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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușeseu, 
a sosit, luni, 7 mai, in Pakis
tan, intr-o vizită oficială de 
prietenie in această țară, la 
invitația președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, gene
ral Mohammad Zia-ul Haq.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-pakistanez constituie 
un eveniment dc remarcabilă 
însemnătate în cronica rela
țiilor de prietenie și colabo
rare ce s-au stabilit și se dez
voltă între România și Pakis
tan, el fiind de natură să dea 
un nou $1 important impuls 
extinderii și aprofundării ra
porturilor de cooperare dintre 
țările noastre, în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei 
păcii, destinderii si înțelegerii 
internaționale.

Ceremonia sosirii a avut Ioc 
pe aeroportul din Islamabad — 
capitala Pakistanului — unde 
au fost arborate drapelele de 
stat ale României si Pakista
nului.

Este ora 18,00, ora locală. 
Aeronava prezidențială ateri
zează. La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu sint 
salutați cu deosebită căldură 
de președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general Zia-ul 
Haq, și de doamna Zia-ul Haq.

Un grup de copii au oferit 
inaltilor soli ai poporului ro
mân frumoase buchete de flori.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României si 
nului.

Președintele 
Ceaușeseu, f 
Ceaușeseu și 
Haq au trecut 
de onoare.

In semn de 
zeci de tineri 
format un adevărat culoar viu, 
presărind petale dc flori 
calea 
Ceaușeseu și 
Ceaușeseu.

Numeroși 
pe aeroport 
șuiul Nicolae Ceaușeseu șl to
varășei Elena Ceaușeseu o 
primire deosebit de căldu
roasă. Cei prezenți au aplau-

pe 
Pito- 
pre- 
din

dat cu prietenie, au fluturat ste- 
gulețe românești și pakistane
ze, eșarfe multicolore, mani- 
festîndu-și bucuria de a-i sa
luta ca oaspeți de vază 
pămintul Pakistanului, 
rești grupuri artistice au 
zentat cintece și dansuri 
folclorul local.

Pe străzile orașului, nume
roși locuitori au făcut pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu șl 
tovarășei Elena Ceaușeseu • 
vie manifestare de simpatie, 
exprimindu-și prețuirea fața 
de șeful statului român a cărui 
activitate este binecunoscută 
și apreciată in Pakistan.

La sosirea Ia reședință — 
Palatul prezidențial — intre 
președintele Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu șl 
președintele Zia-ul Haq a •- 
vut loc o convorbire priete
nească, in cadrul căreia a fost 
exprimată satisfacția pentru 
vizita pe care șeful statului 
român o întreprinde in Pakis
tan.

l’akista-

Nicolae 
Elenatovarășa 

generalul Zia-ul 
; în revistă garda

înaltă cinstire, 
pakistanezi au 

' i, 
în 

tovarășului Nicolae 
tovarășei Elena

pakistanezi afiați 
au făcut tovară-

63 de ani de la crearea Partidului Comunist Român
s

i

★
Luni după-amiază, președin

tele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu s-au intilnit cu 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq și doamna Zla-nl 
Haq.

Intilnirea s-a desfășurat sub 
semnul stimei și înțelegerii re- 

caracterizează 
inalt nivel 

relațiile 
țări și po-

ciproce, care 
dialogul Ia cel mal 
româno-pakistanez, 
dintre cele două 
poare.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au participat luni la 
dineul oficial oferit in onoarea 
lor de președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq, și doamna 
Zia-ul Haq.
Președintele Mohammad Zia-ul 

Haq și președintele Nicolae 
Ceaușeseu au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu deose
bit interes de cei prezenți și 
subliniate in repetate rinduri cu 
aplauze.

I

Se împlinesc astăzi 63 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român. Intrată în 
tradițiile noastre sărbătorești, aniversarea aces
tui memorabil eveniment istoric de la 8 mai 
1921 oferă poporului nostru prilejul de a-și 
reafirma sentimentele de Înaltă prețuire, 
dragoste și neclintit atașament față de forța 
politică ce l-a călăuzit și-l călăuzește în în
făptuirea celor mai adinei transformări re
voluționare, în măreața operă de edificare 
a societății socialiste și comuniste pe pă- 
mîntul patriei.

In procesul îndelungat de dezvoltare a cla
sei muncitoare, care și-a făurit partidul său 
politic încă în 1893, transformarea vechiului 
partid socialist In partid comunist, acum 63 
de ani, a marcat începutul unei etape noi, 
superioare, atit pe plan politic și ideologic, 
cit Șl organizatoric, a dat un puternic impuls 
luptelor sociale și politice purtate de pro
letariatul român, de toți oamenii muncii din 
țara noastră. '

Preluted și purtind mai departe idealurile 
de libertate națională șl socială ale poporu
lui nostru, bogatele tradiții ale mișcării mun
citorești și socialiste din România, dind ex
presie rolului istoric al clasei muncitoare ca 
cea mai înaintată forță socială a societății, 
devenind cel mal fidel exponent și apără
tor al intereselor șî aspirațiilor maselor

largi populare, partidul comunist a ridicat 
ferm steagul luptei revoluționare, conducted 
mari bătălii sociale Împotriva exploatării ca
pitaliste. pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru libertatea și independenta 
țării, pentru o viață mai bună, liberă Și 
demnă a tuturor celor ce muncesc.

