), 
minut, gaz- 

llan (tot 
Breapia 
paionul, 
pe și a 
»ră Iovan șl 
■Ista ți), cu 
entral( ’.), a- 
cedat. Dar 
at un șut
ii OWn. 77) 
I Feher și

F.C. BAIA MARE 
STEAUA

el)
Șt 

cu 
în-

- min. !• 
el însuți 
RADU n

1 al partidei, 
roluri ale 

opera Ini 
ți BUM- 

34 — autogol
tratată eu asu-

o

a fost omul nr. 
Celelalte două 
meciului au fost 
MINEA (min. 18) 
BESCU (min. 
dintr-o fază 
rință de un fundaș ea o va- 
loare recunoscută).

Med ușor pentru fotba
liștii olteni, care au dștigat la 
pas in fața unei echipe intra
te, parcă, de pe acum în va
canță. după opinia antrenoru- 

Kun. necăjit vizibil la 
partidei de atitu- 

prematur estivală a 
săi.

Menus POPESCU

Așa cum era de așteptat, 
Rapid a avut un meci foarte 
greu cu Universitatea Craiova, 
echină care cînd vrea să joa
ce la adevărata ei valoare poa
te pune în dificultate orice ad
versar, acasă sau în deplasare. 
Iar ieri craiovenii (deși lipsiți 
de câțiva titulari, unii dintre ei 
supliniți însă cu brio de tine
rii Bîcu și Ad. Popeseu) au 
jucat cu toată seriozitatea, cu 
ambiție și dirzenie împotriva 
unei formații pentru care acest 
meci putea avea un caracter 
ca și decisiv. Mai tehnici și 
mai experimentați, oaspeții au 
menținut un evident echilibru 
în desfășurarea partidei, au a- 
tacat mai simplu decît parte
nerii lor. dar destul de peri
culos. tinind rezultatul pe mu
chie de cuțit pină la ultimul 
fluier a! arbitrului, mai ales 
în condițiile in care — prin 
eliminarea în min. 59 a lui 
Rada (pentru intrare dură; el 
mai primise Înainte mult prea 
ușor un cartonaș galben pen
tru un fault obișnuit) 
beneficiat si de avantajul unui 
om în plus.

Spre lauda lor, nici rapidiștii 
n-au fost ieri mai prejos decât

au

„IMPRESIEI ARTISTICE"
partenerii de joc (deși au re
simțit absența lui Manea, ac
cidentat). Ca șl în alte re
cente partide cu echipe redu
tabile (Dinamo, Steaua), giuleș- 
tenii s-au prezentat peste ni
velul multor altor evoluții din 
campionat, lăsînd — atit spec
tatorilor, cit și telespectatorilor
— o bună
lor avîntat, 
reușite 
create, 
la fel 
Steaua 
nu s-a 
presiei _______ __
neșansa unei bare (min. 35, la 
„capul" lui Rada), dar au și 
ratat din situații extrem de fa
vorabile (min. 12 — șut pe lin
gă poartă al lui Damaschin; 
min. 19 — lovitură de cap im
precisă a lui Cojocaru; min. 38
— șut formidabil peste poartă al 
lui Ion Ion; min. 53 — Cojoca
ru intirzie șutul și apoi e blo
cat de Dorose).

Ce-i drept, ocazii foarte bu
ne de gol și-au creat și craio
venii. îndeosebi cele din min. 
27 (Bicu pătrunde singur, dar 
Mânu intervine excepțional) și 
46 (bara se opune la lovitura

GOLURI MULTE,

lui 
s fir și tul 
dinea 
elevilor

Ofensivă continuă a campio
nilor spre poarta iui Homan. 
Și jucătorul cu nr. 1 din „11 “-le 
petroșenenilor se va detașa net 
de toti coechipierii lui pe par
cursul primei reprize. avind 
citeva intervenții in extremis 
la șuturile-gol ale lui Augustin 
(min. 12). Iamandi (min. 22_și 
28) și Dragnea (min. 
trei ori insă el nu

impresie prin jocul 
prin combinațiile 

fazele de poartă 
păcate pentru ei, 

cu

■f

si
Din 
ca și în partidele 
si Dinamo, eficacitatea 

ridicat la înălțimea „im- 
artistice". Ei au avut și

RAPID o
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Steaua ; teren bun ; timp 
favorabil : spectatori - circa 18 000. 
Suturi : 13—7 (pe poartă : 4—5). Cor
nere : 10-2.

RAPID : MÂNU - I. 
MEȘ, GRIGORE, Mincu 
Rada, ION ION (min. 
Șt. POPA — Cojocaru 
vram). DAMASCHIN.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrrlă, 
Tilihoî, ȘTEFANESCU, Irimescu - 
cteanu. Donase, AD. POPESCU 
BICU, Cămătaru, Crișan (min. 
Sondai).

A arbitrat bine O. Ștreng ; Io 
nie : C. Pădurărîței (ambii din Ora
dea) și S. Necțulescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : RADA, I. PO
PESCU. NEGRILA, TILIHOI.

Cartonașe roșii : RADA (min. 59). 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3—1 (1-0).

Popescu, SA- 
— P. Petre, 

80 Petruț). 
(min. 80 A-

Ti-
68

li-

de cap a lui Cămătarii). Ceea 
ce ne și determină să apreciem 
rezultatul egal ca echitabil, la 
capătul unui joc disputat pe 
alocuri într-o notă de tensiune, 
dar care a plăcut tsiuși prin 
dinamismul său si spectaculo
zitatea multora din acțiunile de 
atac ale ambelor echipe.

Constantin FIRÂNESCU

WN ATACURI... CLASICE

Stadion „23 August' ; teren bun ; 
timp frumos, călduros ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 14-3 (pe poar
tă : 4—1). Camere : 6-3. A etarcat 
TULBA (min. 71).

F.C. BAIA MARE : Feher - Sepi, 
BUZGĂU, Ignat (min. 45 Ro<), WEI- 
SENBACHER - BĂLAN, SABAU, Mu- 
reșan — TULBA, Roznoi (min. 82 D. 
Moldovan), Dragomirescu.

STEAUA : lordache — louan (min. 
13 Bolint), BELODEDICI, FL. MARIN 
(min. 65 Laurențiu), Eduard — 
STOICA, Petcu, Pu?ca$, Diaconescu 
— Lăcătuș, Cîmpeanu II.

A arbitrat bine R. Petrescu ; la M- 
nie : L. Măerean (ambii din Brașov) 
și V. Antohi (lași).

