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- S-au scurs, 
27 de ani de 
în calendarul com- 

al glm- 
noastre

Căm
in terna-

După etapa a 32-a a Diviziei „A“ de fotbal

CLARIFICĂRI (în toate cele
CARE, MÎINE, POT DEVENI

3 mari zone)
CERTITUDINI

Desfășurată într-un tempo 
din ce în ce mal alert, cu pro
gramarea a trei etape în mai 
puțin de o sâptâmină (de la 
26.IV. la 2.V.), întrecerea di
vizionarelor „A* își va derula, 
în curînd, ultimele sale sec
vențe. Intr-adevăr, încă două 
„runde* de campionat (mîine, 
sîmbătă, și duminica viitoare) 
plus meciurile restanță și iu
bitorul de fotbal va avea răs
puns la 
bări :

1. Cine
2. Cum 

rampă de lansare, 
spre noi drumuri europene 7

3. Care vor fi cele trei vi
itoare divizionare „B“ 7

Referitor la mai vechiul duel 
pentru supremație în actuala 
ediție a Diviziei „A“, etapa 
consumată miercuri, pare să fi 
simplificat lucrurile, în sensul 
că, iată, continuîndu-și parado
xalul traseu — MAI SLAB ÎN 
PRIMĂVARA DEClT IN 
TOAMNA, cînd noul ei „11“ se 
afla intr-un prim stadiu de o- 
mogenizare —> Steaua îl per
mite contracandidatei la titlu 
să refacă, rapid, din terenul 
pierdut prin... restanțe și să se 
apropie la numai un punct.

Desigur, nu putem afirma, de

cele trei mari între-

va fi campioană 7 
va arăta „podiumul* — 

în toamnă.

pe-acum, cu precizie, care din
tre cele două echipe va obține, 
finalmente, cîștig de cauză. 
Teoretic vorbind, șl actualul li
der, formația din Ghencea, are

namoviști, a căror forță de joc 
în acest sfirșit de sezon compe- 
tițional intern se menține a- 
proape de nivelul demonstrat 

recentele și concludentele

jMfiii
Iamandi, venit in viteză la centrarea_ lui Țălnar, reia 
parabil in plasa porții lui Homan. 
namo — Jiul 6—2

im-
Fază din meciul Di- 

Foto : Dragoș NEAGU

șansele ei de păstrare a locului 
1. Practic însă, din ceea ce ve
dem pe gazon, în momentul de 
față balanța înclină spre di-

JUNIORII ROMÂNI-ÎNVINGĂTORI
LA BALCANIADA DE SĂRITURI
Desfășurarea Balcaniadei de

a 
tă-

sărituri pentru juniori 
prilejuit reprezentanților 
rii noastre o comportare bună, 
ei izbutind să cucerească locul 
I în trei din cele patru probe 
individuale, precum și în 
toate clasamentele pe echi
pe. Victoriile 
fost realizate 
Dragomir la

individuale au 
de Andreea 

trambulină 3 
m. Cristina Szakacs si Adrian 
Cherciu la platformă, la capă
tul unor dispute echilibrate, in 
cursul cărora au avut evoluții 
constant bune la nivel ri
dicat. Mai mult, ei au obținut 
note ridicate și la salturile cu 
coeficient de dificultate mare, 
deși condițiile de concurs 
nu au fost favorabile, vîntul, 
ploaia și frigul fiind impedi
mente pentru participanți.

O apreciere asupra evoluției 
săritorilor români la Balca
niadă. desfășurată în stațiu
nea bulgară Sandanski 
solicitat-o antrenorului 
colae 
clarat : „Deși

înainte fusese bolnavă. Apre
ciind prestația reprezentan
ților României în perspectiva 
Campionatului european de 
juniori din acest an opinez că 
fetele au confirmat, iar băieții 
— mai cu seamă Adrian Cher- 
ciu (din nou victorios după 
succesul de la Campionatele 
internaționale ale României) 
—- au concurat ta un nivel su
perior celui din anii treeuți. 
Cu prilejul concursului de

dispute din Cupa campionilor 
Europei.

Oricum, independent de a- 
ceste calcule, confruntarea di
rectă a protagonistelor la titlul 
de campioană a țării, meciul 
Steaua — Dinamo, este aștep
tată cu același deosebit interes 
pe care îl suscită, în rindul iu
bitorilor fotbalului, de două ori 
într-un an competițional ; u- 
neori și de trei ori, atunci cînd 
„Cupa României* le așează față 
în față. Așa cum este posibil 
să se petreacă lucrurile, într-un 
viitor foarte apropiat, miercu
rea viitoare, după desfășurarea 
semifinalelor.

„Podiumul* clasamentului, în 
totalitatea Iul, constituie, cum 
spuneam, un alt „cîmp magne
tic* al campionatului. Acon- 
tate fiind, după toate probabi
litățile, primele două locuri,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in oag a 4-a) (Continuare in vao 2-3)

am 
Ni- 

Sparios, care ne-a de- 
sportivii țării 

noastre au concurat in aer li
ber venind direct de Ia pregă
tiri și concursuri in bazin a- 
coperit, ei s-au comportat bine, 
mai pufin Ileana Pirjol, 
care a sărit după ce cu o zi

între 14 și 17 mai

MARI TRĂGĂTORI Al LUMII
LA BUCUREȘTI

In program : „Cupa țărilor la
tine ți Greciei* ți „Internațio

nalele* României

Două principale evenimente 
ale tirului Internațional vor ti 
organizate, între 14 și 17 mai. 
la poligonul bucureștean Tu
nari. Este vorba despre „Cupa 
țărilor latine și Greciei", edi
ția a 28-a și de Campionatele 
internaționale de tir ale Ro
mâniei, competiție ajunsă la a 
25-a ediție, programînd de astă 
dată și probe de talere. Eve
niment preolimpic deosebit, e 
de așteptat ca un mare număr 
dintre țările invitate să parti
cipe la cele două intreceri.

lată, 
clnd

petițlonal 
nasticii 
figurează 
pionatele 
ționale ale Româ
niei. care an
grenează an de 
an valori incon
testabile ale 
cestui sport 
numeroase 
ale lumii, 
face plăcere 
ne reamintim 
in 
mari 
și-au 
mele 
învingătorilor, 
tre aceștia 
mărindu-se. 
exemplu. 1 
Comăneci, 
Grecu, Kurt 
mas. Viktor 
sițki. Elena Cearn- 
pelea, Liubov Bur
da, gimnaste și 
gimnaști aureo
lați cu frumoa
se succese 
ternationale. 
mai acest 
Memorialul 
ceanu*, căruia 
rindurile de față, să se bucure 
de o 
plan 
inclus 
rației

Ediția a 27-a a acestei' com
petiții s-a desfășurat la fine
le săptămînii trecute, la Sala 
sporturilor „Victoria" din 
Ploiești, și a reunit la start 
sportive și sportivi din 18 țări 
ale lumii. Cifra ca atare re
prezintă un record și ea ates
tă, incontestabil interesul 
multor federații de specia
litate pentru întrecerea 
ganizată de forul nostru 
specialitate. Concomitent, 
alt fapt s-a impus atenției 
în ultimii ani, și anume acela 
că țările cu gimnastică dezvol
tată, care ar fl putut 
considerabil 
tradiționalei 
desemnat 
naști din 
concursul 
federația 
cialitate i 
rilor similare), 
care cele mai 
mai buni gimnaști români re
purtează cu ușurință vic
toria atît la Individual cît și 
în finalele pe aparate.

Fără îndoială, a fost totuși 
o utilă și binevenită repetiție 
generală pentru 
multi dintre 
pregătesc 
portantul 
Angeles, 
gimnaștii 
produs

anii trecut!, 
campioni 

înscris
pe

Nadia 
Dan 

Tbo- 
■ Li-

in- 
Toc- 

fapt

Simona Păucă intr-un 
zitate la sol

mome,:t de virtuo- 
Foto : N. DRAGOȘ

a
,Gheorghe 
i ii

făcut ca 
Mo- 

cons aerăm

frumoasă reputație pe 
international și «â fie 

in calendarul Fede- 
internaționale. .

spectatorilor și specialiștilor, 
dovedind o îmbunătățire vi
zibilă a nivelului execuției 
exercitiilor impuse și liber a- 
lese. Urmărindu-le pe 
terina Szabo. Lavinia 
che. Mihaela Stănuleț, 
na Păucă. Mirela

Eca- 
Aga- 

Simo- 
___ Barbălată, 

Lenuța Rus, Camelia Renciu, 
pe Levente 
Nicula. sau 
ne-am dat seama

Molnar.
Valentin 

că

Emilian 
Pintea, 
loturile

Constantin MACOVEI

(Continuare' in pag a 4-a)

o

or-
de 
un

Duminică, la Palatul

sporturilor și culturii

cota
i întreceri, 

întotdeauna 
„prima 

nostru 
română 
răspunde

ridica 
valorică a 

nu au 
gim- 

la 
cum 
sper

linie*
(asa

de . .
soliei tă- 

situație în 
bune și cei

mai 
care 
im- 
Los 
atît

ATRACTIV SPECTACOL
INIEIIMTIONĂL

DE GIMNASTICA

cei 
gimnaștii 

cu asiduitate 
examen de Ia 
In general, 
cît și gimnastele au 

plăcută impresie'

După Balcaniadă și Campionatele internaționale de tir cu arcul

CU FETELE SPRE ViRFUL PIRAMIDEI
Șl CU BĂIEȚII... DE LA ÎNCEPUT!

aarcul a deve- 
dintre discipline-

Tirul cu 
nit încă una 
le în care performantele înre
gistrate de fete le întrec — 
s-ar putea spune substanțial 
— pe cele ale băieților. Aceas
ta a fost principala concluzie 
pe care au pus-o în evidență 
ultimele două competiții inter
naționale 
șurate. J 
rești, 
natele 
României.
scurt, că Aurora Chin a ciș- 
tigat, distanțată, ambele com
petiții la individual, iar echipa 
feminină a tării noastre s-a 
impus in competiția cu forma
țiile similare din Balcani, de 
o manieră care, de asemenea, 
n-a pus nici un moment pro
blema învingătoarei ci nu
mai a diferenței la care victoria 
urma să revină în favoarea 
sportivelor noastre. In schimb, 
la băieți, n-am înregistrat nici 
n urcare pe podium în probe
le individuale, iar clasarea 
pe poziția a doua la echipe, 
în întrecerea balcanică, a fost 
consemnată la mare diferență 
de echipa învingătoare, cea a 
Bulgariei.

Ce determină aCest ascen
dent feminin ? Să încercăm să 
oferim unele răspunsuri fără 
pretenția de a le enumera pe

Importante desfă- 
tle curînd. în Bucu- 

Balcaniada si Campio- 
internaționale ale

Să reamintim pe

concentrare, 
perspectivă 

bilanțuri !

clipă plăcută
olimpică, Aurorei Chin, cit 

Foto : Dragoș NEAGU

După momentele 
mirării decarilor, 
mai multe asemenea

toate și nici de a le impune 
ca sigure și definitive. Pro
blema este dificil de rezolvat 
și poate că o discuție mai am
plă cu factori avînd diferite 
răspunderi n-ar fi lipsită de 
interes. în ideea că federația 
de specialitate ar proceda la o 
asemenea consultare.

Un prim răspuns posibil ar 
putea fi faptul că. iată, un

In 1976, 
pionateior 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală, Nadia urca de cinci 
ori pe podiumul de premiere al 
întrecerii, obținînd patru titluri de 
campioană a țării. In 1981, in 
aceeași sală, Nadia Comaneci 
cucerea cinci medalii de aur la 
Jocurile Mondiale Universitare.

Duminica dimineață, iubitorilor 
de sport din Capitală li se oferă 
un nou prilej de a urmări, tot 
la Palatul sporturilor și culturii, 
un spectacol sportiv de mare 
atracție. Prezența a numeroși 
campioni mondiali și laureați a< 
unor mari întreceri la manifesta
rea prilejuită de retragerea Na- 
diei Comăneci din activitatea 
competițională reprezintă prin ea 
insâși o vie mărturie a marii 
popularități de care se bucura 
multipla noastră campioană pe 
plan internațional. Dmitri Bilo 
zercev, campion european absolut 
și campion mondial absolut în 
1983, gimnastul nr. 1 pe plan 
mondial la ora actuală, Li Yueju, 
campion mondial cu echipa RP 
Chineze, Boriana Stoianova, me 
daliată la „europenele** de la Go* 
teborg și apoi câștigătoare o me
daliei de aur la Campionatele 
mondiale de la Budapesta, 
Guczoghy Gorghy, unui din cei 
mai valoroși gimnaști la cal cu 
minere, Hana Rîcna, campioana 
Cehoslovaciei și medaliata la 
„mondialele" din 1983 - iată
sportivi care reprezintă fiecare în 
parte un punct de atracție pen
tru o întrecere de gimrastică.