tnfruntînd cu eroism — in condițiile grele 
ale ilegalității — prigoana și represiunile 
regimului burghezo-moșieresc, ridicînd din 
rindurile lui neinfricați luptători revoluțio
nari, militanți și conducători politici de 
seamă. Partidul Comunist Român a acționat 
cu vigoare și bărbăție împotriva politicii 
claselor dominante, de infeudare economică 
și politică a țării puterilor imperialiste, a 
devenit sufletul luptei împotriva fascismu
lui și a războiului, organizatorul mișcării de 
rezistență antifascistă, inițiatorul și condu
cătorul revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, care a inaugurat o nouă eră în 
istoria patriei noastre.

In cele patru decenii care au urmat, toate 
marile victorii și Înfăptuiri ce au schimbat 
statutul României în lume șl l-au modificat 
radical conținutul vieții — de la dobîndi-
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Cu ocazia inaugurării stadionului pentru turneul final al C.E. de fotbal

„TRICOLORII" JOACĂ ASTĂ SEARĂ LA NANTES
NANTES, 7 (prin telefon). 

Astă-seară, la ora 21 (22, ora 
Bucureștiului), fotbaliștii tri
colori joacă, în premieră ab
solută. pe stadionul Beaujoire 
din Nantes (care se inaugu
rează cu acest prilej) și des
pre care presa sportivă fran
ceză spune că este cel mal 
frumos din Franța. Deci, un 
excelent prilej pentru familia
rizarea fotbaliștilor români cu 
gazonul, tribuna si. 
ambianta orașului 
pierea Atlanticului, 
pectiva meciului cu 
de la 20 Iunie.

mai ales, 
din apro- 

in pers- 
Portugalia

La ora la care telefonăm 
— ora meciului de fapt — 
fotbaliștii noștri fac un ultim 
antrenament, care urmează să 
definitiveze si formația pro
babilă.

La Nantes, vremea este în
chisă, cu nori negri plutind 
deasupra Atlanticului și cu 
ploaie rece, persistentă. In po
fida . vremii, jocul este așteptat 
cu mare interes.

Meciul de la Nantes, dincolo 
de contactul cu un stadion din 
cadrul turneului final, este un 
prilej de schimbare a regis
trului psihic al fotbaliștilor 
români. In avionul pe ruta 
București — Paris, discuțiile 
continuau să fie angajate pe

loan CHIRILA

întrecerile pe Capitală ale „Crosului pionierilor"

CU TOT ENTUZIASMUL SI VOIOȘIA,
* _____________ ___ ____________ ___________________V -

ÎN MANEA ARENA A „DACIADEI“
Duminică dimineață, in par

cul „Nicolae Bălcescu", s-a 
desfășurat faza pe Capitală a 
„Crosului pionierilor". Compe
tiția, înscrisă sub genericul 
„Daciadei", a reunit, cu tot 
entuziasmul și voioșia copilă
riei, pe cei mai buni tineri 
alergători din toate cele 6 sec
toare ale Bucureștiului, pre
cum și din Sectorul agricol 
Ilfov. Frumoasa întrecere, cu 

■ competentă organizată de 
C.M.o.P. și C.M.E.F.S. Bucu
rești, a fost dominată — sur
prinzător doar pentru unii

examinare a directoarei aces
tei unități de învățămînt, pro
fesoara de biologie Ana Cio- 
ponea. Cină viu disputatele 
întreceri au luat sfirșit, re
porterul consemna : la cate
goria 11—12 ani fete — cîști- 
g it oare Elena Paraschiv (Șc. 
gen. 65) ; Ia categoria 13—14 
ani fete — învingătoare Ioana 
Manta (Șc. gen. 65) ; la cate
goria 13—14 ani băieți — pe 
primul loc Marius Languris 
(5c. gen. 65), iar la categoria 
11—12 ani băieți — victorios 
tot un reprezentant al Secto-

Duminică, în parcul „Nicolae Bălcescu", întreceri disputate la 
faza pe Capitali a „Crosului pionierilor"

de pionierii Sectorului agricol 
Ilfov, cîștigătort în toate pro
bele !

Lotul micilor atleți ai Școlii 
generale nr. 65 din comuna 
Pantelimon a venit in frunte 
cu profesoara de educație fi
zică Ana Maria Palas. A venit 
în echipament curat, apretat 
și perfect călcat, după o severă

rului agricol Ilfov, pionierul 
Mihal Bacrău, de la Școala 
generală 91 din comuna Glina.