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

stadionul amuțise. în min. 87, 
D.* Moldovan ratează incredibil! 
Dar ce mai conta pentru că 
victoria gazdelor era un... vis 
realizat.

Constantin ALEXE

BOLONI iN PRIM-PLAN
A.S.A. TG. MUREȘ 
S.C. BACAU

3 (3)
1 (1)

39). De 
s-a mai

TRECUT-AU 4 ANI!
2
dc 
de . .

printr-un autogol piteș- 
nu

rin telefon), 
ps, alert, al 
le, impulsio- 
1 Boloni, a 

I minute de

feri, cînd pe 
iar mai ales 
lacurile roș- 
I de fundașii 
|C. Solomon. 
Ice decît 10 
I vor condu- 
111 căpitanu- 
la capătul 

I pș dreap- 
h II, Cior- 
ploițr inter- 
raeviind bă
căuanii a- 
Bd“ In atac, 
resează con- 
L Arieni îl 
Mf suprafa- 
lenalty clar, 
și BOLONI. 
u băcăuanii, 
Ii prematu- 
levin ceva 
UT (min. 

Lit frumos 
Fot el, în 
ngea de pe 
le indecizia 
dar în spe
re l-a crc- 
?ază nestin- 
i diferență. 
I viu și, în

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp frumos, cald : spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 24—10 (pe poartă :
15—5). Comoro : 8—4. Au marcat : 
BOLONI (min. 10 ți 19). BOTEZAN 
(min. 31), respectiv MIHUȚ (min. 29).

AS.A. : Voro (min. 63 Vodă) — 
* ' * ISPIR, Goll - BOTE-

C. Ilie - CIORCERI, 
Fonici), BOLONI.
: Mangeae — Andrieș. 

46 Penoff), C. Soto- 
A vădanei, ADOLF. ML 

(min.

Szabo, Jenei, 
ZAN, Both II. 
Klan (min. 46

S.C. BACAU 
Cărpuci (min. 
mon, Elisei —________ ,____
HUȚ, Acte ni —_ O. Georgescu 
55 Viscreonu), Șoimon.

A orbitrot bine Al. Mustețea (Pi
tești) ; Ic linie : P. Bolos si P. D. 
Mano'e (ambii din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe i 6-1 (2-0).

min. 31, Ia o centrare a lui 
Ciorceri, BOTEZAN înscrie go
lul care avea să pecetluiască 
victoria militarilor

După pauză, A.S.A. are posi
bilitatea să-și mărească dife
rența în min. 50 (Fanici — ba
ră) și min. 51 (C. Ilie — șut 
în plasa laterală), dar nimic 
nu se va mai întîmpla pină la 
sfîrșit. De remarcat, în această 
perioadă, jocul bun al lui Ar- 
teni. ca fundaș central în locul 
lui Cărpuci, care a greșit fla
grant la primul și al treilea 
gol ale formației locale.

Mircea TUDORAN

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
, 40 lei ;
i ; cat. 8 : 
t la catego- 
itigurlle de 
parti cipanți- 
din Oradea, 
•troșaBfi și 
CUJ-ești.

t zi în care 
a bilete cu 
>entru tra-

gerea obișnuită LOTO de mîine, 
4 mai. Nu uitati că toate agen
țiile Loto-Pronosport din țară, 
precum și vînzătorii volanți, vă 
pun la dispoziție și bilete gata 
completate !
• Tntrucît omologarea cîștigu- 

rilor concursului PRONOSPORT 
din 29 aprilie a.c. va. avea loc 
vineri 4 mai, publicarea acestora 
se va face în rubrica noastră de 
simbătă 5 mai a.c.

(prin telefon). Din 
la acel 1—0 chinuit 
ieșeni, aici, în Co-

IAȘI, 
mai ’80, 
obținut 
pou, . 
tean, studenții moldoveni 
mai reușiseră măcar un punct 
în fața Argeșului! Și au vrut 
să scape rapid de obsesia a- 
cestor ultimi patru ani sece- 
toși, ceea ce părea că au și 
realizat iu min. 5. Atunci, Ro
man l-a împins inutil pe Cioa
că in careu, sub ochii arbitru
lui, și penaltyul clar acordat a 
fost transformat de PAVELIUC. 
Sertov va rata imediat într-o 
fază care merita premiul de 
frumusețe, însă ieșenii nu sca
pă de emoții. Va trebui ca 
Bucu să iasă la 20 m (min. 11) 
sau să se întrebuințeze serios 
în min. 21, la „ghiuleaua" lui 
Toma, sau ca Ignat să ezite 
în min. 37, la gafa lui Bucu și 
Anton, pentru ca localnicii să 
intre la cabine în avantaj.

Ieșenii vor sprinta însă fru
mos, de cum a început repriza 
secundă, Florean va rata în 
min. 49 din poziție ideală, dar,
in min 51, SERTOV reușește
anul dintre acele goluri care
nu se uită ușor: • lovitură li
beră de la 22 m executat»
scurt de Ciocirlan și golgeterul 
ieșean prinde • superbă „ghiu
lea" care sparge zidul și ii dă 
portarului Cristian miinile peste 
cap, ducindu-se în plasă. Din 
acest moment, scăpate— de 
grijile celor patru ani de aș-

POLITEHNICA IAȘI 
F.C. ARGEȘ

2 O)
1 (0)

teren bun ;Stodion ,.23 August* ;
timp foorte frumos ; spectatori - crrcc 
8 000. Șuturi : 10—9 (pe poartă : 3—5). 
Cornere : 6-5. Au marcat : PAVE-
LHJC (min. 5, din 11 m), SERTOV 
(min. 51), respectiv VOICU (min. 87).

POLITEHNICA : Bucu — Sigmirean, 
Anton, Ursu, CIOCIRLAN - PAVE
LIUC, BIRO I. Cânânău (min. «4 
GHEORGHIU), Florean - Cioacă 
(min. 70 Lola), SERTOV.

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. Zamfir, 
STANCU, Moiceanu, Roman — BA
DEA, Popicu (min. 57 Nico), Toma 
— D. ZAMFIR, Ignat, Jurcă (min. 81 
Votau).

A arbitrat foarte bine FI. Popeseu 
(Ploiețti) ; la linie : V. Curt (Med
gidia) ți M. Buciumeanu (Tlrgovițte).

Trofeul Petschovschi : 
La speranțe : 0-0.