Fără îndoială, prezența in con
curs a loturilor olimpice ale țării 
noastre - Eca*erina Szabo, Lavi- 
nio Agache, Mihaela Stânuleț, E- 
milian Nicula, Levente Molnar, 
Valentin Pintea - reprezintă, de 
asemenea, o certă garanție a ca
lității anticipate o spectacolului 
sportiv de duminică de Ic Pala
tul sporturilor și culturii.

Cu totul firesc deci interesul 
major cu care este așteptată a- 
ceastâ manifestare rea’mente de 
excepție.

Io prima ediție a cam* 
naționale găzduite de

nou centru de practicare a 
tirului cu arcul de către fete 
în principal, cel de pe lînaă 
C.S.Ș. Rădăuți, Se afirmă, 
viguros grație unui profe
sor inimos Alexandru De- 
neș. dar și altor foruri locale

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2—3)

★
Biletele pentru manifestarea 

sportivă prilejuită de retrage
rea Nadiei Comăneci din ac
tivitatea competițională* care 
va avea loc la pasatul Spor
turilor si Culturii în ziua de 
6 mai 1984 
în vînzare 
4 mal 1984 
sele de La stadioanele .23 Au
gust*. ..R^piibljcii", ..Steaua14. 
..Dinamo* si ..Rapid**.

Nu sînt valabile legitimațl- 
llc-abonament de Intrare ta 
competițiile sportive.

orele 10.00. se oan 
tncen’nd de vineri 

orele 9.00 la ca-



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ILEANA TROCAN Șl LAURENȚIU BUCUR 

CIȘTIGÂTORII „CUPEI POLITEHNICA’ LA TENIS
Competiția internațională »Cu" 

pa Politehnica* la tenis s-a În
cheiat, după un frumos succes 
de participare (peste 300 de con- 
curențl) și după mai multe par
tide atractive, la capătul cărora 
surprizele nu au lipsit. Mai în- 
tîi să-l facem cunoscuți pe unii 
dintre cîștigători, Ileana Trocan 
a realizat din nou un veritabil... 
slalom printre partenerele de 
întrecere înving‘nd-o, intre altele, 
și pe mai experimentata Marile- 
na Totoran, și eiștlgind, la acest 
început de sezon, al doilea tur
neu consecutiv. Tinâra Trocan 
t Steaua) a dispus in finala de 
Monica Radu (Dinamo București) 
cu 6—2. 6—4. Este rezultatul unei 
munci fără rabat, al unei pre
gătiri fizice Si tehnlco-tactice de 
calitate, La seniori s-a impus 
(intrecîndu-1 în finală cu *—t 
3—S, 7—5 pe Ion Șesu) dinamo- 
vistul bucureștean Laurențiu 
Bucur care, iată, se relansează 
in grupul fruntașilor tenisului 
nostru, reamintindu-ne urln a- 
ceasta că nu cu multi ant In 
urma cucerea titlul de campion 
national. împreună cu colegul 
său de club. Sorin Popa, Bucur

a clștigat $1 finala de dublu. Dar 
învinsul său, Șesu, tot de la Di
namo București, a constituit o 
adevărata revelație a ..Cupei Po
litehnica", partea sa de tablou 
fiind foarte grea. Dar mal pre
sus de aceasta Ion Șesu a Jucat 
modem conflrmind ca este in- 
demtnatie $1 talentat. $1 clțiva 
dintre lunlorl au oferit surprize 
plăcute. L-am numi ta primul 
rînd pe Ionuț Nițu (C.S.Ș, Slo
bozia, antrenor Călin leaeaeu), 
ctștigător la 15—14 ani șl Bnalist 
(meciul urmtnd să se dispute) la 
17—1» ani (cu Darius Brtșuș de 
la Steaua). Tlnărul din Slobozia 
face ca pentru prima data să 
se vorbească despre acest oraș 
din Bărăgan In contextul teni
sului de performanță. Cătălin 
Ifllmle (Dinamo București), după 
ce a Întrerupt o bună bucată de 
vreme, a revenit eu succes (a- 
jungind tn semifinale). Ciștigă- 
toril finalelor : Oiță și Laura 
Beldlman (8—10 ani), Munteanu 

•și Teodora Tache (11—12). Stoica 
și Peța (13—1*). Nlț» și Pechea- 
na (15— 1»),

Ion GAVBILESCU

R. C. GRIVITA ROȘIE SE RELEVA IN „CUPA 
ROMÂNIEI* LA RUGBY : 34-0 CU STEAUA I

O nouă etapă !n ..Cupa Româ
niei". pentru dâ vizionarele 
a avut loc la Anele săptămîr/.l 
trecute. Din nou partide intere- 
«ante, deși din eeh pele fruntașe 
— se știe — au lipsit jucătorii 
din l-oturiîe reprezentative gl
,:B". Tată amănunte de ta me
ciuri.

STEAUA — R.C. GRIVITA RO
ȘIE 0— 34 (•—t) : De^i perâta 
E-a dl puia t pe terenul oriznel e- 
chipe, formația Griviței Roșii S-* 
revanșat pentru meciul pierdut 
In campionat și a Învins detașat. 
Rugbyștii militari au rezistat a- 
tacurilor oaspeților pînâ în mia. 
20 cînd AI. Marin reușește prima 
sa încercare. E3 va recidiva peste 
alte 20 de minute, încheind repri
za cu un nou eseu. După pauză. 
Steaua iese mai mult la atac, dar 
dună o nouă încercare semnată 
do Octav Moraru. grivltenil se 
dezlănțuie și Înscriu în serie. Au 
mai marcat : Voicu — 2 eseuri, 
Măcăneață și Țuică* — cfte unul, 
T. Radu — 3 transf.

A arbitrat I. Davidescu (Buc.) 
(Mugurel TOMA, coresp.).

VULCAN — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 6—26 (3—6). Partida de pe 
Stadionul Tineretului nu s-a 
bucurat de un teren corespunză
tor, balonul fiind greu de con
trolat din cauza noroiului. A 
primat, așadar, angajamentul fi
zic. La început au dominat rug
byștii de la Vulcan, dar de mar
cat. au marcat oaspeții, prin D. 
Luca 2 l.p.. Jn timp ce pentru 
bucureșteni a înscris Dinu — l.p. 
în repriza a doua, petroșănenii 
se impun mareînd patru eseuri 
(Dobre, Rczarău, Medragonie, 
Năstase), Luca rotunjind scorul

prin 2 transf. Pentru gazde 
a mai izbutit • kp- <M- TOMA,

DfNAMO — MAȘINI GULK O- 
LDOT-A W—• (1>—O. Ploaia rec* 
fi terenul desfundat bu au ajutat 
bune iW fi j urare a medului. A 
tavtoa echipa superioară. Dina
mo. Au marcat : Ravesța — 2 
eaeuri. Marin, Fi. Ioneaeu — efte 
vnuL 1. Cwlnitia — 3 tranfrf.. 
respectiv Dinii* fi Roșu — dta 
□r. eseu. S-au remarcat de ta tn- 
vjijsâtori, PodAreaeu. FL Ionescu, 
Bovența, iar de la Învinși Per
pelea, Roșu șl Hera. A condus : 
M. Bostan (Buc). (D. MORART 
SLIVNA).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA IC FEBR. CLUJ- 
NAPOCA 4— 18 (4—4). Jocul a 
fost frumos, multe baloane fiind 
Jucate .,1a mină". Clujenii au în
vii» pe merit. Au înscris : Oprea 
(eseu) pentru gazde, respectiv 
Copil — 3 eeeuri. Băcean —
transf. A arbitrat Gh. Câldlraru 
(Iași). (C. CREȚU, cerep.).

T.C. IND. MIDIA-NAVODARI —
C. SJW. SUCEAVA 14-2 (3—4). Joc 
cEsputat, constănțendl taipunln- 
du-se abia în repriza secundă. 
Marcatori : M. Gheorghe (eseu. 
Lp., transf.), Războiescu (eseu).
D. Mihai (drop), pentru conotăn- 
țeni. respectiv Uvadara (3 l.p.). 
(C. POPA, eorep.).

C.8.M. SIBIU — RAPID BUC. 
14-4 (14-4). (I. BOȚOCAN. w>- 
reap.).

IN DIVIZIA „A" DE 
HANDBAL FEMININ 

A.E.M. TIMIȘOARA - 
CHIMISTUL RM. VILCEA 

22-25
TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). 

In sala olimpia din localitate s-a 
disputat meciul de handbal fe
minin dintre echipele A.E.M. șl 
Chimistul Rm. VTlcea. Spectato
rii au urmărit o întrecere palpi
tantă, In care sportivele ambelor 
formații au făcut multă risipă de 
energie pentru obținerea victo
riei. Fină la urmă au cîțtigai 
handbalistele de la Rm. vncea 
eu scorul de «—2S (19—13). Gaz
dele au Început bine partida șl 
s-au aflat multă vreme la cor.- 
ducere pe tabela de scor, dlnd 
Impresia că vor obține victoria in 
fața proaspetelor Învingătoare ale 
competiției continentale «Cupa 
LH.F.". Pină la urmă valoarea 
șl pregătirea Jucătoarelor din 
Rm. vncea au avut ctștlg de 
cauză, dar trebuie remarcată șl 
prestația sportivelor de pe Bega. 
care au abordat Intîlnlrea cu 
multă dezinvoltură. Au marcat : 
Stefanovici I. Luțaș 5, Cojecaru 
*, Nearer A Popa 3 și Gnrgu 
pentru Umlșorence, respectiv T0- 
răk ii, Verigeaan (, Peștrea 3, 
T1M 3 șl Andronaehe.

Au arbitrat M. Dăneilă șl N. 
Ion.

Canștantia CREȚU — coresp.

Turneele finale a!e campionatului feminin de volei
GÂLAȚENCELE ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIA

A DOUA...
Turneele rinale ale campiona

tului feminin al primei divizii de 
volei au continuat la Rm. Vileea 
(locurile 1—S) și Bacău (locurile 
7—IZ). Iată amănunte de ta locu
rile desfășurate în ziua a doua :

RM. VILCEA, 3 (prin telefon). 
Cea de a doua reuniune dui 
Sala sporturilor a fost deschisă 
de partida Dinamo—Universitatea 
Craiova, tn care dinamovisteie 
s-au impus cu 3—1 (1 3, —9, I). 
In trei din cele 4 seturi, dina
movisteie au jucat tn voie, ca la 
antrenament. Doar In setul al 
treilea studentele au dat o re
plică mai bună. S-au remarcat 
de Ia învingătoare Irina Vellcu, 
Dana Coșoveanu șl George ta 
Longu. In cea de a doua partidă, 
Chimia Rm. Vîlcea s-a reabilitat 
In lata propriilor suporteri, ob- 
țlnind o netă victorie In fata 
formației Chimpex Constanța : 
3—0 (», 6, 3). In „vedetă- s-au
tntîlnit două dintre pretenden
tele la locul secund tn clasa
mentul final, C.S.V.-LM.N. Galați 
si C.S.M. Libertatea Sibiu. Stu
dentele gălățence au obținut o 
victorie detașată : 3—0 (7, 1», 10). 
mal ușor dectt era de așteptat. 
C.S.U. a practicat un joc gindit 
sl ordonat, cu combinații reușite 
la fileu. De la învingătoare s-au 
remarcat Crina RAuțâ, Ileana 
BerdlH. Speranța Clman și Ga
briela Cojoearu, iar de la învinse 
Marinei* Turtea și Angela Htlla. 
Jocurile au fost conduse de bri
găzile de arbitri : M. Marian — 
V. Chloreanu. Z. Moldoveanu — 
M. Mircea. D. Dobrescu — A. 
Ion. In clasament : 1. Dinamo

Invingind din nou pe Rapid cu 13-10

45 p. 2.
3. C.S.M.

C.S.U.-I.M.N. 40 p,
Libertatea 39 p, L

Chimia 39 p, 5. Universitatea 
38 p 8. Chimpex 34 p. Vineri, 
de la ora 15,30, meciurile : C.S.U.- 
I.M.N. — Universitatea, Chimpex 
— C.S.M. Libertatea si Chimia —
Dinamo.

Pavel GEORVO1U, coresp.

Alte rezultate : ȘTIINȚA PE
TROȘANI — RAPID BUZĂU 42—4 
(14—0) (I. CORNKA, coreep.), «1 
C.S.M. SIBIU — VULCAN BUC. 
34-5 (12—3).

A doua etapa în Divizia „A* la tenis de masâ

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI -
CLUJ-NAPOCA, 3 (prin telefon). 