Am amintit de frumoasa ți
nuți vestimentară a elevilor 
de la Școala generală 65, de
oarece cu totul si cu totul alt
fel arăta anterior, la antrena
mentul din pădurea Panteli- 
mon, mai ales in zilele acelea

ploioase și friguroase. Prin 
ceasta, vrem si spunem 
victoriile au fost muncite, 
delung pregătite, pe 
faltate din parcul 
alergătorii — tocmai 
s-au pregătit prin __
pădurii Pantelimon — zburdind 
acum, pur și simplu. Lumea 
nu prea a auzit de Clubul 
sportiv sătesc Ilfov (de cros 
se ocupi fostul mărșăluitor Ion 
Bogdan, strungar fruntaș la 
I.C.M.P.), viitorii performeri a- 
bia cresc, printre ei, insă, se 
vor număra și atleții acestei 
școli în care orele de educație 
fizică, sportul în general, sînt 
în atenfia tuturor.

Comportări meritorii la 
ceastă penultimă fază a „Cro
sului pionierilor" au avut și 
sportivii școlilor generale 134 
din sectorul 5 (Lucia Cosac a 
ocupat locul 2 la categ. 11— 
12 ani), 170 din sectorul 1 
(Mihaela Marinescu s-a clasat 
pe locul secund la categ. 13— 
14 ani), 190 din sectorul 4 (Li
liana Ioniță a ocupat locul 3 
la aceeași categorie-de vîrstă) 
etc. Oricum, după rezultatele 
obținute, la finala pe țară a 
acestei mari și îndrăgite com
petiții, sportivii bucureșteni 
vor fi în luptă pentru podiu
mul de premiere. A fost o în
trecere reușită, cu alergători 
talentați și ambițioși la start, 
cu numeroși tehnicieni și in
structori sportivi obștești pre
zenți pe toate traseele...

Vasile TOFAN

a- 
că 

in- 
as-aleile 

„Bălccscu“ 
pentru ci 
hățișurile

a-

(Contlnuare în pag. 2-3)

Petcu a șutat puternic și plasat șl, cu tot plonjonul lui Oană, 
mingea a intrat in plasă. Așa s-a marcat al doilea gol al echi

pei Steaua in partida cu Dunărea C.S.U. Galați
Foto : Dragoș NEAGU

După etapa a 33-a a Diviziei „A“ de fotbal

TOATE PRIVIRILE

Trei meciuri, trei sprinturi 
solicitante în numai șapte zile, 
iată ineditul finalului de cam
pionat al primei noastre scene 
fotbalistice ; campionat grăbit, 
în general, de numărătoarea 
inversă a lui Euro ’84 (de care 
ne mai despart numai 35 de 
zile) și, în particular, de „fe
reastra" pentru meciul amical 
de azi al „tricolorilor", de la 
Nantes.

Dacă acum două
răspunsurile nu erau suficient 
de clare la întrebările celor doi 
poli ai clasamentului, miercu
rea trecută se făcuse ceva 
lumină. Cu victoria de acasă 
in 
la 
se 
ci

duminici

fata Stelei, la limită, dar 
mare luptă, F.C. Baia Mare 
ajutase nu numai pe sine, 
se amestecase direct si in

lupta pentru titlu. Stopindu-i 
pe fotbaliștii militari să mai 
puncteze la „adevăr", mara
mureșenii făceau indirect un 
„serviciu" lui Dinamo Bucu
rești, care — la rîndul ei — 
își rotunjea, cu Jiul, pe teren 
propriu, golaverajul (pentru 
orice eventualitate). Astfel, 
ne-a fost lăsată impresia că 
„alb-roșii" (trecînd și de ..va
lul orădean". ceea ce nu părea 
o imposibilitate) vor merge de 
unii singuri spre titlu, că res
tanțele vor curge liniștit și că 
amînatul derby cu Steaua, va 
purta doar pecetea unui meci 
de orgoliu. Așadar. în dialogul

Stelian IRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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O întrebare după Balcaniada de tir

IN SLUJBA INTENSELOR Șl ASPIRA IIIIUR POPORULUI
(0rmart din pag. 1)

I

I

I

rea unei adevărate independențe naționale, 
cucerirea Întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare si aliații ei, desființarea 
oricărei exploatări și asupriri a omului de 
către om, refacerea economiei distruse de 
război si reconstrucția țării, pină la înfăp
tuirea politicii de industrializare și de trans
formare socialistă a agriculturii, ca temelie 
a unui tot mai ridicat nivel de trai și civi
lizație, instaurarea și adincirea continuă a 
unei reale democrații, asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei 
(români, maghiari, germani sau de alte na
ționalități), întărirea capacității de apărare a 
țării — sint. de asemenea, indisolubil legate 
de activitatea partidului, de tot mai puter
nica lui afirmare ca forță politică condu
cătoare în patria noastră.