9.

mai insistă 
nou la joc.

teptare. gazdele nu 
si piteștenii ies din 
Ei se agită mult, dar fără prea 
mare randament pentru că nu 
au decît două ocazii (Jurcă — 
min. 63 și Toma — min. 66), 
vrind să reamintească parcă de 
absența* de pe bancă a antre
norului Dobrin, rămas la Pi
tești. Si totuși, cu trei minute 
înainte de final, la neatenția 
defensivei moldave, o fază ba
nală este transformată in gol 
de VOICU. Dar bucuria ieșe
nilor pentru această victorie 
atit de dorită nu mai poate 
fi umbrită.

Mircea M. IONESCU

putut opune — și probabil că 
foarte puțini portari ar fi avut 
sorți de izbindă — la acțiunile 
ofensive din care s-au înscris 
golurile. Au fost atacuri foarte 
rapide, clasice : curse pină spre 
linia de fund ale Iui Rednic, 
Tălnar și Augustin, centrări ea 
la carte și reluări imparabile 
din careu ale lui AUGUSTIN 
(min. 36), IAMANDI (min. 31) 
și DRAGNEA (min. 42). Prin 
acest 3—0 sec s-a materiali
zat neta superioritate a dina- 
moviștilor. porniți într-o spec
taculoasă cursă în vederea ro
tunjirii golaverajului în dispu
ta cu principalii lor rivali pen
tru titlul de campioni, steliștii.

Repriza secundă a debutat cu 
încă un gol în contul dinamo- 
viștilor, 
„desen" 
lăsat complet 
precisă și 
finalizare, 
NEA, cel 
și primei _ 
un șut plasat din careu. CUS- 
TOV a rotunjit avantajul gaz
delor la 5—0 (min. 59) și toată 
lumea vedea un scor-fluviu. 
Dar a venit apoi replica micu
țului BĂLUȚA, un adevărat 
„argint viu", el șarjind iute, 
tind pe dreapta, cind pe stin
gă, cind pe centrul apărării 
dinamoviste, zonă din eare a 
și redus handicapul (min. 61). 
Un „cap" al lui NEMȚEANU 
(min. 68) l-a găsit mascat pe

realizat tot după un 
simplu : cursă Rcdnic, 

liber, centrare 
apariție promptă, Ia 
a aceluiași DRAG- 
care pusese... punct 
părți a meciului. Cu

DINAMO 
JIUL

6 (3)
2 (0)

bun : timpStadion Dinamo : teren
frumos ; spectatori — circa 8 000. Șu
turi : 32—13 (pe poartă : 20-7). Cor
nere : 10-6. Au marcat : AUGUSTIN 
(min. 30), IAMANDI (min. 31). 
DRAGNEA (min. 42 și 47). CUSTOV 
(min. 59). NEMȚEANU (min. 68) res
pectiv BĂLUȚA (mim 61) și VARGA 
(min. 79 din penalty).

DINAMO : Morcru - 
MARIN (min. 46 Nicoloe). 
Stănescu — Mărginean.
Custov - ȚĂLNAR, AUGUSTIN (min. 
64 Nemțeonu), Iamandi.

JIUL : HOMAN - P. Grigore, M. 
Popa (min. 46 Veso). Florescu. Sze- 
kely — Stana, Varga, Goman, Dosan. 
— Lasconi (min. 60 Coca), BĂLUȚA.

A arbitrat foarte bine M. Saiomir 
(Cluj-Nopoca) î la linie : A. Gheor
ghe (P. Neamț) și D. Pura (Dej).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—1 (0—1).

Rednic, I. 
And one. 

DRAGNEA.

arăta 6—1 si.
Dinamo va 

tempoul, per- 
să înscrie si 

1. 79, VARGA

Iloman, tabela va : 
de acum încolo, 
slăbi tot mai mult 
mitînd oaspeților i 
ei din nou, în min. 
transformînd un penalty acor
dat Ia un fault clar al lui An- 
donc asupra aceluiași neastâm
părat Bălută. Dar nu mai con
ta. golul lui Tulba de la Baia 
Mare fiind primit cu o „explo
zie" de aplauze pe stadionul 
Dinamo.

Laurentiu DUMITRESCU

DE-A ȘOARECELE CU PISICA"

DESPRINDERE DUPĂ PAUZĂ
PLOIEȘTI. 2 (prin telefon). 

Joc disputat, foarte sportiv, 
dar fără prea multă... sare și 

Petrolul a dominat 
destul de categoric, 
și cam complicat de- 
.,construcție", aglome-

piper. 
uneori 
dar s-a 
seori la . ___
rînd jocul în zona centrală a 
porții vîlcene ; acolo unde 
„galben-albaștrii" s-au dove
dit. în plus, și lipsiți de inspi
rație (de șansă 
concretizarea celor 
țiuni bune de gol 
repriză : min. 14 — 
grăbit să șuteze, în 
vanseze în careul oaspeților ; 
min. 18 — Călin a expediat, 
milimetric pe lingă bară 
balon ; în min. 28 
luftat, de la numai 
alt mare luft al 
min. 31 — Grigore 
slab cu capul afară 
bătut), iar în min. 
a risipit centrarea 
gol venită de la Grigore. Chi
mia a răspuns cu firave con
traatacuri.

La reluare, aceeași fizio
nomie a jocului, insistența 
gazdelor concretizîndu-se, de 
data aceasta, și pe tabela 
de marcaj. Prima modificare 
de scor s-a înregistrat în min. 
52 : CATINCA (pină atunci 
nu realizase prea mult) a 
înscris un gol spectaculos. în- 
viorînd „tribunele" ; apoi, 13

chiar) în 
citeva ac- 
din prima 
Cîrlan s-a 
loc să a-

un
— tot el a 
6 m. la un 
lui Preda ; 

a trimis 
(Rosea era 
39 Catinca 
ideală de

PETROLUL PLOIEȘTI 
CHIMIA RM. VILCEA

2
0

(0)

Stadion Petrolul ; teren bun 
înnorat ; spectatori - circa 
Șuturi : 17—5 (pe poartă : 7—2). Cor
nere : 3—1. Au marcat : CATINCA
(min. 52) și CĂLIN (min. 65).

PETROLUL : Toma - ȘTEFAN, BU- 
TUFE1, BÂRBULESCU, Gușă M 
Grigore, I. SOLOMON (min. 
Pancu), Călin - CATINCA. 
Mocanu (min. 52 Gușă I).