Conatltulndu-se lntr-un autentic 
cap de afiș al etapei eu nr. 33, 
derbyul Dinamo — Rapid (13—10), 
de joi seara, a avut darul să lim
pezească, in bună măsură, disputa 
pentru titlu, s-a jucat ca de obi
cei, tn această intîlnlre, adică cu 
destulă motivație șl decizie de 
ambele părți, numai că realizările 
de efect și-au făcut loc dimpreu
nă cu greșeli copilărești tn preaj
ma porților. Rapid a deschis sco
rul, Dinamo a egalat prompt, a 
preluat inițiativa, conducind de 
regulă la două goluri, dar șl 
la 3—4, spre a fi „ajunsă" doar 
o dată, la S. Mal sigură și bă
tăioasă, mai bine orientată, cu 
un portar. Splnn, in zi tastă, e- 
chipa dinamovlstă s-a impus cu 
claritate: 13—10 (4—3, 3—2, 1—1, 
3—4). Hagiu s-a arătat o dată tn 
plus cel mai eficace, reușind ( 
goluri, celelalte fiind marcate de 
Ardelean. C. Mofceanu (șl ei in 
apreciabilă revenire). RAdueanu, 
S. Popescu. Bus, Dan șl Cla- 
bănlue pentru cîștigători, res
pectiv Gaiță 3. E. lonescu 2, Ntță 
2, Cblriță 2 șl R. Tufan.

Autoritar arbitrajul prestat de 
R. Niehlta și Șt. Karacsony.

STEAUA — I.L. TIMIȘOARA 
3—0 (1—1, 1—1, 3—2, 1—2). Jucat 
cu ambiție de ambele părți, dar

UN PAS MARE SPRE TITLU
și cu emoții, meciul a fost unul 
al marilor ratări — mal cu sea
mă ale bucureștenllor —, rezul
tatul stlnd pe muchie de cuțit 
ptnă In final. Marcatori: Malecu, 
Pantea, Oprișan, Nuțu șl Gean
ta (S), respectiv Fărcuță 2, Toth, 
Stoenescu, Vamoș, Sterpu.

Au condus: C. Frățilă și R. 
Timoc.

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 
BUCUREȘTI 12—4 (2—1, 3—1, 4—1, 
3—1). Succes firesc al echipei cu 
potențial șl motricitate superioa
re, echipă care a punctat prin 
Gordan «. Illes 3, Raț, Sălăjan, 
Fejer, respectiv Voicu 3 șl șt. 
Moiceanu.

Au arbitrat: A. Czegeny șl A. 
Soos.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 0—7 
(4—1, 3—3, 1—2, 0—1). Partidă 
disputată, avantajul gazdelor luat 
tn prima repriză pe fondul unei 
evoluții bune, dovedhidu-se ho- 
tărîtor. Realizatori: Pop 2, Se- 
bOk i, Colceriu 2, Tlea și Giur
giu (V). respectiv Tătaru 4, Mă- 
descu, Florincescn și Ivănescu.

Au arbitrat: V. Purdea șl B. 
Băjenaru.

Vineri au Joc două reuniuni, de 
la ora I și 10.

Geo RAEȚCHI

BAC AU, 3 (prin telefon). Ziua 
a doua a turneului găzduit 
de Sala sporturilor din localitate 
a debutat cu o mare surpriză : 
Penicilina Iași, care are numai 
șanse teoretice de a se salva de 
retrogradare, a Învins cu 3—1 
(8. 7, —13, 8) pe Maratex Baia 
Mare, complicind și mal mult 
lupta la... subsol. S-au remarcat 
de la Învingătoare Gabriela Bor
del, Gabriela Coman Marina Be- 
jenaru $1 Tatiana Popa. A urmat 
un meci foarte disputat. Intre 
știința Bacău șl Flacăra roșie 
București. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 3—2 (13, 12. —14, 
—9, 14) după două ore și 15 mi
nute de joc. Partida a fost de la 
Început echilibrată, gazdele im- 
punindu-se abia tn «naturile 
primelor două seturi, Iar in al 
treilea au condus cu 13—7 și 
14—10, dar, cînd se și vedeau 
clștlgătoare cu 3—0, bucureșten- 
cele au avut o puternică reve
nire și partida s-a relansat. Re
zultatul intSniril Farul Constan
ța — Calculatorul București nu 
ne-a parvenit pină la Închi
derea ediției. Meciurile au 
fost arbitrate de brigăzile : 
V. Dumitru — Gh. Ferariu. M. 
Stamate — C. Pltaru șl n. Seor- 
țaru — V. Ranghel.

Iile IANCU, coresp.

TURNEUL DE BARAJ PENTRU 
DIVIZIA ,.Aa LA VOLEI (f)

REȘIȚA, 3 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate a 
continuat faza tntll a turneului 
de baraj pentru promovarea In 
prima divizie feminină de volei, 
în primul joc, Politehnica Timi
șoara s-a impus rapid In fața 
formației bucureștene Flacăra ro
șie n, ou 3—0 (1, 4, 3). In schimb, 
partida următoare. Rapid Bucu
rești — C.S.U. I.E.F.S. ■ București 
a fost mult mal atractivă, cu o 
spectaculoasă răsturnare de re
zultat. A clștigat Rapid cu 3—2 
(—5, —9. 1, 2, 7)- î” Încheierea 
programului »-au lntllnlt două 
dintre formațiile care nu cunos
cuseră tnfringerea În preceden
tele etape. C.S.Ș. Fxplormln Ca
ransebeș șl A.S.S.U. Craiova. 
După un joc frumos, Explormln, 
care a arătat un plus de clari
tate In acțiunile la fileu șl tn 
linia a doua, și-a adjudecat vic
toria cu 3—0 (10, 0, 10). tn cla
sament, după 3 zile, 1. C.S.Ș. Ex
plormln 6 p (9:1), 2. Rapid 8 p 
(8:4), 3. A.S.S.U. Craiova 3 p, 
4. Politehnica 4 p, 3. C.S.U. 
I.E.F.S. 3 p (4:9), ». Flacăra ro
șie n 3 p (0:9). Turneul conti
nuă vineri șl slmbătă. (N. MAG
DA — coresp.).
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SITUAȚIE NESCHIMBATA 
IN FRUNTEA CLASAMENTELOR

După o destul de lungă perioa
da de pauză, întrecerile din ca
drul Diviziei „A* la tenis de 
masă s-au reluat cu disputele 
din cadrul celei de a Il-a etape- 
tumeu. In clasamentele primei 
grupe valorice continuă să con
ducă JUVENTUS *83 BUCUREȘTI 
(feminin) șl UNIVERSITATEA I 
CRAJOVA (masculin). Iată amă
nunte de la corespondenții noștri:

GRUPA 1, FEMLN1N. Bata Mare. 
Sala sporturilor din localitate a 
găzduit Întrecerea celor mei bune 
formații feminine. Disputa a fost 
dominată de deținătoarea titlului. 
Juventus *33, cea mai echilibrată 
partidă sustinind-o în oocnpania 
echipei C.S. Arad. Rezultate : 
C.S. Arad — Falmae R. V... ș_ 3
(Liana Urzică i. Gabriela Ra
dar 2, Maria Gheâer 1, repectlv 
Nela St oi nea 3), Juventus *33 — 
Înfrățirea Tg. Mureș 4—2 (Anca 
Chder 3, Carmen Găgeatu 1, 
Cntlna Enuleecu L respectiv 
Ktnga Lohr 2), C.S. Arad — În
frățirea 5—3 (Urzic* 2, Radar *, 
Irina Marton L respectiv Lohr 3), 
Juventus *83 — Falmar *—3 (Enu- 
lescu 2, Cheier 3. Găgeatu 1, res
pectiv stoinea x Măria VImu ii 
Faimar — Înfrățirea 5—3 OM- 
nea 3, Vlntilă 2, repectlv Lote 3, 
Bmeșe Erdbe 1). Juventaa *33 — 
C.S. Arad 3—4 (Enuieace L oă- 
geatu 2. Cheier 1. respectiv Urzi
că 3. Radar 5). (A. CKIȘAN).

■Uazea n — AJS.A. 9—4 1 (Tlugan 
X Nlcoreocu X Bădeacu X Bădoi 
L respectiv Fejer x Ned X du
blul Fejer — Craăoveenu) (D. 
SOARE).

GRUPA A II-A FEMININ. Rm. 
vncea. Prin victoriile realizata șl 
ta această etapă. Metalul C-S.S. 
Bm. vncea conduce to clasamen
tul eerie* L Rezultate : Metalul 
eu Constructorul Tg. Mureș 3—3, 
cu CJS-M. Iași 9—3, eu Tractorul 
Brașov 9—1 ; Tractoru' Brașov 
cu CA.M. Iași 3—1, cu Construc
torul 3—4 ; Constructorul — 
C-S.M. 5—3. (P. GIORNOIU).

Cluj -Napoca. în partidele din 
seria a n-a nu e-a intbnplat ni
mic deeeebtL doar victoria deta
șau a tetelor de la CAJ4. CluJ- 
Napoca ta meciul eu Cpartae 
(LS.S. 1 București. Hdera grupei. 
De notat că ta meciul dintre 
OttMa Bădeacu (Sparteo și Bă
dica Urbanovici (Mrtalurgtatul 
Cugir), tacbetat ea 9-4 ta ta- 
voerea bocureșteaoek. aMraul eet 
o-a tnebetat ta 39-34 t 1 Rezulta
ta : CAJL Cluj-Napoca eu Spar
ta. C.SA. 1 Boewvști 3—1. eu 
Procesul HRUC BocumșM 9—4,

LUPTĂTORII DE LA C.S.Ș. VIITORUL PITEȘTI,
3 TITLURI DE CAMPIONI

La Piatra Neamț, tn Sala 
aporturilor, au avut loc finalele 
campionatelor republicane Indi
viduale de lupte greco-romane 
pentru Juniori (16—19 ani). La 
startul celor 11 categorii de 
greutate au fost prezenți 253 de 
eoncurențl. O frumoasă compor
tare au avut-o tinerii luptători 
de ta C.S.Ș. Viitorul Pitești care 
au reușit să cucerească 3 titluri 
de campioni și primul loc tn 
clasamentul pe cluburi șl aso
ciații sportive. Iată campionii 
republicani al acestei ediții: cat. 
41 kg — EmU Crivac (C.S.Ș. Vi
itorul Pitești), 48 kg — Petrică 
Onciu (C.S.Ș. 2 Galați), 52 kg —

Cătălin Tudose (CJS.Ș. Viito
rul), 56 kg — Ion Crlstache 
(C.S.Ș. Viitorul), 60 kg — Ion 
Popa (Ceahlăul P. Neamț). 65 
kg — Gheorghe Florea (C.S.Ș. 
Energia Buc.), 70 kg — Constan
tin Zamfir (Dinamo Buc.), 75 
kg — Marcel Vescan (Crișul O- 
radea), 81 kg — Nicolae Tudor 
(Rapid Buc.), 87 kg _  Cristian
Albuț (Progresul Buc.), +87 kg 
— Ovidiu Popa (C.A. Giurgiu).
• Incepind de astăzi și pină 

duminică, la Brăila vor avea loc 
finalele Juniorilor de la lupte li
bere. Pe foile de concurs slnt 
Înscriși peste 180 de tineri lup
tători.

EXPOZIJIE DE FOTOGRAFII CU TEME SPORTIVE !

Iubitorii Imaginilor sportive au prilejul de a admira tncepind 
de azi o interesantă galerie de fotografii cu teme sportive apar- 
țlnlnd colegului nostru ION MIHAICA, fotoreporter eu vechi 
șl apreciate state de serviciu. Această expoziție de artă foto
grafică, patronată de Asociația artiștilor fotografi din România, 
oe deschide astăzi, la era 17, la Galeria de artă fotografică din 
București, atr. Breeolanu nr. 23, șl va putea fi vizitată pină 
la 17 mat

DUPĂ BALCANIADĂ Șl CAMP,

INTERNAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

din acest oraș bucovinean. în 
ultima vreme și lașul s-a 
„văzut* (profesorul Mihai 
Alexandrescu are meritele 
respective) tot in aria femi
nină. In acest moment, două 
dintre componentele lotului 
național. Marina Frclipcea- 
nu și Gabriela Coșovan, re
prezintă Rădăuții, ceea ce 
nu e puțin lucru, iar tinere
țea lor (16 ți, respectiv, 18 
ani) demonstrează că Au
rora Chin are urmașe de care 
va trebui să se cam teamă în- 
tr-un viitor apropiat. Inutil 
să mai amintim — am făcu
t-o In cronicile Întrecerilor — 
că Aurora Chin. campioana 
noastră a atins o certă valoa
re internațională. credem 
chiar că prezintă garanții In 
oricare competiție interna
țională ar participa, la in-

masculin. Buzău, Time •—— 
două sile, ta seta UMtcta- epee- 
tatoril au urmărit meciuri fru
moase, k> «are s-«b «ridenOat 
Fejer (Buzău). Toana. TtaCML 
Bădeseu (Craiova). ResutaMe : 
Universitatea I Craiova — AJ8A. 
Muntenia Buzău 9-4 (Fierea 3, 
Crtyan 1, Toma 1, Ftaveeeu 3. «u- 
SL1? rlorel_~ Crt$an- reepeettv 
Fejer 3. Craleveenu 1, Nef ij. 
Universitatea 1 — VnlTcroltatra U *-« (Flore. 3, Cri^T^S “ 
Florescu 2. dublul Tom. — no- 
rescu), Progresul nRuc Bucu
rești — aaa. >—4 (Moraru X 
Cauri 3. Onetlu X duMul Moraru 
— Cauri. respectiv Fejer 3, Ro- 
maneecu 1, Nef 1, Cnaloveenu fl, 
Unlveritatea II — Progresul 9—7 I 
(Tiugen 4, Bădescu 3, Nleoreecu 
3. respectiv Cauri 3, Moraru 3, 
Onețlu 2. dublul Moraru — Cau
ri), Universitatea I — Progresul 
9—2 (Florea 2, Florescu 3. Toma 
3. Crișan 1. respecțiv Moraru 1. 
dublul Moraru — Cauri), Unlver-

Wnrareștl cu CJ3J9. Tehnoutnaj 
Od- Secuiesc 9—4. eu Înfrățire» 
Tg. Mureș 9—9, cu CoastrucSerid 
Tg. Mureș 9—3 ; Oonatructorul eu 
Telmoutlla] 9—X eu înfrăți rea 
9-ș ; înfrățirea — TetmoutUaJ 
9—4. (K. POPESCtn.