Cu deosebită strălucire s-a manifestat 
rolul conducător al partidului, ca și vocația 
sa constructivă, în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-Iea al P.C.R., cînd în 
fruntea partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este perioada in care au 
fost elaborate si puse in aplicare programe 
cuprinzătoare de dezvoltare a țării, a căror 
chintesență o reprezintă Programul parti
dului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintare a României 
spre comunism. Ritmurile Înalte ale creș
terii economice, schimbările profunde ale 
structurii producției ta concordanță cu exi
gențele revoluției tehnico-științifice mon
diale, saltul realizat ta dezvoltarea indus
trială, economică, a tuturor județelor țării, 
vasta ofensivă a modernizării și orientarea 
hotârită spre eficiență și calitate superioară 
ta Întreaga activitate economică, ridicarea 
substanțială și continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al oamenilor mun
cii, ’ amplul proces al perfecționării rela
țiilor sociale, făurirea cadrului optim de 
participare a tuturor cetățenilor țării la con
ducerea treburilor obștești, vasta și rodnica

activitate pentru făurirea omului nou și 
creșterea conștiinței socialiste, promovarea 
cu neabătută consecvență in întreaga viațr 
socială a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, realități pregnante la care, 
cu mîndrie, putem, de asemenea. adăuga 
via preocupare pentru dezvoltarea educației 
fizice și sportului, pentru afirmarea spor
tului românesc în arena internațională — 
iată temeiuri care ne îndreptățesc să apre
ciem această perioadă drept cea mai rodnică 
din întreaga istorie a patriei.

La toate aceste importante înfăptuiri, re
zultat al unei politici interne științific fun
damentate, care își găsesc un firesc cores
pondent în politica externă de pace și largă 
colaborare promovată de partidul și statul 
nostru, contribuția decisivă revine — prin 
gindire și faptă — secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ma
rele om politic. înflăcăratul patriot și emi
nent revoluționar în a cărui prodigioasă ac
tivitate desfășurată în fruntea partidului și 
statului își află o strălucită întruchipare în
seși trăsăturile care asigură forța de nebiruit, 
izvorul nesecat de tărie al partidului : spi
ritul creator, receptivitatea la nou, principia
litatea revoluționară, legătura strînsă, perma
nentă, cu poporul, identificarea cu aspira
țiile lui fundamentale.

Dovedind, prin intreaga sa istorie, prin 
lupta și faptele sale, că a răspuns pe deplin 
așteptărilor și nădejdilor -nașelor munci
toare din țara noastră. Partidul Comunist 
Român se înfățișează mai puternic și mai 
unit ca oricind, înconjurat de dragostea și 
încrederea întregii națiuni, pe care o conduce 
neabătut pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

La aniversarea de azi, întregul popor ro
mân aduce partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, caldul omagiu al unor minunat» 
fapte de muncă, exprimindu-și încă o dată 
nestrămutata sa hotărire de a depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea Programului 
partidului, pentru ridicarea scumpei noastre 
patrii pe noi culmi de progres și civilizație.
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SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI” LA RUGBY

UNDE NE SlNT TINERII TRĂGĂTORI?
• La Sofia, federația noastră n-a putut alinta nici o echipa de juniori!

Balcaniadă pentru 
cu glonț, desfășurată la 
a arătat că in afara 
de pistol viteză, adju- 
atît la individual (prin 
Stan), cit și la echipe

Recenta 
arme 
Sofia, 
probei 
decată 
Marin 
(lui Stan i s-au adăugat C. 
Ion și G. Calotă) de către re
prezentanții noștri, restul pro
belor nu se află, ca rezultate, 
in graficul stabilit în vederea 
asigurării unei cit mai bune 
reprezentări la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles. Fe 
această temă, i-am solicitat 
părerea antrenorului federal 
Virgil Atanasiu, conducătorul 
delegației : „Tn afara Silvici 
Kaposztay, care a concurat 
hors-concours, nici una dintre 
trăgătoarele vizate a fi selec
ționate in echipa de pistol 
standard pentru Olimpiadă nu 
s-a situat în limitele cifrice 
stabilite pentru această peri
oadă. Maria Macovei, Ana Cio- 
banu, Anișoara Matei, Elena 
Macovei, Dorina Guler s-an 
găsit intre 3 și 7 puncte sub 
ceea ce ar fi trebuit să tragă 
la acest eoncurs. Va trebui ca, 
în următoarele două săptămîni, 
si accentuăm, cantitativ și ca
litativ. pregătirile, pentru a 
recupera întîrzierea. Kapesz- 
tay se impune in aceste con
diții, cu atit mai mult cu cit 
nu e prima oară in acest se
zon eind trage bine”.

Intr-adevăr, rezultatele slabe 
înregistrate in bloc la Balca
niadă au avut ca efect pier
derea concursului individual în 
această probă, pe care o con
siderăm una de vîrf a tirului 
nostru. Nici una dintre repre
zentantele noastre nu a urcat 
pe podium în proba indivi
duală și asta trebuie să dea 
de gîndit specialiștilor. Fără 
ca situația să fie alarmantă 
(acțiunea de definitivare a se
lecției olimpice urmînd să con
tinue în perioada următoare cu 
„Cupa țărilor latine și Greciei" 
de la București. 14—17 mai, 
și cu concursurile din R.D. 
Germană și R.F. Germania), 
e necesar să se facă simțită o 
corijare „din mers" a pregă
tirii fetelor de la pistol stan- 

de la care avem pre- 
participarc
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Duminică a avut loc penulti- 
șauă act — semifinalele — In „Cupa 
României" la rugby.