CHIMIA : Roșea — Teteșpan, Basna 
(min. 61 Verigeanu), PREDA, Cîncă
— Vergu, Udrea, IOVAN, Ccrobogeoc
— Ologu, Buduru (min. 70 Cioficâ).

A arbitrat bine R. Matei ; k> linie; 
G. lonescu și J. Grama (toți 
București).

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

10 00C.

O. 
«3 

Grkr.

din

minute mai tirziu, CALIN s-a 
„revanșat" și el față de.„ tri
bune. surprinzindu-1 pe Roș
ea pe picior greșit (Ia pasa Iui 
Grigore), cu un șut puternic 
de la marginea careului. Chi
mia a inceput sa alerge după 
golul de 
curajos 
liștilor), 
plauzele 
frumoasele infiltrări în 
tac și meciul s-a încheiat 
victoria logică a acelei 
chipe care a avut mai mult 
inițiativa, sub toate aspectele.

Stelion TRANDAFIRESCU

onoare (a venit mai 
în treimea petro- 
Ștefan a primit a- 
„tribunelor" pentru 

infiltrări a- 
cu 
e-

rr'
TIRGOVIȘTE, 2 (prin tele

fon). Fără exagerare, formația 
bucureșteană putea dubla nu
mărul golurilor marcate față 
de ocaziile irosite în fața unei 
echipe resemnate parcă in dru
mul ei spre eșalonul secund. 
Replica gazdelor, foarte palidă, 
s-a simțit doar în primul sfert 
de oră de după pauză. Treptat, 
însă. Sportul studențesc a tre
cut din nou la cîrma jocului. 
A fost un joc „de-a șoarecele 
cu pisica", publicul spectator 
plecind doar cu satisfacția celor 
6 goluri văzute. Scorul s-a 
deschis in min. 14 : o combina
ție intre Hagi și Munteanu II 
I-a obligat pe Agio să trimită 
spre propria-i poartă, mingea a 
sărit din pieptul neexperimen- 
tatului portar debutant Pescaru 
și MUNTEANU II, urmărind 
acțiunea, a reluat balonul din 
apropriere în plasă : 0—1.
Peste patru minute, un „nn-doi" 
intre M. Sandu și HAGI i-a 
oferit ultimului posibilitatea să 
trimită pe sub portar : 0—2. 
Studenții se află in ofensivă și, 
in min. 23, M. Sandu își în
cepe suita marilor ratari, re- 
luind de la 6 m (cu concursul 
unui... smoc de iarbă) balonul 
pe lingă poarta goală. In min. 
36 tabela va arăta 3—0 : MUN
TEANU II (mereu venit în 
față) urmărește o minge pe dia
gonală, portarul ezită și fun
dașul bucureștean trimite în 
plasă.

La reluare, citeva „zvîcniri" 
ale tîrgoviștenilor au darul să 
aducă golul de onoare înscris 
de AGIU (min. 63), care s-a 
inălțat și a reluat cu capul ba
lonul centrat de O.
De acum încolo însă 
atacă necontenit.
(min. 70) marchează 
splendid cu un șut năpraznic 
din afara careului, apoi intre 
minutele 78 și 83 bucureștenii 
ratează șase ocazii mari cit

C.S. TIRGOVIȘTE 1
SPORTUL STUDENȚESC 5

Stadion Municipal ; teren

(0)
(3)
CU

smocuri ; timp noros ; spectatori — 
circa 1 500. Șuturi : 11—21 (pe poar
tă : 3—10). Cornere : 3—3. Au marcat: 
AGIU (min. 63), respectiv MUNTEANU 
H (min. 14 și 36), HAGI (min. 16)» 
CORAȘ (min. 70 și 85).

C.S. TIRGOVIȘTE: Pescaru — Turcu, 
S. Dumitrescu (min. 88 Dușmanu), 
Erie, Ostafi — Agiu, Burleanu, Con
stantin — Andreescu (min. 56 Ghergu), 
Ghioacă, O. Popeseu.

SPORTUL STUDENȚESC : 
- M. Mihail, CAZAN, 
MUNTEANU II - PANA, 
CORAȘ — FI. Grigore (min. 
teanu I), M. Sandu, HAGI 
Bucurescu).

A arbitrat foarte bine M. 
Io linie : R. Cîmpeanu (ambii 
Arod) și S. Pantelimonescu (Boldești- 
Scăeni).

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

Speriata 
foraulescu»

TERHEȘ,
84 Mun- 
(min. 81

Axente ;
din

Coraș (min.
(min. 79), 

si 83) și FI. 
In min. 85.

roata carului prin
78), Munteanu II
M. Sandu (min. 80
Grigore (min. 81).
CORAȘ pecetluiește scorul
final, pentru ca tot el, în 
min. 88, să trimită balonul în 
bară.

Gheorghe NERTEA

GOLGETERII

Popeseu. 
oaspeții 
CORAȘ 
un gol

17 GOLURI : Coraș.
14 GOLURI : Dragnea, Cămătaru. 

— 1 din 11 m.
13 GOLURI :

I din 11 m.
12 GOLURI :

II m.
11 GOLURI : 

din 11 m.
io goluri : 

Bihor).
9 GOLURI : 

Piturcă, State.

Augustin, Tulba —

Grosu 3 din

Cîrțu, Lăcătuș — 1

Georgescu (F.C.

Cîmpeanu, Gabor,



MANIFESTARE SPORTIVA PRILEJUITA RETRAGEREA Azi încep Campionatele europene de judo TELEX • TELEX

CINCI SPORTIVI ROMANI LA START
DIN ACTIVITATEA COMPETITIONALA

Duminică dimineața, la Pa
latul Sporturilor și Culturii 
din Capitală, va avea loc o 
manifestare sportivă prilejuită 
de retragerea din activitatea 
competițională a 
noastre campioane 
olimpice și 
gimnastică, Nadia

La l._-----------
organizat cu această ___ .
la care vor lua parte compo
nent ai loturilor olimpice ale 
României — Ecaterina Szabo, 
campioană mondială la sol, 
Lavinia Agache, medaliată cu 
argint și bronz 
tele mondiale 
pesta, Mihaela Stănulet, 
reia Barbălată.
Ciu.
Molnar. Valentin 
tavian Ionașiu 
și-au anunțat prezența gim
naste și gimnaști de talie 
mondială, între care 5 me
daliat cu aur și argint la ul
timele campionate ale lumii de 
la Budapesta, din octombrie 
1983. în fruntea participanților 
se află campionul mondial ab
solut la gimnastică masculină. 
Dmitri Bilozercev (Uniunea 
Sovietică), deținător și a altor

multiplei 
mondiale, 

europene de 
___ , __ Comăneci. 