CtuJ-Napoea. în turneul măscu
ita ai seriei a H-a. aid una din
tre echipe nu a rămas ntfnvinoă 
dar In frunte se menține Sticla 
C.S.S. Bistrița. Rezultate : Sticla 
eu C.S.M. Cluj-Napoca 9—8, eu 
C.S.S. 3 Știința IJPTPS Constan
ta 9—4, eu Stlroen C.S.S. 1 Bucu
rești 3—9 ; Stlrom eu C.S.M. 9—4, 
eu știința s—« ; C.S.M. cu Ști
ința 9—7. <M. RADU).

FALADA A CÎȘTIGAT „PREMIUL FETELOR"
ba reuniunea <teatăsurată duml- 

Bta*. dMtutul cailor de 2 ani a fcet 
marcat, tn „Premiul fetelor", de 
vletoria Fatadel, prezentată de 
antrenorul el, N. Gheorghe, Intr-o 
formă bună. To« din această for
mație a mal clștigat Grund, eare 
de această dată a fost lăsat să 
meargă și care șl-a pierdut pe 
drum adversarii, deși a terminat 
cursa cu huluba ruptă (N. Boltan, 
cum rămine eu cursa anterioa
ră T). Reuniunea a fost dominată 
de formația antrenorului T. Ma
rinescu (un demn urmaș al Iul 
L. Grunvald), care a obținut trei 
victorii, cu Intim, a cărui va
loare 11 situează printre frunta
șii generației de 4 ani, cu Raeșa, 
micuța fiică a Rujei, care a reu
șit sl-șl găseascA alergarea, și 
cu Respect, adus cu precizie In 
cîștigAtor. Principala cursă a zi
lei a revenit lui Krauss, condus 
In stil personal de G. Tănase.

Cea mal disputată cursă a zilei 
a revenit Negostinel, la fotogra
fie, dar In finalul probed aceasta 
șl-a jenat adversarii flotlnd spre 
stingă, fapt observat de un în
treg hipodrom In afară de comi
sari (pină dnd 7). Au mal clștl- 
gat : Hamilton, care șl-a înșirat 
pe drum adversarii, cam apatici. 
Roșcovan, In real progres, și 
Portulaea, extrem de docilă In 
mina tlnărulul G. Mareiu.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Falada (Gheorghe) 1:51,2, 
2. Fraza, 3. Ama. Cota : cișt. 4, 
ord. triplă 524. Cursa a II-z : 1. 
Roșcovan (Oană) 1:39,9, 2. Korida. 
Oota: cișt. 1,89, ev. 4 cursaaHI-a: 
1. Grund (Boitan) 1:36,0, 2. Flo
rian. Cota : cîșt. 1, ev. 4. Cursa a 
IV-a : 1. Negostina (Enache) 
1:31,7, 2. Cornișon, 3. Vesel.
Cota : cișt. 1.40, ord. triplă 2203. 
Cursa x V-a : 1. Hamilton (lo
nescu) 1:31,7, 2. Sugiuc, 3. Tenor.

HIPISM
pota: cișt. 1, ev. 13. ord. triplă 1145. 
Cursa a Vl-a : 1. Racșa (Mari
nescu) 1:35,7, 1. Jiga, 3. Melinte. 
Cota : cîșt. 1,30, ev. 8, ord. tri
plă 1055. Cursa a VH-a : 1. Intim 
(Marinescu) 1:28,3, 2. Halogen.
Cota : cîșt. 8, ev. 27s triplu 3—5—-7 
87. Cursa a VHFT-a : 1. Krauss
(Tănase) 1:28,8, 2. Hemeîuș, 3. 
Percutor. Cota : cîșt. 4, ev. 18, 
ord. triplă 82. Cursa a IX-a : 
Respect (Marinescu) 1:33,1, 2.
Hematita, 3. Secret. Cota : cîșt. 
4, ev. 20, ord. triplă 414, triplu 
7—8—9 170. Cursa a X-a : 1. Por- 
tulaea (Mareiu) 1:35,1, 2. In. Cota: 
cîșt. 5, ev. 12, ord. 14.

Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 27.096 lei șl a fost cîș- 
tigat de 2 buletine eu 7 cai a 
cite 6674 lei și 2.4 combinații la 
6 cai a cite 564 Iei.

A. MOSCU
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îtru -Jțazitia a 
în trei. Uni-
Sportul stu- 

reș, cu șanse 
Cri de partea 
hă Ștefănescu 
ambele inte- 
evolueze, în 

europene, 
ndouă aceste 

In cele din 
prticipare în 
petiții conti- 
beastă situa- 
itrebui să a- 
I Corvinului, 
Lalistele Cu
lmo (în meci 
ISportnl stu

ll de al trei- 
f al întrece- 
lă pentru fi
ii, zonă în 
I victoriilor 
fa ?i Fetro- 
Ir. 32 a pro- 
țavoarea, fi- 
Itît de ame- 
Iri, A.S.A. 
Itia Mare și 
meciul susți- 
I Giuîești in 
li Universi- 
|af<ln plus, 
K in Divizia 
■cură de a- 
I propriu a

captat atenția unui mare nu
măr de spectatori : 18 000, in 
„Ghencea", Ia un meci televi
zat 1 O dată în plus, ea și-a 
mulțumit suporterii, din Întrea
ga țară, prin calitatea jocului 
pe care îl practică. De • unde 
provine această predilecție pen
tru fotbalul ofensiv, generator 
de spectacole fotbalistice, indi
ferent de numele partenerei de 
întrecere, Dinamo, Steaua, 
Sportul studențesc ți, acum, U- 
niversitatea Craiova ? Din o- 
rientarea, firește, dată de con
ducerea tehnică (un răspuns la 
imensa popularitate de care se 
bucură), conștientă că un „11“ 
înzestrat cu jucători de profi
lul lui Manea, Ion Ion, Ștefan 
Popa poate interpreta cu suc
ces această generoasă partitură 
a fotbalului-spectacol ; o opțiu
ne devenită tradiție Ia această 
echipă, care, de-a lungul ani
lor, a cuprins. în efectivul ei, 
virtuozi ai balonului, de talia 
lui Baratky, Bogdan, Filoii, O- 
zon, Dumltriu II, lom Ioneseu... 
Inchizind aici „paranteza Ra
pid", ar mai trebui spus că 
unele prezumții referitoare la 
zona retrogradării pot deveni 
certitudini Ia sfîrșitul penulti
mei „runde". Și asta chiar inli
ne. cînd atît Petrolul eît, mai 
ales, Dunărea susțin dificile e- 
xamene, la Iași și, respectiv. 
București — în compania lide
rei clasamentului. ,

pa s-a încheiat, comentariile continuă

TATORL4426 DE PLĂTITORI!
miercuri de la lași nu-i deloc o 
premierd. Este cazul ca Adminis
trația bazelor sportive din loca
litățile divizionarelor „A" (care 
primesc o cotd parte din înca
sări!) ți toți factor» implicați ti 
trateze problema cu mai multa 
atenție. Pentru că și controlorii 
de la intrările stadioanelor pot 
fi... controlați. Sigur, această pro
blemă ține șl de adevărata dra
goste a suporterilor față de echi
pele favorite. Cine Iubește cu a- 
devărat echipa plătește biletul de

i-a
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noastră va rămîne sau nu în Di
vizia -A»". Ața ți-a început 
miercuri cuvtntul său crainicul sta
fiei de amplificare de pe stadio
nul din Baia Mare. De fapt nu 
spunea ntmlc nou, pentru cd toa
tă lumea cunoștea situația, era 
pusă In temd eu „datele proble
mei".

Așadar, atmosfera din eele două 
cabine nu era greu da bdnuit. 
F. C. Bala Mare nu putea uita 
„pățaniile" cu Dunărea și Petro
lul. Steaua dorea sd rimtnd tn 
lupta pentru titlu. Și a urmat e 
partidă tipică de campionat, cu 

lucruri bune (tempo IUS- 
atacurl năvalnice ale gaz- 
contraatacurl bucureștene, 

de gol), dar și minusuri 
de nervozitate — ea și tn 

i —, faulturi și obstrucții.

multe 
ținut, 
delor, 
ocazii 
(stare 
tribune ._____
ratări incredibile. ___ ____ ,____
acelea ele lui Dragomirescu, D. 
Moldovan, Petcu, Cimpeanu, Pus- 
țox).

In abordarea partidei, insă, e- 
ehipele au beneficiat de condiții 
diferite. Cu excepția tul Lalș 
(suspendat pentru cartonașe gal
bene), gazdele au aliniat cea mai 
bund echipă. In schimb, la Steaua 
au fost probleme. Majaru și Ba
lta* au fost irecuți rezerve, pri
mul acuztnd o indigestie, al doi
lea, un traumatism nevindecat. 
Tâtăran ■ avut probleme famili
ale, Plțurci a bolnav. Necazurile 
mari au venit tnsd mai ttrziu. 
La o „contră" la balon, Iovan 
• suferit o entorsă la genunchi 

ADMINISTRAȚIA K STAT

doare, Wagner 
Jud. Sibiu, Daba 
nu DoreL ambii

C1ȘTIGUHILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN U APRILIE 
1M4 ; Cat. 1 (li rezultate) : 1
Z8% — autoturisme Dada 13W ; 
Cat. 1 fli rezultate) : « ISO*/, a 
24 236 lei șl M 15% a 1.564 lei ; 
Cat. 1 (13 rezultate) : M M0% a 
S.943 led și 308 25% a 086 lei. Re
port la categoria 1 : 15.0S1 lei. 
Autoturismele . Dacia de la
categoria 1, plus o sultă de alte

ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE Programul $i arbitrii etapei viitoare (duminica 0 mai)

A DIVIZIEI „A“
S.C. Bacău — Cor vinul Hune

doara : J. Grama ; L. Pantea 
(ambii din București) sl FL Po- 
peseu (Ploiești) ;

F.C. Argeș — Rapid: M. Axeate 
(Arad) ; R. Petrescu (Brasov) și 
G. Macavd (Deva) ;

F.C. Baia Mare — Jiul Petro
șani : D. Petrescu ; M. Donoea 
(ambii din București) si N. Di- 
aeecu (Rm. Vila») ;

Sportul studențesc — A.S-A. Tg. 
Mureș : I. Velea ; M. Florea (am
bii din Craiova) si M. Salomlr 
(Cluj-Napoca) ;

Universitatea Craiova — C.S. 
Tîrgovlste : M. Constantineseti ; 
V. Angheloiu (ambii din Bucu
rești) și M. Stănescu (Iași) ;

F.C. Bihor — Dinamo : S. Ncc- 
șulescu ; I. Tănase (ambii din 
Tîrsovlste) șl Al. Mustățea (Pi
tești) ;

Chimia Hm. Vllcea — F.C. Olt: 
V. Antohl ; Gh. Silion (ambii din 
lași) și S. Pantehmonascu (Bol- 
dești-Scăenl) :

Steaua — Dunărea C.S.U. : 
A. Gbeorghe ; P. Pieneecu (Mo
bil din P. Neamț) si O. Streng 
(Oradea) ;

Politehnica lași — Petrolul Plo
iești : M. Neșu; I. Medveș (ambii 
din Oradea) șl L Igna (Timi
șoara).

DATELE TURNEULUI FINAL 
de juniori. Ultima laxă a Cam
pionatului republican de juniori 
I, turneul final, la startul căruia 
•e vor alinia clștlgâtoarele celor 
U serii, este programați între 1< 
Si M mai. Orașele gazdă ale gru
pelor finale vor fi stabilite în a- 
ceste zile.