ȘTIINȚA PETROȘANI — FA
RUL CONSTANTA 12—25 (6—9).
Programat pe stadionul din Păr
eai copilului, meciul s-a bucurat 
«te o bună organizare. Publicul a 
gptaudat numeroasele faze spec
taculoase realizate de ambele 
formații. S-a jucat. Intr-adevăr, 
carat, ia duda mizei1 (califica
rea ta finală). A fost o dispută 
pasionanta pentru balon, cu 
reușite mal multe de partea 
gonstântenilor, mal omogeni in «râmezl șl mai abili pe „treisfer- 
tUri-. Studenții din Valea Jiului 
au fost marcatl de absenta unor 
titulari (Bucan șl Șt. Constan
tin) reținuți la lot pentru me- 

””J' Scotia. Farul a avut și 
rezerve, care au luat 
Dumitru șl Lungu, de 
la lot. dar valoarea de 
a echipei n-a lnregis-

ehe, Giuglea. Varga (Tudor) 
Galan, FL Constantin (Pavel) 
Mușat, Grosu, loniță.

Tiberiu STAMA

DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN CAMPIONATUL 
DE MOTOCROS

găurile eu 
ea cîtcva 
locul lui 
asemenea 
ansamblu ________  _ ____
trat scăderi esențiale.

Constăntenll s-au instalat repe
de Ia conducere, lăsînd impresia 
că vor ciștlga lejer. La pauză. 
Insă, scorul a fost destul de 

Abia la reluare, cel de la 
s-au distanțat. nelăsind 
șansă studenților de a In- 

rezultatul. Realizatori t

R.C. GRI VITA ROȘIE - GLO
RIA FTT ARAD»—« (3—3). Jucat 
In condiții deplorabile, pe un te
ren (Steaua II) tare, denivelat, 
meciul a creat probleme ambelor 
echipe, obliglndu-le să acționeze 
CU multă prudentă. Plusul de ex
periență al XV-lul bucureștean 
și-a spus pină la urmă cuvîntul, 
ei adjudecindu-ți victoria prin 
Măeăneață — eseu și Tudose — 
transformare șl Iov. de pedeapsă. 
Pentru arădeni a marcat Domo- 
koș — drop și Iov. de pedeapsă. 
A arbitrat Florentin Tudorache 
— București. (Mugurel TOM A. 
coresp.).

★

Finala „Cupei României 
rugby care va pune față In față 
echipele Farul Constanța șl R.C. 
Grivița Roșie, se va disputa In 
ziua

fa

Desfășurată pe frumoasa bază 
de motocros situată pe Dealul 
Muscel de la marginea orașului 
Clmplna, In organizarea excelen
tă a asociației sportive Poiana 
din localitate, prima etapă a 
campionatului republican pe a- 
nul 1984 a avut atributele unui 
reușit spectacol motoclcUst.

Campionul țării la șeniori, Er
nest Măiner, a făcut din nou 
dovada calităților care l-au con
sacrat. Cu un start Îmbunătățit, 
el a dominat ambele manșe, do
vedind o evidentă superioritate 
fizică șl tehnică. Celorlalți ani
matori — Alexandru Enceanu, 
Petrișor Htiteneu (cit l-a func
ționat mașina) șl Alexandru Ilieș — 
H s-au alăturat duminică Petre 
Valeric», Ion Mărgărit șt Iosif 
Schmidt. In disputele de la cla
sa 125 cmc — tineret, unul din 
favorlți, localnicul Paul Schmidt, 
a fost urmărit de neșansă, fi
ind nevoit să abandoneze tn am
bele manșe din cauza unor de-

fecțiuoi mecanice. In lupta pen
tru primul loc au rămas tîrgmu- 
reșeanul Florian Pop (in ascen
siune de formă) și steHstul 
Laszlo Tomoșvari, primul avlnd 
cîștlg de cauză In final. Mult 
gustate de public au fost con
fruntările celor mal mici moto- 
crosițli. Laurenția Peniu, Con- 
stantin Bivol, Dan Cristea și Ion 
Bogdan (elevi ai antrenorilor Va
lerică Milea din Cîmpulung-Mus- 
cel și Paul Mfilner din Zărnești) 
s-au situat tn prim-ptanul între
cerilor, iar Cătălin Dotă. Lajo« 
Baraovai, Bogdan Drăghici, Mi
hai Fleraru și alte talente l-au 
impresionat plăcut pe cunoscutul 
antrenor emerit Ion Spiciu, el a- 
păslnd mal mult pe accelerație pe 
un traseu cu un grad mai mare 
de dificultate ca de obicei.

CLASAMENTE: 256 eme — 
E. Milner (Torpedo Zărnești)

2. A. Enceanu (St. r. Bv.)
3. Al. Bieș (Steaua) 28 p,

dard, 
tenții Ia prima lor 
la o ediție a J.O.

Dar, problema cea 
pusă în evidentă 
niadă, este cea a 
Federația s-a văzut 
de a nu trimite la 
cași juniori, de a 
alcătui echipe de pușcă juni
oare, pistol liber și pistol vi
teză. Iar tinerii 
rat nu au dat 
realizând dccit 
nore și clasări 
cepție : O. Vițan 
locul 2, dar 
mine slabă.
cluburile, ce 
Din ce în ce 
cu perspective apar în secții, 
fapt care pune în discuție mo
dul în care cadrele de specia
litate se preocupă de selecție, 
de inițiere și de formarea vii
torilor performeri Dacă tirul 
nostru se mîndreste acum cu 
cîțiva țintași autentici, la ori
zont nu prea se vede nimeni 
care să-i înlocuiască...

mai gravă, 
de Balca- 
juniorilor. 