concursul internațional 
ocazie,

la Camplona- 
de la Buda- 

... Mi- 
. Camelia Ren- 

Emilian Nicula. Levente 
Pîntea, Oc- 

și alții —

trei medalii de aur la întrece
rile mondiale din anul trecut. 
Vor mai evolua la București 
Li Yueju. component al repre
zentativei R. P. Chineze, 
campioană mondială in 1983. 
campion mondial universitar 
la întrecerile desfășurate în 
1981 la București. Boriana Sto- 
ianova. campioană mondială 
la sărituri, Plamen Petkov. 
dublu campion european, ambii 
din echipele ^reprezentative ale 
Bulgariei, 
(Ungaria), 
pean și medaliat cu argint la 
ultimele campionate mondia
le. Hana Ricna (Cehoslovacia), 
câștigătoarea medaliei de ar
gint la bîmă la Campionatele 
mondiale din 1983 de la Bu
dapesta, Romi Kessler 
pioana Elveției, precum 
sportivi din Japonia.
Unite ale AmericiL

Nadia Comăneci va 
cu exerciții 
sol șl bîrnă, 
naște de la Onești. Deva și din 
alte asociații sportive și clu
buri din tară vor prezenta 
exerciții de gimnastică spor
tivă și ritmică.

Guczoghy 
campion

Gyorgy 
euro-

cam- 
si alți 
Statele

evolua 
demonstrative la 
iar tinere gim-

Azi, la Liege, in Palatul spor
turilor Coronmense. încep Cam
pionatele europene de judo. 
La aceste întreceri și-au anun
țat participarea sportivi din 28 
de țări, printre care și Româ
nia. Federația de specialitate a 
tării noastre i-a înscris pe foile 
de concurs ale competiției con
tinentale din Belgia pe Gheor- 
ghe Dani (cat superușoară), 
Ilie Șerban (semiușoară). Ște
fan Nagy (ușoară). Costel Nif
ties (semigrea) și Mihai Cioc 
(grea). Cei 5 sportivi români 
au plecat ieri dimineață

cum se poate 
de la startul 
„europenelor" 
judoka Con-

UN NOU LIDER
ÎN „TURUL SPANIEI»

Etapa a 14-a a Turului ciclist 
al Spaniei, disputată la Monte 
Naranco pe distanta a 13 km. 
Intr-o probă individuală de câ tâ
râre oontracrortometru. a dat cîș- 
tig de cauză spaniolului Julian 
Gorospe, care a realizat timpul de 
22:18. Sosit al doilea, la 40 s. 
francezul Erie Caritoux Îmbracă 
tricoul de lider al cursei. In cla
samentul general, Caritoux de
vansează cu 37 s pe Alberto Fer
nandez (Spania) și cu 1:34 pe 
fostul lider, Pedro Delgado (Spă

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
(Urmare din vaQ 1)

superioritate de puncte (12—0, 
în min. 2,30), pe Gerry Sven
sson (Suedia) la puncte (1—0) 
și pe Krysiof Pieta (Polonia) 
la puncte (9—1). Deci. Negri- 
șan a ocupat locul I în serie 
și a devenit unul dintre cei 
doi finaliști. Dar luptătorul 
român a pierdut prin descali
ficare (min. 3,38) finala cu so
vieticul Mihail Prokudin, re- 
venindu-i medalia de argint.

Constantin Uță, după ce-1 
învinsese (reamintim) pe 
Herbert Nigsch (Austria) prin 
descalificare, a luptat cu 
Gunter Reichelt (R.D. Germa
nă). vicecampion mondial anul 
trecut, de care a fost între
cut la mare luptă (2—3). Acest 

,.plaseze“ 
deși în 

învins cu 
mondial 

Hannu

l-a pierdut (prin superiorita
te, în min. 2,50) cu prea mul
tă ușurință.

Ștefan' Rusu a avut o evo
luție sub așteptări. După cele 
două victorii din prima zi. el 
a mai susținut 4 meciuri, cîș- 
tigînd doar unul I Cu suedezul 
Roger Tallroth a terminat la 
egalitate, 3—3, dar acesta a 
avut un procedeu tehnic cotat 
mai bine. Apoi, l-a întîlnit' pe 
marele său rival, polonezul An
drzej Supron. De astă dată, 
Rusu a cîștigat cu 3—0. în tu
rul următor a luptat cu Karl- 
Heinz Hclbing — — -

medaliat cu bronz 
1976 și C.M. 1979,

GRECO-ROMANE

CONSTANTIN UTA

Ia Liege. După 
constata, lipsesc 
acestei ediții a 
cunoscuții n-oștri . 
stantin Niculae (semiușoară) și 
Mircea Frățică (semimijlocie) 
care — cu ușoare accidentări
— se pregătesc pentru apropia
tele Jocuri Olimpice.

Din telegramele agențiilor de 
presă aflăm că la Liege iși 
vor apăra șansele toți campio
nii de anul trecut : cat.jșuper- 
ușoară — 
(U.R.S.S.), 
Thyery Key
— Richard 
semimijlocie

Hazret Tlesteri 
semiușoară — 

(Franța), ușoară 
Mellilo (Franța), 

_______„____ — Neil Adams 
(Anglia), mijlocie — Igor Pes- 
niak (U.R.S.S.), semigrea — 
Valerî Divisenko 
grea — Habim 
(U.R.S.S.) și open 
Parisi (Franța).

In prima zi a campionatelor 
europene, joi, se vor desfășura 
întrecerile din limitele catego
riilor semigrea și grea, vineri 
își vor disputa întiietatea ,,se- 
mimijlociii” și „mijlociii", sîm- 
bătă, „semiușorii" și „ușorii", 
iar duminică, „superușorii- și 
concurentii înscriși la „open".