Intrare, ca la orice spectacol, pen
tru că la cinema sau la teatru nu 
se Intră gratis.

Miercuri, președintele clubului 
ieșean, Vasile lanul, a oferit un 
foarte frumos exemplu. înaintea 
începerii partidei, oamenii de or
dine de la intrările stadionului, 
care aveau tă treacă cu vederea 
cam patru mii de spectatori fără 
baet, nu permiteau unor copi
landri să intre gratuit la meci 1 
Vasile lanul a dat dispoziție să 
fie lisați toți copiii in tribune. 
Și au fost cam două trei rute de 
copilandri.

Mircea M. IONESCU

ți, din min. 13, Balint a trebuit 
să joace fundaș lateral, deși da 
viteza și vitalitatea lui era nevoie 
la mijlocul terenului sau tn față. 
Intr-o ciocnire involuntari, cu 
Rozsnai, FI. Marin a suferit din 
prima repriză o carnație, a rdmas 
In teren, dar tn mtn. ȘS a trebuit 
să iasă. în locul lut, Lauren țiu, 
jucător scund, atacant ti nu fun
daș central de marcaj I în mln. 
ăl, cind Steaua a avut o mare o- 
eazie, In situație dramatică, Ignat 
s-a ciocnit cu Feher și s-a acci
dentat, dar echipa hd era Intere
sată si înscrie, juca ofensiv și 
lipsa unui fundaș a fost supor
tată mai ușor, mai ales ei la mij
loc Bălan și Sabău (minus răfu
iala lui din min. U, pentru care 
merita cartonașul galben) jucau 
bine, acoperind o mare zonă de 
teren. Steaua a forțat după ce a 
primit golul, dar incursiunile lui 
Lăcătuș (un singur pol marcat in 
acest retur !) n-au avut eficaci
tate, pentru cd Dlaconescu e ta
lentat, dar nu are forță de pă
trundere, pentru cd „vtrful" Ctm- 
peanu nu e nici el un „buldozer" 
care să ft putut sparge o apărare 
decisă, robustă, In care rtndrul 
Wdaenbacber, de real talent, a 
abuzat de multe durttdți. Intr-un 
meei-șoc, de „a fi sau a teu fi", 
liderul a confirmat talentul unora 
dintre jucătorii săi, dar șl ttpsa 
forței, greul ductndu-l ta acest 
sens doar FI. Marin, Stoica și 
Belodedld, ultimul o adevărată 
revelație.

Constantin ALEXE

IDTO-PRMtOSPORT INFORMEAZĂ
etatlșpMi la celelalte categorii, au 
«vswM partidpențUor Bara Ma
rian Șt Ceărlătesen Costiță, ambii 
dta Bucureftl.

• Tragerea LOTO de aatăzl 4 
mal va avea loc te saia clubului 
sportiv Progresul din București 
Mr. Dr. gtateovlci ar. «3. Ince- 
Stnd «• la era 11,1». Numerele 
câștigătoare vor fi transmise la 
radio, ta Jurul orei ÎS (pr. H) 
șt ta jurul orei M (pr. I).
• Pentru concursul PRONO

SPORT de duminică < mal a.c., 
arbitrul de fotbal Dumitru I. 
Șerblnolu indică pronosticurile 
de mai jos.

2. Catania — Roma *; L Lazlo
— Ascoll 1, x; 8. Milan — Pisa 
1; 4. Napoli — Udinese 1; 5. 
Sampdorla — Torino 1; 8. Vero
na — Inter. 1; 7. Cagliari — Cre- 
monese 1, x; 8. sambenedettese
— Como x, 2; ». Varese — Pes
cara 1; 1«. Ceahlăul — Gloria 
Bs. 1; 11. CMmla Tr.M. — FCM 
Bv. 1; 11. Minerul Cvn. — ,.U- 
Cluj-Nap. 1, x.

divizia „C" REZULTATELE ETAPEI A 22-a

SERIA I

C.F.R. Pașcani — A.SA. Câmpu
lung Moldovenesc 5—0 (2—0), E- 
lectro Bucecea — Relonul Săvl- 
negti b-ă, Metalul Rădăuți - Și
retul Pașcani 1—6 (1—«). Celuloza 
Piatra Neamț — Cetatea Tg. 
Neamț 5—1 (2—1), Avtotul Fra
sin — Laminorul Roman 3—1 
(O-«), cristalul Dorohol — Zim
brul Șiret 1—1 (1—0), Unirea Să- 
veni — Minerul Vatra Dome! 
1—1 (Ș—0), Minerul Gura Humo
rului — Carpoțl Gălănești 3—0 
(1—•).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a 22-a : L CFR PAȘ
CANI 34 p (51—10), 3. Minerul 
Gura Humorului 34 p (42—11). 3. 
Laminerul Roman 25 n (2S—îl)... 
pe ultimele locuri : 15. Celuloza 
P. Neamț 1« p (2*—36) 16. Unirea 
Săvenl 14 p (20—41).

ETAPA VIITOARE : ASA. Cîmpu- 
kinp — Cristalul Dorohol : A Fortf 
(Reghin). Celutoio P. Neomț - Ra
ionul Sovinejti : G. Dotas (Focșani). 
Unirea Sbveni - Avlntul Frasin : V. 
Popa (Voslul). Cetatea Tg. Neomț - 
Minerul Vatra Dornei : N. Georgescu 
(Buzău), laminorul Roman — Minerul 
Gura Humorului : G. Ioneseu (Plo
iești). Șiretul Pașcani — C.F.R. Paș
cani : L trata (lași). Zimbrul Șiret- 
Bectro Bucecea : M. Bator (Gh. 
Gh<orghiu-De|), Metohjl Rădăuți - 
Corpoți Gblănești : C. Todkă (Făl
ticeni).

SERIA A H-a

Aripile Bacău — Minerul Co- 
măneeti »—0 P—0), Petrolul Md- 
nești — Constructorul Iași 3—4 
U—•), Viticultorul Panelu — Vo- 
tața-Gloria Odobestl 1—3 (•—•).
Mecanica Vaslui — FEPA 74 Blr- 
lad »—1 (0—0). Chimia MLrășertl
— Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(1—0), Energia Gh. Gheorghiu-Dej
— Proletarul Bacău 2—1 (!—♦),
Letca Bacău — Inter Vaslui 2—0 
(1—0). Luceafărul Adjud — Vic
toria Gugeștl 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 32 p (45—13), 2. FEPA 74 
Bîrlad 28 p (36—15), 3. Mecanica 
Vaslui 27 p (27—17)... pe ultimele 
locuri : 15. Metalul Tg. Secuiesc 
M p (25—32), 16. Energia Gh.
Gheorgltlu-Dej 16 p (18—35).

ETAPA VIITOARE : Fepa 74 Birlad - 
luceafărul Adjud : I. Somek (Bucu
rești), Minerul Comânești — Chimia 
Mărășești : N. Bicios (Botoșani), Me
talul Tg. Secuiesc — Proletarul Ba
cău : C. Dobre (Ploiești), Victoria 
Gugeștl — Viticultorul Panelu : G. 
Andrei (București). Voința Gloria O- 
dobețti — Petrolul Moineștl : V. Pro
dan (Goloți), Mecanica Vaslui — In
ter Vaslui : V. Aurelian (Ploiești), 
Constructorul lași — Energia On. 
Gheorghlu-Dej : S. Jipa (Buzău), Ari
pile Bacău — letea Bacău : N. Pru- 
teanu (P. Neamț).

SERIA A IH-a

Metalul Mangalia — Voința 
Constanta 1—0 (0—0). Cimentul 
Medgidia — Arrubium Măcta *—2 
0—1), Progresul Isaccaa — DVA 
Pertu' Galați 0—0, Victoria Tecuci
— &N Tulcea 3—0 (1—0), Portul 
Contanta — Ancora Galați 3—1 
(1—1) Chimpex Constanta — La
minorul Brăila 4—1 (2—0), Chi
mia Brăila — Șoimii Cernavodă 
4—0 (2—0). Victoria TC Galați — 
1MU Medgidia 0—1 (W—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 33 p (33—14), 1. 
IMU Medgidia FI p (33—22). L 
Victoria Tecuci 33 p (37—23)... pa 
Ultimele locuri : 14. Victoria TC 
Galați 18 p (35—37), 15. Ancora 
Galați 13 p (33—40). M. SoWnll 
Cernavodă 13 p (14—tg).

ETAPA VIITOARE : laminorul BrMa
— Chimia Brăila : T. langu (Giurgiu), 
Voința Constonța - Chimpez Con
stante : L Șchiope (Focșani), D VA 
Portul Goloți — Arrubium Măcin : 
L Bartolomeu (Pașcani). Progresul 
Isoccee — ȘoimU Cemorodă : 6. Gri- 
gore (Voslul). I.M.U. Medgidia - 
Crmentid Medgidia : T. Bușe (Bucu
rești), S. N. Tulcea — Portul Con
stanta : A. Gonea (Slobozia). Victo
ria T.G Goloți - Ancora Goloți : L 
Deculesco (Călărași). Metalul Mân- 
golta - Victoria Tecuci : A Coroiana 
(București).

SERIA A IV-a
A-&A. MlzS — Chimia Brari- 

Plolestl 4—2 G—1). Petrolul 
BăJcol — Carpa» Neboiu 1—3 
(b—3), Unirea Urzicenl — Mtoerul 
FUlpeșHl de Pădure 1—3 (1—C).
Victoria LehHu — Victoria Tăn- 
dărel 3-3 (3—0). Metalul B-jtiu
— Poiana Cimplna 1—3 fi—•), 
Tractorul Vlzlru — Petrolul lenea 
1—3 (1—2), Rapid Fetești — Cbl- 
tato-Victoria Buzău 1—1 (3—3), 
Carpați Sinaia — Petrolul Berea 
4-3 (3-«).

Ps primele locuri : L CHIMIA 
BRAZI M p (34—21), 1. A-S.A.
MlzU 33 p (43—1». »- Chimia Bu- 
aăv *1 p (41—»)— pe pltimeie 
lorari : 15. Tractorul Vlzlru 1S p 
(M—43), 1». unirea Urzleral H p 
OP-37).

ETAPA VIITOARE : Petrolul toace - 
Victoria Lehliu: A PoMInlcoaw (Bu
curești), AS. A Misii — Corpoțl Si
naia : S. Chim (București), Petrolul 
Berea - Unirea Urzicenl : M. Badea 
(Videle), Victoria Țăndărel - Chi
mia Brazi : I. Condruf (Mangalie), 
Chimia Buzău — Metalul Buzău : 1. 
Roșu (Tg. Neamț), Poiana Cimplna — 
Petrolul Băicoi : C. Mdărăn (Bucu
rești), Corpoțl Neholu — Tractorul 
Viziru : L Leuștean (Pitești). Rapid 
Fetești — Mineral Fllipeștil de Pădu
re : G. Gae (Dolceștl).

SERIA A V-a
Mecanice fină Steaua București 

— Abatorul București 5—3 (0—-®). 
Tetinometal București — Averea 
București 2—6 (2—ți). Argeșul ..30

Decembrie- — Constructorul Că
lărași 4—3 (2—0), Danubiana
București — Flacăra roșie Bucu
rești 1—3 (3-3), ISCIP Ulmeni
— Viitorul Chlrnogi 1—1 (1—1), 
IUPS Chitila — S.N. Oltenița 3-1 
(1—1), Viscofil București — 
TCSIM București 2—3 (1—«). ICPB 
Bolintin Vale — F.C.M. Giurgiu
3— 1 (0—3).

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 34 p (43-3),
2. Danubiana București 28 p 
(33—36). 3. ICSIM București 23 p 
(33—17)... pe ultimele locuri : 1B. 
FCM Giurgiu 13 p (17—31), 13. 
Constructorul Călărași 16 B 
(15—34).

ETAPA VIITOARE : F.C.M. Giurgiu 
- I.S.C.I.P. Ulmeni ; N. loader (Brăi
la). Abatorul București — Aversa Bu
curești : A Bâlescu (Bratov). Con
structorul Călărași — I.U.P.S. Chi
uia : I. Malclu (Tulcea). Meconkă 
lină Steaua București — Danubiana 
București ! L Rade (Craiova). Viito
rul Chimogi — I.GP.B. Bolintin : D. 
□răcea (Craiova). Viscolii București — 
Tehnometol București : O. Despa 
(Cimpulung Muscel). S. N. Oltenița — 
Argeșul 30 Decembrie : Z. Erdei (Sta- 
Una), I.GS.I.M. București — Flacăra 
roșia București : A. Comănescu (Ba
cău).