în situația 
Sofia puș- 
nu putea

I
I
I
I

Insă, 
strîns. 
Farul 
nici o 
toarce _________    .
Bezușcu — 5 lovituri de pedeap
să, un eseu și o transformare șl 
Necula. un eseu pentru Farul st 
Buca, 4 lovituri de pedeapsa 
pentru Știința.

Arbitrului Victor Marinescu — 
București, care a condus exce
lent. 1 s-au aliniat formațiile : 

ȘTIINȚA : Luca — Năstase 
(Catană), Chlriac (Bezrău), Me- 
dragoniu, V. Dobre — Nedelcu, 
Bonta — Ortelecan, Palamariu, 
Vicîw — Drumea, Sușinschi — 
Băloi, Gh. Cristian A. Sandu. 
FARUL : p. Motrescu — Necul*, 
C. Vasile, Holban fVarga), Pilot- 
schi — Bezușcu. N. Dinu — Na-

de 20 mal, in Capitală.

NOII CAMPIONI LA LUPTE LIBERE (JUNIORI)
Brăila, după trei zile de 

” de finalele
republicane 

ale juniorilor,

MANUC A CIȘTIGAT
Desfășurat In fiecare an In 

prima decada a lunii mal,” „Pre
miul Păcii* a reunit la start pe 
cei mai buni trăpași existent! pe 
hipodrom, grupați ' 
cap In care toți 
▼eau șansele lor. 
penalizat cu peste 
victoriilor obținute

lntr-un handl- 
concurenții a- 
Manuc. deși 
20 m datorită 

________ _______ In acest înce
put de sezon, a reușit o victorie 
spectaculoasă, lntr-un final 
trei concurentl despărțiti 
intervale minime, lui I. 
revenindu-î meritele de _____
(totodată si acelea cuvenite an
trenorului). De altfel, el s-a în
trecut pe sine, obțin-nd în a- 
ceastă reuniune alte trei victorii. 
Astfel, Roșcovan, In mare pro
gres a reușit cea de a doua 
■victorie consecutivă. Pendula a- 
coperind corect un parcurs, a 
Izbutit să-și găsească alergarea, 
iar Hărman, luînd un start lan
sat, și-a dominat net adversarii 
In finalul probei. Meritele antre
norului I. Oană sint de necon
testat, toți acești învingători co- 
rectindu-sl recordurile, cega ce 
nu-î deloc ușor In acest tncepui 
de sezon. Formația T. Marfriescu, 
dovedind forma sa bună, a reu
șit șl ea două victorii, cu In. 
care a produs surpriza zUel. șl 
cu Sorin al cărui trap, chiar pe 
potou a lăsat de dorit. Tot două 
rictjrrll a obținut șl formația an
trenorului R.I. Nicolae, cu de
butanta Altina, o mțnz» reușita 
a Iul Gabarit, șl eu Cf®hi?on. 
condus excelent de J„T. Nicolae. 
Au mol dștigat Danletafel He-

cu 
prin 

Oană 
laureat

La ___ _ . _
întreceri prilejuite 
Campionatelor republicane de 
lupte libere ale juniorilor, ia 
care au participat 238 de concu- 
rentl din 35 de cluburi și aso
ciații sportive, au fost desemnați 
învingătorii la cele 11 categorii 
de greutate : 44 kg — Radu Ana 
(C.S.Ș. Steaua), 48 kg — Alin 
Păcurar (C-S.Ș. Reghin) 52 kg 
— Dan Petruț (C.S.Ș. Steaua). 56 
kg — Mircea Drăguț (C.S.M. Re
șița), «0 kg — Laszlo Mikloș 
(Lemnarul Odorheiu Secuiesc). 
85 kg — Eugen Livezeanu (C.S.M. 
Craiova). 70 kg — Octavian Țent 
(C.S.Ș. Oradea). 75 kg — Sorin 
Baeiu (C.S. Tîrgoviște), 81 kg —

Tudor Ștefan (I.C.H. Constanta), 
87 kg — Nicolae Șerban (C.S.Ș. 
Constanța). +87 kg — Alexandru 
Koteleș (C.S. Oradea).

Iată și clasamentul pe cluburi 
si asociații sportive : 1. r""
Steaua 24 p. 2. A.S. 
București 17 p, 3. Steagul 
Brasov 17 p.

Clasamentul pe județe : 1. 
nicipiul București 47 p, 2. 
șov 21 p. 3. Galați 17 p .

D. CRISTACHE — coresp.

c.s.ș. 
Vulcan 

roșu
Mu- 
B ra

ADMINISTRAȚIA OE STAT

rrPREMIUL PĂCII"

H I P I-S M
matita, cu care tinărul Baicu a 
Început să se afirme.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Altina (R.I. Nicolae) 1:51,1, 
2. Laveta, 3. Soarta. Cota : cîșt. 
1,2», ord. triplă 65. Cursa a Il-a: 
r. Hărman (Popa) 1:36,8, 2. Spic.