(U.R.S.S.),
Biktașcv

— Angelo

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA TBILISI 
în turneul international fe

minin de șah 
după 8 runde în fruntea clasa
mentului se ■r“
burdanidze și 
lovskaia, cu 
urmate de 
puncte. Margareta

de la Tbilisi,

află Maia Ci- 
Elena Ahmî- 

cîte 5,5 puncte, 
Pia Kramling 5 

_______ ___ ~ ’ l Mureșan, 
care în runda a 7-a a remizat 
cu Litinskaia. are 3 puncte și 
o partidă întreruptă.

rzzn

ATLETISM • Concurs la Phi
ladelphia : Augie Wolf (S.U.A.) 
21,22 m la greutate. Fred Cleary 
(S.U.A.) 50,19 la 400 m.g. și Lou
ise Ritter 1,93 la înălțime femei 
• Islandezul Einar Viljhalmsson 
a aruncat sulița la 79,18 m • La 
Fort de France (Martinica) Emmit 
King (S.U.A.) a realizat 10.18 la 
100 m • Maratonul de la Madrid 
a fost cîștigat de spaniolul Ra
fael Carmona ta 2 h 20:44,0 • La 
Walnut (California) Larry My- 
ricks (S.U-A.) 8,36 m la lungime, 
Stephanie Hightower (S.U.A.) 13,10 
la 100 m.g. șl Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 10,88 la 100 m.

BASCHET • în prima zi a tur
neului de la Puerto Santa Maria 
(Ungă Cadiz), rezervat echipelor 
masculine : Israel — Spania 77—76 
(70—70, 40—31). U.R.S.S. — Polonia 
98—63 (53—33) • La Sao Paulo. în 
meci amical : Brazilia — Iugosla
via 73—71 (34—37) • Turneu de 
calificare pentru C.E. masculin, la- - ' - - - 96—95

Dane- 
callfi-

Oslo : Islanda — Scoția 
(39—89, 47—47), Norvegia — 
marca 97—78 (46—38) ; s-a 
cat echipa Norvegiei.

HOCHEI • Campionatul Uniunii 
Sovietice s-a încheiat cu victoria 
echipei Ț.S.K.A. Moscova, care, 
în 44 de jocuri, a înscris 286 de 
goluri • Ungaria a cîștigat C.M. 
de tineret, grupa C, cu 10 puncte ; 
în ultimele jocuri : Belgia — Spa
nia 10—2 șl Anglia — Ungaria g_ 3

POLO • Ultimele rezultate din 
cadrul turneului deschis echipe
lor de tineret de la Sofia șl dotat 
cu trofeul „Diana“ : U.R.S.S. — 
Turcia 14—4, Spania — R.F.G.
10— 8, Bulgaria — România 8—6, 
Bulgaria — U.R.S.S. 9—8, Spania 
— Turcia 12—3, România — R.F.G.
11— 9 ; clasament final : 1. Bul
garia 8 p. 2. U.R.S.S. 8 p, 3. 
Spania 6 p, 4. România 4 p. 5. 
R.F.G. 4 p, 6. Turcia 0 p.

RUGBY o La Rabat, în cadrul 
grupei A a CJE., „Cupa F.I.R.A.* : 
Polonia'— Maroc 7—6 (4—3).

TENIS <| în finala turneului de 
la Dallas, care încheie ediția din 
acest an a circuitului W.C.T., 
John McEnroe l-a învins pe 
Jimmy Connors la scor catego
ric î 6—1, 6—2, 6—3

VOLEI • Meci amical masculin 
la Riga : U.R.S.S. — Brazilia 3—0 
(IX 8, 6).

2.
6.

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI

insucces avea să-l 
pe locul 2 in serie, 
meciul următor l-a 
11—5 pe campionul 
actual, finlandezul 
Lahiinen. după care a dispus la 
puncte (6—5) și de elvețianul 
Tlugo Dieiesche. Pentru meda
lia de bronz a luptat cu po
lonezul Bogulavv Klozik, pe 
care l-a întrecut net : 7—0.

Citeva notații, în ordinea ca
tegoriilor, despre rezultatele 
celorlalți luptători români. La 
„48 kg“. Nicolae Onica a 
luptat curajos la debutul său, 
mai ales după neșansa sorți
lor : primul meci, cu vicecam- 
pionul mondial Bernd Scherer 
(R.F. Germania), pe care l-a 
pierdut prin tuș (min. 4.32). 
și al doilea cu bulgarul Orșe 
Orșev (in cele din urmă meda
liat cu argint la Jonkoping). în 
fața căruia a cedat prin tuș 
(min. 3,30). Nefavorizat din 
start a fost și Nicolae Zamfir 
(57 kg), programat de sorți în 
primele două tururi cu cam
pionul continental din ’82, bul
garul Petar Balov, și cu vice- 
campionul mondial, sovieticul 
Kamil Fatkulin (campion eu
ropean la această ediție). Des
pre intîlnirea cu Balov am 
relatat în corespondența ante
rioară, iar despre cel cu Fat
kulin trebuie să-i reproșăm că

(R.F. Germa- 
la
Pe 

care, scontat, l-a condus după 
prima repriză cu 5—1. pentru 
ca la finele rundului secund 
să piardă cu 6—7 ! Clasat pe 
locul 3 in serie, Rusu a pier
dut prin descalificare ‘(min. 
5,19) și meciul cu finlandezul 
Jouko Salonmaeki, fiind nevoit 
să se mulțumească cu locul 6...

Deși Ion Draica a pierdut un 
singur meci — și acela înche
iat la egalitate (5—5), cu po
lonezul Andrzej Mălină (locul 
2 la C.E. *82) —, el s-a clasat 
doar pe locul 3 în serie, în 
timp ce unul dintre învinșii
săi, bulgarul Anghel Bonșiev, a
cucerit medalia de argint !
Draica a dispus de Ernesto
Razzina (Italia) cu 8—0, de
Lothar Rusch (R.F. Germania) 
cu 12—0 (min. 4.23) și de 
Bonșiev cu 7—3. Pentru locu
rile,5—6 Draica l-a, întrecut pe 

cusuedezul Soren Claesson 
7-0.

O situație asemănătoare 
la categoria 90 kg. : Ilie Ma
tei l-a învins pe Atanas 
șev (Bulgaria) cu 6—5 
care în final avea să 
rească cununa de lauri __
Iul de campion european. în 
timp ce finlandezul Toni Ha- 
nnula, în fața căruia Matei a 
pierdut cu 4—7. s-a clasat pe 
locul 5. într-un alt meci din 
serie. Matei a cîștigat cu 1—0 
la Jindrich Durcak (Ceho
slovacia) și, în prima zi. cu 
7—1 la suedezul Adrian von

si

Kom- 
cel 

cuce- 
și tit-

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
(Urmare din vag. 1)

3. Anatoli Karpatyi (U.R.S.S.) 390 
kg (175 ; 215) ; 4. Petre Becheru

5. Z.(România) 362,5 (160 ; 202,5) I 
Porduzeeki (Polonia) 362,5 
6. I. Bars! (Ungaria) 360 kg.

Cat. semigrea (90 kg) : 1. 
tor Solodov (U.R.S.S.) 420
(187,5 ; 232,5 — rec. mond.) 
B. Blagoev (Bulgaria) 417,5 
(192.5 ; 225) ț 3. A. Plotrowski 
(Polonia) 382,5 kg (172,5 ; 210) ; 
4. Vlad Nicu (România) 380 kg 
(170 ; 210 kg — medalia de bronz) 
— toate recorduri naționale.