SERIA A Vl-a

Petrolul Videle — Flacăra-Au- 
tomecan-ica Moren! 1—1 (0—1),
Dacia Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—3 (3—3), Ști
ința Drăgănești-On — Textila 
Roșiori 3—1 (3—1). Muscelul
Ctaipulung — Progresul Corabia
4— 8 (0—3). Sportul muncitoresc 
Caracal — Chimia Găeștl 2—1 
(2—1). Recolta Stoicănești — Ce
tatea Tr. Măgurele 3—0, Electrica 
Titu — Dunărea-Venus Zlmnlcea 
3—3 (1—3), Metalul Mija — ci
mentul Fieni 3—1 (1—9).

Pe primele locuri: 1. FLACARA 
MORE.NI 32 P (53—14). 2 Musce
lul Czmpulung 3« p (42—3) 3. Da
cia Pitești 25 p (37—25)... pe ulti
mele locuri : 15. Chimia Găesti
16 D (26—46), 16. Cetatea Tr. Mă
gurele 15 D (30—46).

ETAPA VIITOARE : Progresul Cora
bia — Sportul muncitoresc Caracal : 
I. Dulgheru (București), Electronistul 
Curtea de Argeș — Metalul Mija : 
M. Neagoe (Rm. Vilcec), Petrolul 
Videle — Dunărea Venus Zimniceo : 
O. Petricolă (Medgidia), Știința Dră- 
găneștl - Dacia Pitești : M. Geor
gescu (București), Cimentul Fieni - 
Muscelul Cimpv’ung • M. Dragu (Ga
lați), Cetatea Tr. Măgurele — Elec
trica Titu : V. Alexandru (Tg. Jiu), 
Chimia Gâeștl — Recolta Stoicănești: 
T- Vâcaru (Croiova), Flacăra Morenl
— Textila Roșiori : V. Crețoiu (Bucu
rești).

SERIA A VU-»
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Viitorul Drăgășanl 1—0 (1—0),
Pandurii Tg. Jiu — Dunărea Câ
ta ta t s—l (1—0), — ș-a jucat ta 
Ticlenl, Jiul Rovinari — Progre
sul Băilești 2—1 (1—0), Petrolul 
Tîclenl — Armătura Strehaia 4—1 
fi—0). Mecanizatorul Șimian — 
Metalul Mihăești 3—0 (0—0). neo- 
troputere Craiova — Metalurgis
tul Sadu 4—1 (2—0). Lotru Brezoi
— Celuloza Drobeta Tr. Severin 
*—* (1—0). Dierna Orșova — 
C.F.R. Craiova 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. C.SJfi. 
DBOBITA TR. SEV. 34 p (51—»), 
A Pandurii Tg. Jiu 23 p (33—25),
3. Bectroputene Craiova K p 
(37—24), 4. Mecanizatorul Șimian 
20 p (27—23)... pe ultimele locuri: 
14. Armătura Strehaia 1» p 
(33—37), 15. Lotru B rezol 1» p 
(33—53). 14. Celuloza Drobeta Tr. 
Ser. 17 p (35—37).

ETAPA VIITOARE : Metalurgistul So
da - Petrolul pcfem' : G. Bădică 
(Caransebeș). Metalul Mihăești - 
Armătura Strehaia : I. Danciu (Pe
troșani) , Celulara Drobeta Tr. Seve
rin — Progresul Băltești : G. Cler 
poan (Timișoara). Pandurii Tg. Jiu — 
GF.R. Craiova : L Francă (Sibiu). 
Dunărea Catafot — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : G Bădici (Corocoi), 
Viitorul Dragășoru' — Jiul Rovinari : 
A Ioneseu (Tlrgoviște), Bectroputere 
Crotavo — DIema Orșova : S. Hampu 
(București). Mecanizatorul Slmlon — 
lotru Brezol : F. Mărcvceenu
(Bocșa).

SBUA A VHl-a

Mureșul-Explocări Deva — Con- 
■tructorul Timișoara — amina*. 
Metalul Bocșa — Metalul Otelu 
Roșu 1—0 (1—0), Minerul Anina
— Minerta GTtelar 3—0 (1—3). UM 
Timișoara — Minerul Oravița 1—0 
(3—0). Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Panoaeni 1—0 n—0). Ml- 
■erul-Știința Vulcan — Minerul 
Antaoaaa 1—0 (0—0), Minerul Cer
tei — Mecanica Orăetie 1-4 (0—4), 
Dacia Orăștle — Victoria CAtan 
3-1 (0-01.

Pe primele locuri : 1. MUR*-
ȘUL DEVA 21 p (38—1*) — din 
31 de Jocuri. 3. Minerul MoMbva 
Nouă 34 p (M—23). A Minerul 
Paroșenl 24 p (30—2S)... pe ulti
mele tocuri : 10. Metalul Bocșa 
13 p (30—34). 13. Minerul Ani-
soaaa 13 p (17—31).

ETAPA VIITOARE : Mineral Antoe - 
Minerul StUnțo Vutaon : L Maaaaoe 
(Arad), U.M. Timișoara — Construe- 
tarul Timișoara : D. Danciu (Alba 
lulta). Metalul Bocșa — Victoria Co
lon : 6. Toth (Aiud), Metalul Oțele 
Roșu — Mureșul Explorări Deva : M. 
Steteseu (Tg. Jiu), Mineral Ghelor — 
Minerul Moldova Nouă : L Negulel 
(Ocna Sibiului). Minerul Oravița — 
Minerul Poroșenl: A. Roeiș (Oradea), 
Docta Orățtle — Mecanica Orăștie : 
M. Dărăban (Cisnădie), Mineral Ani- 
noaso — Minerul Certe) : L Csckl 
(Tirnăverrl).

SERIA A lX-a

Strungul Arad — Rapid Jibou 
7—1 (3—4), Voința Oradea — r- 
ninea Valea Iul Mihai 2—0 (3—4), 
Siivanla Cehu Sllvaniei — Mine
rul Or. dr. Petru Groza 2—4 (1—4). 
Minerul Șuncuiuș — CFR Arad 1—4 
(0—0), Unirea Tomnatic — Mine
rul sărmășag 2—1 (1—0). Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — Unirea 
Slnnfcolau Mare 2—0 (1—0), Bi
horeana Marghita — înfrățirea 
Oradea 1—0 (0-4), Victoria ineu
— Șoimii Lipova 1—0 (1—4).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 23 p (43—17). 2. Oțe
lul Or. dr. P. Groza 24 o (45—35). 
3. Minerul Or. dr. P. Groza 23 p 
(35—29), 4. Voința Oradea 23 p 
(32—30)... pe ultimele locuri : 14. 
Ranid Jibou 18 p (28—49) — 3 
victorii. 15. Minerul Șuneuhw 
13 D (21—33) — 8 victorii. 13.
Unirea Valea lui Mlhsd 13 p 
(33—38).

ETAPA VIITOARE : Minerul Sărmă- 
șag - Minerul Șuncuiuș: M. tapa 
(Cluj-Napaca), Strungul Arad — C.F.R. 
Arad : l. Kelemen (Deva), Unirea 
Valea Iul Mihoi — Victoria Ineu : D. 
Ardeleanu (Satu Mare), Rapid Jibou
— Silvan io Cehu Sihronlel : T. Da
mian (Zalău), Unirea Tomnatic — 
Șoimii Strungul Llpovo : G Oiteanu 
(Drobeta Tr. Severin), Bihoreana 
Marghita — Unirea Sinnicolau Mare : 
A. Grama (Bistrița), Minerul oraș dr. 
P. Grota — Oțelul oraș dr. P. Grasa: 
M. Mlholca (Boia Mare), înfrățirea 
Oradea — Voința Oradea : N. BRht 
(So tonta).

SERIA A X-*

Stida-Arieșul Turda — Oiitnpta 
Gherla 0—0. CEM Cluj-Napoca — 
CH. Signet 1—o (1—0), Unirea 
Dej — Minerul Bălța 1-4 (1-4). 
CUPROM Baia Mare — Unio Satu 
Mare 1—2 (1—0), Lă pusul Tg. 
Lăpuș — Minerul Barșa 0—4, 
Bradul Vlșeu — Minerul Bata 
Sprie 1—4 (0-4), Victoria Cărei
— Minerul Băiuț 4—0 (1—0),
Oașul Negrești — Chimia Tăsnad 
4—4 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 35 p (39—12). 2. CIL Sl- 
ghet 2» D (35—14). 3. Unio Satu 
Mare 25 p (34—20)... pe ultimele 
locuri : 14. CEM Cluj-Napoca
18 n (21—35), 15. Chimia Tășnad 
18 p (23—38), 16. Victoria Cărei 
16 p (34—23) — penalizată cu —* 
puncte.

ETAPA VIITOARE : Victoria Corei - 
Sticla Arieșul Turda : T. Bono (Ora
dea), Minerul Baia Sprie — C-I.L 
Sighet : A. Cikmantori (Tg. Mureș). 
Olimpia Gherla — Bradul Vișeu : A. 
Gego (Odorhel), Minerul Bala Borșa
— Oașul Negrești : V. Macovei 
(Cîmpulung), Minerul Băiuț — C.E.M. 
Cluj-Napoca : I, Borno (Oradea), 
Unio Satu Mare — Lâpușul Tg. lă- 
puș : G. Munteanu (Arad). Chimia 
Tâșnad — Unirea Dej : V. Laxăr (Ti
mișoara), Minerul Băița — Cuprom 
Bala Mare : O. Rod (Sighet).

SERIA A Xl-a
Unirea Alba Iulia — Foresta 

Bistrița 5—1 (4—1), Textila Nă- 
săud — Minerul Rodna 0—4 (4—<f), 
Metalotehnica Tg. Mureș — Soda 
Ocna Mureș 3—1 (2—0), Oțelul 
Reghin — IMIX Agnita 4—1 (2—1). 
Inter Sibiu — Unirea Ocna Si
biului 2—0 (4—0), Metalul Sighi
șoara — Metalul Aiud 3—0 (2—0). 
Mureșul Luduș — Mecanica Alba 
Iulia 1—4 (1—4). Șurianul Sebeș
— Electromures Tg. Mureș 3—0 
<3-4).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 31 p (47—22). 2. Me
talul Aiud 27 p (38—18). 3. Uni
rea Ocna Sibiului 24 p (24—24)..; 
pe ultimele tocuri : 16. IMIX Ag
nita 20 p (20—42), 16. Textila Nă- 
Săud 7 p (13—M).

ETAPA VIITOARE : Unireo Alba Iu
rta — Meconico Alba lulta : M. Man 
(Ouj-Napoco), I.M.I.X. Agnita — Mi
nerul Rodna : G. Barzoi (Sf. Gheor- 
ghe). Foresta Bistrița — Unireo Ocna 
Sibiului : Z. Sziloghi (Satu More). 
Soda Ocna Mureșului — Surianuf Se
beș : V. Busuioceanu (Rm. Vllcea). 
Metcfoteh ni ca Tg. Mureș — Electro- 
mureș Tg. Mureș : V. Stan (Gherla), 
Mureșul luduș — Textila Năsăud : S. 
Zbirnea (Rm. Vîlceo), Oțelul Reghin
— Metalul Aiud : A. Macovei (Bra
șov) , Inter Sibiu — MetoM Sighișoara: 
L Popa (Arad).

SERIA A XII »

Tractorul Brașov — Chimia Or. 
Victoria 3—4 (1—4), ICTM Brașov
— Viitorul Gheoeghenl 1—0 (4—4),
Minerul Bălan — Utilajul Făgă
raș 1—0 (0—0). Mobila-Măgure
Codi ea — Metrom Brașov 4—0 
(1—0). Precizia Săcele —■ Torpe
do Zărnești 0—0, Textila Prejmer
— Unirea Cristuru Sectaeec 2—0 
♦1—0). Celuloza Zămești — Mure
șul Topii ta 3—4 (1—0) Electro St. 
Gheorgbe — Minerul Baronii 3—0 
d-0).

Pe primele toeari: 1. THACTO- 
BUL BRASOV 33 p (37—3. Vii
torul Gheorgheni M o (48—m. R 
KIM Brașov 33 p (33—27), 4. E- 
lectro Sf. Gheorghe 33 p (30—32) — 
pe ultimele loenri : 13. Unirea 
Cristuru secuiesc 18 p 01—38). 
M. Torpedo Zârneeti 10 p (38-38).

ETAPA VIITOARE : Torpedo ZămeșB
— VMtoral Gheorghenl : M. Tonces 
(București), Minorul Boraolt — Tev 
tita Prejmor : C. Flrică (Ploiești).' 
I.C.I.M. Brașov - Metrom Brașov : O. 
Tăoteo (Făgăraș),' Minerul Balon — 
Chimia era* Victoria : O. Ohinoto 
(București), Utilajul Făgăraș — Cehs- 
leeo Zămești : C. Vaslle (București),' 
Electro Sf. Gheorghe — Tractorul Bra
tov : M. Nleoteu (Bacău), MobBs 
Măgura Codtoo — Mureșul Topltța s 
P. Tot» (Boldești Scăent), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Precizie Săcele 1 
O. Căprărescu (București).