.4. Cursa a 
(Vasile) 1:32,7. 
cîșt. 1,40, ev 

1. In (Suditu) 
Negrul- Cota : 
' ’ ■.% 193.

1. Daniela (Popes- 
Sugiuc, 3. Sabău. 
ev. 45, ord. triplă 

1. Manuc
3. Tri- 
7, ord.

1. So- 
Suditu.

Cota icîșt. l,șo. ev. 
ni-a : 1. Pendula
3. Tufoasa. Cota :
4. Cursa a IV-a : ;
1:31,2, 2. Răsad, 3. ____
clșt. 8, ev. 14, ord. triplă 
Cursa a V-a : - ~ "
cu) 1:28.9, 2.
Cota : cișt. 3. 
137. Cursa a 
(Oană) 1:25,4 
fol. Cota : cîșt. 2,40. ev. 
triplă 112. Cursa a Vil-a : 
rin (Roman) 1:30,1, 2.
Cota : cîșt. 4, ev. io. triplu 3—5— 
7 95. Cursa a VUI-a : 1. Corni- 
șon (T. Nieulae) 1:31,6, 2. Fon- 
dista. 8. Hrenița. Cota : cișt. 3. 
ev. 37, ord. triplă închisă. Cursa 
a IX-a : 1. Roșcovan (Oană) 
1:30,5, 2. Honorică, 3. Korida. 
Cota : cîșt. 1,30. ev. 10. ord. tri
plă 86, triplu 7—8—9 605. Cursa 
a X-a: 1 .Hematita (Baicu) 1:29,»,
1. Ste-ema. Cota : cîșt. 2,20, ev.
2. ordinea 7. Pariul austriac s-a 
ridicat ta 17 603 le! și s-a închis.

VI-a
2. Fidello,

MOSCU

ASTAZI este ultima zi cînd 
mai puteți procura bilete pen- 
atractiva tragere a excursi-vă 

tru _______  .
ilor 1a PRONOEXPRES, de mîi- 
ne, 9 mal 1984! Pe lingă Impor
tante ctstiguri în autoturisme și 
bani, stnt oferite excursii de un 
Ioc In U.R.S.S . eu plecarea in 
luna august. Se extrag In total 
15 numere, repartizate în 3 ex
trageri. Biletele de 25 lei varian
ta. cu drept de participare la 
toate extragerile, au cele mai 
mari șanse de elștig. Procura- 
fi-vă cit mai multe bilete! 
PRONOSPORT de duminica 13
• T.a toate agențiile Loto- 

Pronosport continuă depunerea 
buletinelor pentru concursul 
PRONOSPORT de duminică 13 
mai a.c. Participantul EUGEN 
NEAGU din corn. Chiajna. Sec
torul agricol Ilfov, face pronos
ticurile de mal jos :

1. Ascoli — Sampdoria 1 X : 2. 
Avellino — Fiorentina 2 : 3. Ge
noa — Juventus 2 ; 4. Pisa — 
Lazio 2 ; 5. Roma — Verona 1 ; 
6. Torino — Napoli X ; 7. Udine- 
se — Milan 1. X. 2 ; 8. Arezzo — 
Triestlna X ; 9. Como — Cremo- 
ncse X ; 10. Lecce — Catanzaro 
1, X ; II. Monza — Campobasso 

.1, X ; 12. C.S.M. Reșița — Poli 
Tim. X, 2.
CiSTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 2 MAI
Categoria 1 : 1 variantă 25%:

Autoturism „Dacia 1300 “ (70 000 
lei) ; cat. 2 : 1 variantă 100% 
a 34 233 lei și 4 variante 25% 
a 8 558 lei ; cat. 3 : 11 variante

1. 
40
>4

_ ___ ____ , ,______ „ 4. 
_. Valerică (FI. Autom. Morenl) 
23 p. 5. I. Schmidt (Poiana Clm
plna) 18 p, 8. I. Mărgărit (FI. 
Autom. Morenl) 17 p; 125 cmc —
1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 37

2. “ ~ "
3.
4.

P, 
P. 
P.

I.

L. Tomoșvari (Steaua) 37 
Tr. Cîmpan (St. r. Bv.) 28 
Csorboșl (I.R.A.) 20 p; 80 

— ’ (Muscelul
D. Cristea 
I. Bogdan

p.
p,
P- cmc — 1. L. Peniu
Cîmpulung) 40 p, 2.
(Torpedo) 28 p.
(Torpedo) 28 P. 4. C. Bivol (Mus
celul) 22 P: 50 cmc ' _ 
ranval
(LR.A.)
r. Bv.) 
tro Sf.

3.