Cat. grea-ușoarâ (100 kg) i .. 
Pavel Kuznețov (U.R.S.S.) 400 kg 
(182,5 ; 217,5) 1 2. Milos Cernik
(Cehoslovacia) 390 kg (175 ; 315) ; 
3. Ingel Kind (R.D. Germană) 
377,5 kg.

Cat. grea (110 kg) s 1. Juri za- 
harevlel (U.R.S.S.) 415 kg (190 ; 
226); 2. Norberto Oberburger (Ita
lia) 400 kg (180 5 220) ; 3. Rene 
Wysuwa (R.D. Germană) 395 kg 
(170 ; 225) ț 4. Ota Zaremba (Ce
hoslovacia) 395 kg ; 5. Jozsef 
Jacso (Ungaria) 390 kg ; 8. Ștefan

1.
VLAD NICU

Tașnadi (România) 386 kg (170 : 
210).

Ca*, supergrea (+ 116 kg). 1. 
Anatoli Pisarenko (U.R.S.S.) 450 
kg (200 ; 250) ; 2. Antonio Kras- 
tev (Bulgaria) 445 kg (195 ; 250) ; 
3. Senno Salzwedel (R.D.G.) 422,5 
kg (185 ; 237,5), La această cate
gorie, România nu a avut repre
zentant.

Linde. După aceste rezultate, 
Matei a ocupat locul 2 în se
rie. dar a pierdut apoi un 
meci (1—2) și medalia de bronz 
cu grecul Georgios r 
clasîndu-se pe locul 4.

Vasile Andrei ne-a dat și el 
speranța unui loc pe podium. 
El a fost învins în primul meci 
de campionul mondial și 
blul campion continental, 
garul Andrei Dimitrov, 
1—2, după care a cîștigat 
inte de limită (min. 5,15) 
tida cu grecul Giorgios Piki- 
lidis și la puncte (4—1) cu 
Tomas Horschel (R.D. Germa
nă). clasîndu-se pe locul 2 
în serie Oocul 1 Horschel, lo
cul 3 Dimitrov !)• Andrei însă 
a comis erori tactice. în to
tală neconcordanță cu expe
riența și valoarea lui în par
tida decisivă cu sovieticul Ni
kolai Baiboșin și a fost des
calificat. in min. 5,14.

Victor Doiipschi, defavorizat 
evident de sorți, după ce a 
pierdut la Aleksander Tomov 
(Bulgaria), l-a întrecut prin 
descalificare (min. 5) pe Joszef 
Nagy (Ungaria), dar a 
tot prin descalificare 
2.58) la Igor Rostoroșki 
(U.R.S.S.). în finala pentru 
locurile 5—6 el a cîștigat la 
suedezul Tomas Johansson (ne- 
prezentare).

Clasamentele finale : cat 48 kg : 
1. Miagetin Alașversiev (U.R.S.S.). 
campion european, 2. O. Orșe, (Bul
garia). 3. V. Maenra (Italia) : 52 kg :
1. Minsaid Tasedino» (U.R.S.S). cam
pion european, 2. Mihai Cișmaș (Ro
mânia), 3. V. Doganiski (Polonia) ; 
57 kg î 1. Kamil Fatkulin (U.R.S.S.). 
campion european, 2. P. Passarelli 
(R.F. Germania), 3. P. Bato» (Bul
garia) ; 62 kg : 1. Komander Madsi- 
do» (U.R.S.S.), campion european. 2. 
R. Reichelr (R.D. Germană). 3. Con
stantin Uță (România) ; 68 kg : 1.
Mihail Prokudin (U.R.S.S.). campion 
european, 2. Ștefan Negrițan (Ro
mânia), 3. P. Kiro» (Bulgaria) ; 74 
kg : 1. Roger Tallroth (Suedia), cam
pion european, 2. B. Veliskov (Bul
garia). 3. M. Mamiajvili (U.R.S.S.); 
82 kg : 1. Teimuraz Abho
rară (U.R.S.S.), campion european,
2. A. Bonșiev (Bulgaria), 3. I. Orer-
mark (Finlanda)... 5. Ion Draica 
(România) : 90 kg : 1. Atanas Kom- 
șetr (Bulgaria), campion european, 
2. I. Kanighin (U.R.S.S.), 3. G. Posi
dis (Grecia), 4. Ilie Matei (Româ
nia) ; 100 kg : 1. Tamaț Gașpar (Un
garia), campion european, 2. T. Hor
schel (R.D. Germano), 3. N. Baiboșin 
(U.R.S.S.), 4 Vasile Andrei (Româ
nia) : + 100 kg : 1. Aleksander Ta
mo» (Bulgaria), campion european, 
2 H. Tomanek (Polonia). 3. I. Ros
toroșki (U.R.S.S.) ...5. Victor Doiip
schi (România).

Clasamentul pe națiuni: 1. U.R.S.S. 
53 p, 2. Bulgaria 43 p. 3. România 
25 p, 4—5. Polonia st Suedia 15 p. 
6—7. Finlanda și R.D. Germana 12 o.

SELECȚIONATA DiViZIONARA A 
ȚÂRII NOASTRE INVITATĂ LA 

AMSTERDAM

Posidis,

du
hul- 

cu 
îna- 
par-

cedat 
(min.

La cea de a 10-a ediție a tur
neului internațional de la Amster
dam, care se va desfășura intre 
24 si august, a fost invitată, 
printre alte formații, șl selecțio
nata divizionară a țării noastre. 
Va lua parte, de asemenea, echipa 
braziliană Atletico Mindro.

ARBITRII MECIURILOR 
TURNEULUI FINAL AL C.E.