Rezultatele ne-au fost tranomlM 
de către corespondenții soștrt 
voluntari din localitățile res
pective.



j. 0 Echipa de spadă Steaua - „bronz** la C.C.E. O Hal 
terofilii români, pe locul 5 în clasamentul „europenelor' CONGRESULUI ALPS La

Echipa de spadă Sieana, 
campioana României, a reu
șit la Heidenheim (R.F.G.) o 
frumoasă performantă în ca
drul Cupei campionilor euro
peni, obținînd medalia de 
bronz. Dintre spadasinii ro
mâni 
colae 
Felix 
s-a 
care . _
pe echipe 12 victorii din cele 

disputate, el 
singurul nos- 

calificat in faza 
directe în proba 

Calificată în 
C.C.E., unde a 

de echipa campi-

obținînd medalia
Dintre spadasinii 

(Mihai și Ion Popa, Ni- 
Bodoczi, Rudolf Szabo și 
Nicolae) cel mai bine 
comportat Mihai Popa, 
a realizat în competiția

întrecînd la puncte pe nigeria
nul M. Nanna. Un al treilea 
boxer român Viorel Ioana 
(categ. ușoară) a debutat vic
torios, dispunînd la puncte de 
N. Magib (Egipt). Alte rezul- 

' ’ ’ Espinosa
k-o. pe 

categ. 
(Turcia) 

(Maroc);

Cuvlntul președintelui C.I.O.

20 de asalturi 
fiind, dealtfel, 
tru spadasin 
eliminărilor 
individuală, 
semifinalele 
fost învinsă 
oană a R.F.G. Tauberbischof- 
sheim — cea care a și cîștigat 
actuala ediție — Steaua a pri
mit. conform regulamentului» 
medaliile de bronz

★
La C.E. de haltere, echipa 

României (cu 6 sportivi) s-a 
clasat pe locul 5 din cele 28 
de țări participante. Pe primele 
locuri (în care se ia în consi
derare și clasamentul pe stiluri) 
situația este următoarea : 1.
Bulgaria 301 p, 2. U.R.S.S. 276 
p, 3. Polonia 182 p, 4. R. D. 
Germană 124 p, 5. ROMÂNIA 
123 p, 6. Ungaria 102 p. Ur
mează Cehoslovacia, Finlanda, 
R.F.G. și Albania.

tate : mijlocie mică : 
(Cuba) învinge prin 
Kortram (Olanda) ; 
muscă : Altan Angin 
b.p. pe Tarrhaovi 
pană : Kolev (Bulgaria) b.p. pe 
Hanii (Anglia) ;
(R.F.G.) b.p. pe

Slininski 
Prentiss

IN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE BOX DE LA KARL
SRUHE (R.F.G.), la categoria 
mijlocie mică, pugilistul român 
Gheorghe Simion l-a învins la 
puncte cu o decizie de 4—1 pe 
Davis Lamark (S.U.A.), iar la 
categoria pană Gheorghe Opri- 
șor s-a calificat în turul doi.

(S.U.A.).
IN FINALA TURNEULUI DE 

TENIS de la Portoroz (Iugo
slavia) cuplul Dîrzu — Marcu 
a dispus de perechea iugoslavă 
Pripid — Horvath cu 2—6, 
6—4, 7—5.

LA „MARELE PREMIU 
ORAȘULUI DEBREȚIN" 
GIMNASTICA RITMICA 
fost prezente și trei sportive 
din țara noastră : Petruța Du
mitrescu. Daniela Saulea și 
Florentina Butaru. Cea măi 
bună comportare a avut-o Pe
tru ța Dumitrescu, clasată pe lo
cul 5 la individual compus și 
pe locul 2 la minge și panglică. 
Bianka Panova (Bulgaria) a 
cîștigat toate probele.

DUPĂ DISPUTAREA A 9 
RUNDE, în turneul internațio
nal feminin de șah de la Tbi
lisi, conduc marele maestre so
vietice Maia Ciburdanidze 
Elena Ahmilovskaia, cu 
5,5 p (1), urmate de suedeza 
Pia Cramling și jucătoarea un
gară Maria Ivanka 
Margareta Mureșan 
pierdut în fața Nanei _______
dria) are 3 p (1). în a 9-a run
dă. Ciburdanidze a 
cu Ahmilovskaia.

Președintele Comitetului O- 
limpic Internațional, Juan 
Antonio Samaranch, a luat cu- 
vîntul la Paris cu prilejul 
deschiderii. în marele amfi
teatru al Universității Sorbo- 
na. a celui de al 60-lea Con
gres al Asociației Internațio
nale a — 
(A.LPJS.).
zie Juan Antonio Samaranch a 
pledat in 
Olimpice, 
„Jocurile _____
parțin unui oraș sau unei țări, 
ci fac parte din patrimoniul 
umanității".

Presei Sportive 
Cu această oca-

favoarea Jocurilor 
precizînd că : 

Olimpice nu a-

LIEGE, 3 (prin telefon) 
Palatul sporturilor Coronmense 
din localitate au ' _ ' ' '
Campionatele europene de ju
do, la care sint prezenți — 
sportivi din 30 de țări. In pri
ma zi s-au desfășurat întrecerile 
la categoriale semigrea și grea.

La „semigrea", sportivul ro
mân Costel Năftică a concurat 
în seria în care se aflau, prin
tre alții, reputații judoka R. 
Vachon (Franța), G. Neureuther 
(R.F. Germania), M. Varuașvili 
(U.R.S.S.) Si Z. Bielawski (Po
lonia). Chiar în primul meci, 
Năftică l-a întHnit pe Vachon 
în fața căruia a pierdut prin 
ippon. Cum însă francezul a 
ciștigat grupa, Năftică a bene
ficiat de recalificări. în cadrul 
acestora, el a obținut, mai întîl.

Început joi

victoria la puncte (koka) în 
partida cu Varuașvili și apoi a 
ciștigat. tot la puncte (yuko), 
întilnirea cu englezul N. Koko- 
taylo si s-a calificat în finala 
,,mlcă“ (pentru medalia de bronz 
sau locul 5).

La „grea", Mihai Cioc l-a în
vins în primul tur prin ippon 
pe austriacul F. Berger, după 
care a pierdut prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică) meciul 
cu D. Pufahl (R. D. Germană) 
și a intrat în recalificări. Cioc 
insă a reușit să obțină victoria 
(prin ippon) numai în con
fruntarea cu finlandezul M. Ai- 
rio, fiind stopat (tot prin ip
pon) de olandezul W. Wilhelm,

La ora tîrzie a convorbirii te
lefonice finalele erau în curs 
de desfășurare.

- 5,5 p. 
(care a 
Aleksan-

întrerupt

INTERNAȚIONALUL" DL GIMNASTICA DE LA PLOIEȘTI
(Urmare din pag. 1)

noastre reprezentative au 
efectuat o pregătire bună în 
lunile anterioare si că pot 
aborda cu încredere calendarul 
competițional internațional. 
Ecaterina Szabo (cu tot in
succesul de la paralele, apa
rat la care intrase decisă să re
ducă din handicapul care o se
para de Lavinia Agache) a 
dovedit că este competitivă la 
cel mai înalt nivel, exercițiile 
ei. la sol și bîrnă îndeosebi, 
arălind-o pe Szabo hotărîtă 
să atace luptapentru medalii
le olimpice, 
și și-a însușit 
poziții. Ceea 
de făcut este 
zentarea lor 
te întreceri
Ambițioasă, dornică de suc
cese, bine pregătită s-a do
vedit și Cavinia Agache și 
regretăm că ea nu și-a putut 
apăra 
pe 
ei 
ar 
Iul 
că 
a 
considerabile în ultimele luni 
'dovedite de altfel și în în- 

! ceri internaționale peste 
nre) și poate aspira acum 

! selecția în prima reprezen- 
t- iivă a țării. Lucruri frumoa
se se pot spune si despre Le- 
nu ța Rus, care a marcat și 
ea progrese dar nu a atins 
încă maturitatea 
examenelor 
cuitate.

Glmnaștii
se află, și ei, pe un drum bun.

Ea s-a acomodat 
bine noile com- 
ce rămîne acum 

repetarea și pre- 
în cît mai mul- 

internaționale. 
dornică 

bine pregătită

șansele si în finalele 
aparate, pentru câ prezența 
alături de Ecaterina Szabo 
fi ridicat și mai mult nive- 

concursului de dumini- 
dimineață. Simona Păucă 

făcut acumulări calitative

necesară
de mare difi-
noștri fruntași

g
§

NUMEROASE MECIURI INTER
NAȚIONALE

• în campionatul interbritanio, 
la Wrexham, Țara Galilor — 
Anglia 1—0 (1—0). Singurul gol 
a fost marcat de Hughes (min. 
17), care Joacă la Manchester 
United. Au asistat doar 15 000 de 
spectatori.
• Se cunosc finalistele C.E. de

tineret. în semifinale, la Malaga: 
Spania — Iugoslavia 2—0 (2—0).
In tur: 1—0; la Florența: Italia 
— Anglia 1—0 (1—0). în tur: 
Astfel tn finală se vor 
Anglia cu Spania.
• în meci amical la 

Elveția —
GRUPELE

Suedia 0—0.
TURNEULUI 
LA J.O.

alcătuite cele

1—s.
întîlnl

Berna :

FINAL

Au fost
ale turneului final al J.O.

4 grupe
care

va avea loc in mal multe orașe 
din S.U.A. GRUPA A: Cehoslova
cia, Chile, Franța, Qatar (la
Boston șl Annapolis). GRUPA B: 
Iugoslavia, Camerun, ■
Irak (la Annapolis șl 
GRUPA C:----
roe, Brazilia,
Palo Alto și Pasadena): GRUPA 
D: U.R.S.S., Egipt, S.U.A. Costa 
Rlca (la Palo Alto șl Pasadena). 
Primele două din grupă 
califica pentru sferturile 
nală, programate la 5—6 
după care învingătoarele 
întîlnl In semifinale si

Canada, 
Boston). 

R.D. Germană, Ma- 
, Arabia Saudită (la

se vor 
de fl- 
august, 
se vor 

_____ ___  _________ _ finală, 
învinsele din semifinale var juca 
pentru locurile 3—4.

CAMPIONATE, CUPE
FRANȚA. Campionatul s-a în

cheiat după o luptă pasionantă: 
Bordeaux șl Monaco au terminat 
la egalitate de puncte, dar Bor
deaux a intrat in posesia titlu-

EURO '84

Au exerciții valoroase, în con
cordanță cu cerințele interna
ționale actuale, dovedesc a- 
cum mai multă poftă de în
trecere, mai multă siguranță 
și precizie în execuții. Va
lentin Pintea, Emilian Nicula 
și Levente Molnar constituind 
un schelet pentru o bună e- 
ehipă reprezentativă. Cu mai 
multă grijă pentru finalu- 
rile de exerciții, pentru ținu
ta generală în concurs, ei ar 
putea obține prețioase ze
cimi de punct în plus, atît de 
necesare tn concursurile cu 
miză.

Incontestabil, „internaționa
lele* de la Ploiești au consti
tuit un examen reușit. cu 
prețioase învățăminte pentru 
colectivele tehnice ale lotu
rilor noastre naționale.

CINE SÎNT ARBITRII TRICOLORILOR ?
AgențlUe de presă l-au anunțat 

ieri pe „cavalerii fluierului" aleși 
să conducă partidele din turneul 
final al C.E. din Franța. Au 
fost stabiliți arbitrii de centru 
al jocurilor din cele două gru
pe, precum șl al semifinalelor. 
Numai conducătorul lntilniril fi
nale nu a fost Încă 
el urmlnd a fi fixat 
mina premergătoare 
care va decide pe 
Europei ’84. Socotim 
să vă prezentăm — 
rfndurl — pe cel trei .. 
al fluierului* care vor oficia la 
meciurile selecționatei României. 
Așadar...

desemnat. 
In săptă- 

meclulul 
campioana 
interesant 

In clteva 
.cavaleri

...Alexia PONNET (Belgia) va 
arbitra meciul de debut al tri
colorilor. cel cu selecționata Spa
niei (14 Iunie, la St. Etienne). 
Este născut la 9 martie 1939 (a

BALCANIADA DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

la Sandanski s-a încheiat se
zonul compctițional de primă
vară. la sfîrșitul căruia avem 
satisfacția cuceririi a nouă 
locuri I la campionatele -inter
naționale - — - -
niei și 
din cele 
aparțin 
Triumf 
antrenor 
performanță 
în palmaresul săritorilor 
mâni. De acum inccp 
pregătiri. în vederc3

Caleidoscop — DIN NOU

ale Poloniei, Romă- 
la Balcaniadă 
nouă locuri I, 

reprezentanților 
București. _ al 
este N.

puțin

(n.r. : 
cinci 

C.S.Ș. 
căror 

Sparios). o 
întîlnită

ro- 
alle

Cam-

pionatelor europene, ce vor 
avea Ioe la sfirșitul lunii iulie, 
în Luxemburg". (D. STAN- 
CULESCU).