U.EJ.A. a stabilit arbitrii par
tidelor din turneul final al C.E. 
Iată-i :

Grupa I : Franța — Danemarca 
(Paris, 12 iunie) : V. Both (R.F. 
Germania) ; Belgia — Iugoslavia : 
(Lens, 13 Iunie) : A. Frederiksson 
(Suedia) ; Franța — Belgia (Nan
tes, 16 Iunie) : B. Valentine (Sco
ția) ; Danemarca — Iugoslavia 
(Lyon. 16 iunie) : A. Lamo Cas
tillo (Spania) ; Franța — Iugosla
via (St. Etienne. 19 iunie) : A. 
Daina (Elveția) ; Danemarca — 
Belgia (Strasbourg. 19 iunie) : 
A. Prokop (R.D. Germană).

Grupa a Il-a : R.F. Germania — 
Portugalia (Strasbourg. 14 iunie) : 
R. Yushka (UJ8.S.S.) ; România 
— Spania (St. Etienne, 14 Iunie) : 
A. Ponnet (Belgia) ; România — 

. Germania (Lens, 17 iunie) : 
Kaizer (Olanda) ; Portugalia 

17 iunie) : M.
România — 

20 iunie) : H.

R.F.
J. 1
— Spania (Marsilia, 
Vautrot (Franța) ; 
Portugalia (Nantes, 
Fahlner (Austria).

Semifinala de la 
iunie) va fi condusă de P. Ber
gamo (italia), iar cea de la Lyon 
(24 iunie) de G- Courtney (An
glia).

Marsilia (23

ECHIPELE CALIFICATE IN 
TURNEUL FINAL AL J.O.

lată cele 16 echipe calificate 
pentru J.O. de la Los Angeles 
(28 Iulie — 12 august) : S.U.A. 
— tară organizatoare, Cehoslova
cia — deținătoarea titlului, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Iugoslavia. Franța, 
Brazilia, chile, Canada. Costa Rica, 
Camerun. Egipt, Maroc. Qatar, 
Arabia Saudltă si Irak. Reparti
zarea în cele patru grupe ale 
turneului final va avea Ioc astăzi 
la Los Angeles.

UN NOU VICEPREȘEDINTE
AL F.I.F.A.

In cursul Congresului Confede
rației sud-americane de fotbal, 
desfășurat la Santiago de Chile, 
uruguayanul Eduardo Rocca Cou
ture a fost ales vicepreședinte al 
Federației Internaționale de fot
bal (F.I.F.A.), urmînd să repre
zinte In conducerea acestui for 
America de Sud, în locul lui Car
los Laooste. demlslonar.

La lucrările Congresului ă a- 
s'stat șt președintele FI.F.A. Joao 
Havelange.

revenit echl- 
care a tota- 

de puncte ca 
în Întrecerile 
acumulat 3

SPANIA. Titilul a 
pei Athletic Bilbao, 
lizat același număr 
și Real Madrid, dar 
directe Bilbao a ________
puncte. Rezultatele ultimei etape : 
Atletico Madrid — C.F. Barcelona 
1—2, Sevilla — Salamanca 3—2, 
Os as un a — Zaragoza 1—4. Ma
jorca — Cadiz 1—1, Athletic Bil
bao — Real Sociedad 2—1, Mur
cia — Valencia 3—3, Gijon — Ma
laga 2—0, Valladolid — Betis 1—0. 
Espanol — Real Madrid 1—2. Pa 
primele locuri : 1. Athletic Bil
bao 49 p, 2. Real Madrid 49 p. 3. 
C.F. Barcelona 48 p, 4. Atletico 
Madrid 42 p, 5. Betis 38 p. Au 
retrogradat Cadiz* Majorca și Sa
lamanca.

BELGIA (et. 32). Lierse 
derlecht 2—1, F.c. Liege — Cour- 
tral 2—0, Waterschei — Seraing
1— 1. cercle Bruges — F.C. Bru
ges 0—5, Lokeren — Beveren 0—2, 
Waregem — Beringen 0—0, Mo
lenbeek — Malines 1—3, Standard 
Li£ge — Antwerp 2—1, Beerschot
— La Gantoise 0—0. Pe primele 
locuri : Beveren 47 _p, Anderlecht 
43 p, Bruges 
Pe ultimele : 
17. Beringen 
22 p.

BULGARIA
Beroe 2—0, Trakia — Șumen 6—1, 
Levski Spartak — 
Ț.S.K.A. — Cerno 
J.S.K. Spartak —
2— 1, Etar — Sliven
— Lokomotiv Sofia 
mele locuri : Levski
Ț.S.K.A. 34 p, Botev 25 p. Pe ul
timele : 15. Cerno More 16 p. 16. 
Haskovo 14 p.

PORTUGALIA (et. 28). Rio Aver
— Porto 0—0, Guimaraes — Ben
fica 4—1 !, Sporting — Braga 1—2, 
Setubal — Estoril 3—2, Boavista
— Varzim 3—0. Portimonense — 
Ague da 2—1, Salgueiros — Pena- 
fiel 3—1, Espinho — Farense 5—2. 
Pe primele locuri : Benfica 49 p, 
Porto 47 p, Sporting 39 p. Pe ul
timele : 15. Agueda 18 p, 16 Es
pinho 16 p.
• în meci amical Luxemburg

— Norvegia 0—2 (0—0). Au mar
cat Thoresen șl Dokken. • La 
Basel, în jocul echipelor de ti
neret : Suedia — Elveția 2—1 
(2—1). • în meci de juniori (a- 
mical) : Elveția — Anglia 6—0.
• Finala Cupei Portugaliei a 

fost cîștigată de F.C. Porto care 
a dispus, în jocul decisiv, de Rio 
Ave cu 4—1 (3—0). • în prima 
semifinala a Cupei R.F. Germania, 
Borussia Mfinchengladbach a dis
pus cu 5—4, după prelungiri, de 
Werder Bremen. în cealaltă semi
finală se vor întîlni Baydm Mfin- 
chen ou Schalke 04 (liga a doua).’ 
Finala este programată la 31 mai 
la Frankfurt pe Main. • Jan 
Rush (“F.C. Liverpool) a fost de
semnat de 200 de ziariști britanici 
cel mal bun jucător al ligii en
gleze din acest an.
• Meci amical : Lucerna —

Udinese 2—3 (2—3). Golurile au
fost înscrise de Muller și Fair- 
clough, respect’v Vird's 2^ si 
Zico.

An

42 p. Standard 38 p. 
16. Beerschot 24 p,

23 p. IS. Molenbeek

(et. 22). Botev
Haskovo 2—0. 

More 3—0, 
Cernomoret 

1—0. Belașița 
1—0. Pe pri- 

I Spartak 35 p.
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