Clasamente: JUNIOARE, TRAM
BULINA 3 m : 1. Andreea Dra- 
gomlr 457,55 p. 2. Cristina Sza- 
kacs 434,20 p ; PLATFORMA : 1. 
Cristina Szakacs 344,65 p, 2. Ilea
na Pîrjol 322,30 p ; JUNIORI, 
TRAMBULINA 3 m : 1. I. Vilcev 
(Bulgaria) 468,40 p, 2. A. Cherciu 
444,25 p, ... 4. I. Petrache 428,75 p; 
PLATFORMA : 1. A. Cherciu 
444,90 p, 2. I. Petrache 428,75 p ; 
PE ECHIPE : JUNIOARE : 1. 
România 20 p : JUNIORI : 1. Ro
mânia 22 p ; GENERAL : 1. Ro
mânia 42 p, 2. Bulgaria 30 p, 3. 
Grecia 9 p, 4. Turcia 2 p.

DESPRE POLISPORTIVI

1.

împlinit, deci, 45 de ani) și lo
cuiește la Bruxelles. A conclus 
prima întîlnire Internațională în 
1975. în actuala ediție a C.E. a 
arbitrat două Jocuri încheiate cu 
același rezultat (0—1). golurile fi
ind marcate din penalty. Este 
vorba de meciurile România — 
Cehoslovacia, de la București șl 
Anglia — Danemarca, de pe 
Wembley. Deci, în ambele întîl- 
nlrl au învins oaspeții șl în 
amîndouă cazurile din lovituri 
de la 11 m! Dovadă a severității 
arbitrului belgian. Ponnet a 
condus șl • partidă a Universită
ții Craiova în Cupa U.E.F.A., 
cea cu Fiorentina, de la Craiova, 
din trecuta ediție, cînd fotbaliș
tii noștri au învins cu 3—1.

Jan KAIZER (Olanda) va con
duce partida a doua, cu repre
zentativa R.F. Germania, pro
gramată la Lens, la 17 iunie, 
este o figură familiară spectato
rilor noștri, pentru că arbitrul 
olandez a condus de curînd o 
partidă a Iul Dinamo în C.C.E. 
(cu S.V. Hamburg la București). 
Kaizer va împlini 44 de ani (s-a 
născut la 8 octombrie 1940) șl 
locuiește la Volendam. A început 
să arbitreze din 1957 șl a de
venit arbitru internațional în 
1972. în actualele preliminarii ale 
C.E. a condus meciul U.R.S.S. 
— Polonia (2—0) disputat la 
Moscova.

Heinz FAELNLER (Austria) va 
fi conducătorul meciului al tre
ilea al tricolorilor, cel cu selec
ționata Portugaliei, programat ia 
Nantes, la 20 Iunie. Este în 
vîrstă de 43 de ani. Locuiește la 
Viena. Arbitrează din anul 196?, 
iar din anul 1970 a devenit arbi
tru internațional. Dintre parti
dele preliminariilor a oficiat la 
centru la jocurile Danemarca — 
Ungaria (3—1) desfășurat la Co
penhaga, și Norvegia — Bulga
ria (1—3) care a avut loc la Oslo

lui, grație golaverajului! Bor
deaux 54 p (golaveraj +39); Mo
naco 54 p (+29). In ultima eta
pă: Rennes — Bordeaux 0—2, 
Monaco —antes 3—0. Alte re
zultate: St^Etienne — Laval 1—0» 
Auxerre — Rouen 1—0, Metz — 
Lens 3—0. Bastia — Strasbourg 
4—2 etc. Echipele Monaco, Au
xerre și Paris St. Germain vor 
juca în Cupa U.E.F.A. Formați
ile Nîmes șl Rennes au retro
gradat în divizia ,,B", iar St. 
Etienne va susține un meci de 
baraj cu Nice sau Racing Paris. 
Pe lista golgeterilor pe primele 
locuri: Garande (Auxerre) și 
Onnis (Toulon) cu cîte 21 goluri, 
urmați de Szarmach (Auxerre) cu 
20 g.

SCOȚIA. F.C. Aberdeen este 
virtual campioană avînd 54 p 
(32 j) după victoria repurtată la 
Hearts cu 1—0. Pe locurile ur
mătoare: Celtic 48 p (34 j), Dun
dee Utd 44 p (32 j).

R.F. GERMANIA. A doua se
mifinală a „Cupei R.F.G." a fost 
foarte pasionantă, 
chen, Schalke 04 (liga secundă) 
a terminat la egalitate 6—6 (4—4) 
după prelungiri cu Bayern Miin- 
chen. Pentru Bayern au înscris 
Michael Rummenigge (3), Honess 
(2) și Mathy. Meciul se va re- 
Juca la 8 sau 9 mai. Reamintm 
că Borussia Mdnchengladbach 
s-a calificat deja în Tinală.

OLANDA, țn finala „Cupei O- 
landei": Feyenoord — Sittard
1—0. în cazul în care Feyenoord 
va cîștiga și campionatul. Sittard 
va participa în „Cupa cupelor*.

BULGARIA. în finala Cupei : 
Levski Spartak Sofia — Trakia 
Plovdiv 1—0 (0—0).

La Gelsenklr-

TELEX • TELEX
BASCHET O Turnee de califi

care pentru campionatele euro
pene: SENIORI (grupa valorică 
C, tn Luxemburg): ziua a IV-a: 
Cipru — Țara Galilor 73—72. 
Bulgaria — Austria 86—65, Lu
xemburg — Algeria 67—64. JUNI
ORI. ISTANBUL: Ungaria — El
veția 73—68, Iugoslavia — Turcia 
79—77 (36—43!). S-au calitreat
Iugoslavia șl Turcia; 
Spania — Portugalia 
Grecia — Franța 85—84 
prelungiri) ; s-au calificat 
și Grecia • Turneu 
la Strakonice : ziua a 
Franța — Polonia 75—71

Cehoslovacia

— Turpi 
calific’ 

MADERA: 
136— 68. 

(după 
Spania 
amical 
treia : 

(32—11), 
91—70

Nu ne-am fi putut închipui că tema 
unora dintre recentele noastre „oaleldo- 
scoape", cea a „polisportivilor*, să fi stîr- 
nit un interes atît de mare printre citi
tori. Prin scrisori și convorbiri telefonice 
ni s-a sugerat să revenim cu un post- 
scriptum, deoarece au fost „omlși* atTțl 
polisportivi de-al noștri. Acceptăm suges
tia, dar reamintim că nici un ..caleido
scop* nu-și propune să trateze o temă 
pînă la epuizarea el, așa ceva fiind o 
chestiune imposibil de rezolvat tn limitele 
unui articol de ziar...
• Anibal Baciu a fost prin anii ’40 și ’50 

un veritabil performer polisportiv. Cam
pion național de atletism la săritura in 
lungime — juniori, Anibal (fratele său 
Clement a fost și el multiplu campion de 
seniori la săritura cu prăjina) a Jucat 
fotbal la echipa bucureșteană „Venus* șl 
apoi la „Politehnica" din Timișoara. Tot 
în orașul de pe Bega, Baciu a Jucat hand
bal (în 11) la „Poli* și baschet tn Divi
zia ,,A“.
• Rectorul I.E.F.S., Ioan Kunst-Ghermă- 

nescu, a fost ani de-a rîndul centrul ata
cant al echipei de handbal în 11 a C.C.A. 
(actuala Steaua) șl un remarcabil arun
cător de suliță, ca, de altfel, și timișo
reanul Virgil Pușcaș.

• Sigismund Ferencz, astăzi antrenor e- 
merit la baschet, a evoluat tn tinerețe, la 
Tg. Mureș, In trei echipe: de baschet, de 
polo pe apă șl de hochei pe gheață. L-am 
văzut jucînd și ne 
în care a fost cel 
baschet, disciplină 
multi ani de viață.
• Brașoveanul Nicolae Chicomban a fost 

atlet, campion național de cros, cu echipa 
U.A.B., campion național de schi fond 
și la ciclism, sport in care a șl obținut 
cele mai bune rezultate, fiind selecționat 
de mai multe ori în echipa națională par
ticipantă la „Cursa Păcii". Fiul său n-a 
ales însă nici unul dintre aceste sporturi, 
ci... handbalul, fiind acum jucător la Di
namo Brașov.
• O amplă activitate de polisportiv a 

avut ploieșteanul Romulus Spirescu, care, 
intre anii 1930 șl 38, a jucat fotbal la ..Tri
color" șl la „Tricolor CFPV" In diviziile 
,,A“ șl ;,B“, a jucat handbal plnâ In 
1952, la Prahova șl la Rafinăria Teleajen, 
a fost portar al echipei de hochei ..Pra
hova", a jucat volei (1932—49), după care 
s-a dedicat activității organizatorice la 
diferite ramuri. Și astăzi ca pensionar, 
este unul dintre activiștii de nădejde al 
F.R. Hochei.

este greu să spunem 
mai bun. Probabil la 

căreia i-a șl dedicat

„Pentru co 100 (de oameni) sâ adopte 
cultura fizicâ e necesar ca 50 îl focâ 
sport. Pentru ca 50 sâ focâ sport e ne
cesar ca 20 sâ se specializeze. Pentru ca 
20 sâ se specializeze e necesar ca 5 sâ se 
arate capabili de performanțe uimitoare".

PIERRE DE COUBERTIN

• Dumitru Ghiuzelea, aripa percutantă 
a XV-ulul Dinamo București șl al .națio
nalei", a fost. Intre altele, boxer șl hand
balist. Ținem minte unul din derbyurlle 
de handbal Dinamo — C.C.A., tn care el 
a Înscris unicul gol al meciului I
• Regretatul Nae Navasart a fost un 

mare iubitor al sporturilor De apă De care 
le-a practicat cu succes, cîștigtnd titluri 
de campion national la caiac, la canotaj 
șl la yachting. Marele merit al lui Nae a 
fost activitatea ca antrenor de munca sa- 
fiind legate foarte multe dintre realizările 
de talie mondială ale caiacului ș! canoei 
românești.
• Petre Cosmănescu, fostul antrenor al 

echipei naționale de rugby, a fost în ti
nerețe atlet (sprinter și săritor în lungi
me), handbalist, voleibalist. baschetbalist 
șl, desigur, rugbyst. Șl în toate aceste ra
muri sportive a evoluat remarcabil.

Romeo VILARA

U.R.S.S. 
(53—38).

CĂLĂRIE • Concursul _ __
rituri de la Waldorf a fost cîș- 
tigat de Norbert Koof (pe calul 
Fire).

CICLISM • Etaoa a 15-t a 
Turului, Spaniei (Oviedo-L-. on» 
121 km) a fost cîștigată de spa
niolul Antonio Coll. Cea de a 
16-a etapă, desfășurată pe dis
tanța de 122 km între Leon și 
Valladolid, a fost cîștigat net, cu 
un avans de peste 4 minute (!), 
de belgianul Daniel Rossel. Li
der al clasamentului general se 
menține francezul Eric Caritoux.

MOTO • După disputarea a 
motocros 
belgianul 
urmat de 
cu 64 p. 
de sabie

Germ a- 
o— 

Alexandru

de să-

patru probe în C.M. de 
continuă să conducă 
Georges Jobe cu 72 p. 
David Thorpe (Anglia)

SCRIMA Q Turneul 
de la Heidenheim (R.F. 
nia) a revenit campionului 
limpic și mondial 
Pusch ; în finală el l-a întrecut 
pe francezul Philippe Riboud cu 
10—8.

ȘAH 0 Turneul internațional de 
la Londra a continuat cu runda 
a șasea, în care Karpov l-a în
vins pe Miles, Vaganian pe Torre, 
Polugaevski a cîștigat la Anders
son, iar în partidele Chandler — 
Timman, Nunn — Speelman, Ri- 
bli —- Seirawan și Mestel — Kor- 
cinoi a fost consemnată remiza, 
în clasament conduc marii maeș
tri sovietici Anatoli Karpov șl 
Lev Polugaevski, cu cîte 5 punc
te, urmați de Murray Chandler 
(Anglia) — 4.5 puncte.

TENIS • în finala probei de 
dublu a turneului de la Aix-en 
— Provence, a învins cuplul 
australian Pat Cash. McNanve, 
care a disous de Masur (Au«‘ra- 
lia) și Chris Lewis (Noua Zee- 
landă) cu 4—6. 6—3, 6—4.

VOLEI m Tn localitatea finlan
deză Jyvaeskylae au început în
trecerile unuia dintre turnee1 de 
calificare pentru faza finală a 
campionatului european feminin, 
în primul ioc. reprezentativa Fin
landei a întrecut cu scorul 
3—1 (9—15. 15—19. 15—2. 15—<n
echipa
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