1. L. Ba- 
(I.R.A.) 35 p, 2. P. Gaggy 

35 p, 3. B. Drăghici (St. 
30 p, 4. M. Lupuli (Elec- 
Gh.) 24 n.
Troian ANDRONACHE

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
și 43 variante 
cat. 4 : 50,25 
lei ; cat. 5: 

cat. 6 : 5 036 a 
lei ;

100% a 3 148 Iei 
25% a 787 lei ; 
variante a 1 363 
125.50 a 546 lei :
40 lei ; cat. 7 : 137.50 a 200
cat. 8 : 2 536,50 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 
lei.

3 180

1300 
alte 

dc

Autoturismul Dacia 
(70 000 lei) și o suită de 
eîștigurl au fost obținute 
MARIN DRAGHICI din Buftea 
— Sector Agricol Ilfov.

* 
i
î +
■i
* + 
+ 
-k 
* 
$ 
-k 
-K 
+
*

MIERCURI 9
O NOUA TRAGERE

SlNT OFERITE AUTO
TURISME „DACIA 1300", 
EXCURSII IN U.R.S.S. 
ÎNSEMNATE CISTGURI 
BANI.

CELE TREI EXTRAGERI 
ALE AMBELOR FAZE TOTA
LIZEAZĂ 15 NUMERE

CU BILETE DE 25 
LEI PUTETI PARTICIPA 
FIECARE DINTRE CELE 
DOUA FAZE ALE ACESTEI 
IMPORTANTE TRAGERI !

tema sprintul 
pionatului. Al 
jucătorilor să 
cestor discuții 
astfel, intrare 
turneului fini 
recum întîrz 
parteneri — 
că în Spânii 
dată — tot 
urgență — 
ligii.

Formația q 
lorilor va tini 
accidentări, I 
rări incompll 
Geolgău și I 
formația de I 
trebui' noml 
incomplet rel 
cuit probabil 
ca certă prJ 
in pofida u|

inter-

COMO

STA

RAPID
GRECIA

(Ur.r,

Etapa di 
campionat! 
dominata 
le, în mc 
Hcaci tarte.

care au concu- 
satisfacție, ne
rezultate mi- 
modeste (cx- 

la „viteză",
performanța ră- 

578 p...). Ce fac 
fac antrenorii 1 

mai putini tineri

Radu TIMOFTE

FIORETISTA MARCELA
PE LOCUL 5 LA

ZSAK,

Tradiționalul concurs 
național feminin de floretă de 
la Como (Italia), contînd pen
tru .Cupa Mon^ală", s-a în
cheiat cu o finală a gazdelor, 
campioana mondială Dorina 
Vaecaroni întrecînd-o pe Clara 
Mochi cu 9—7. O frumoasă 
performanță a înregistrat re
prezentanta noastră Marcela 
Zsak, calificată în finala de 
opt și clasată pe locul

POLOIȘTII DE LA
S-AU REMARCAT IN

Poloiștii de la Rapid Bucu
rești au participat recent la 
un turneu organizat la Atena 
de clubul Panathinaikos. Ju- 
cînd în compania celor mai 
multe dintre echipele de frunte 
ale poloului din Grecia, fero
viarii s-au comportat foarte 
bine, cîștigind categoric toate 
întilnirile : 15—5 cu N.O.B.,
15—9 cu Glifadas, 14—6 cu 
Patras, 18—2 cu Enoa. 14—6 
cu Olympiakos Pireu, 14—8 cu 
Panathinaikos. Rapid a cîști- 
gat astfel autoritar întrecerea.

Golgeterul competiției a fost 
lloria Niță, care a înscris 20 
de goluri, antrenorul 
Rusu remareîndu-i, de 
nea. pe Gaiță, Arsenc, 
Ragea.

La turneu a oficiat 
trul român Cornel Frății i.

Cornel 
ascme- 
Chiriță,

și arbi-

I

I

tX

TRAGEREA EXCURSIILOR
PRONOEXPRESa» ras»

MAI 1984 
PRONOEXPRES !

Sțow TE DE ClȘTK PENTRU

odevcnjl cq 
ocecstă uit] 
terra de rJ 
mult cu ci 
Ce inseami 
criza de 
In ambele I 
invoca faptj 
Numai că I 
omite depl 
unde, orictl 
fiind chemj 
cercarea □ 
linie. Cine I 
poate, Legii 
se impune I

Din ferii 
rezultatele I 
dem câ aJ 
Stortz edil 
tușă nu stl

Daca reuși 
nulul, un 
consacrat 
și pe sta<l 
ropei, nu I 
nimeni, In 
forma nța 
lie este d 
remarcabili 
fost obțin 
unei apăra 
mai depal 
suita de 
performanți 
cerea căra 

peni, a I 
goluri. I 

Mulți se

.lor de la 
cîștigas r# 
cum se zi 
Ia serviciu

Iată ins 
treilea, în 
al campiol 
totul 
data 
tor“ 
care 
mărcnilor)l 
campioană 
de 4—1 ; u 
l-am putq 
senzație ? 
deschis, q 
Atila Kuq 
nonim ÎL] 
Moraru șl 
vor ține I 
nu prea I 
jocuri de | 
chinuit 
tige) ; 
etapa a 3 
la Slatin 
(1—4, exaJ 
Diojpio). 
hor (bravi 
pe sine sj 
mai bun 
tregul caș

în ■ 
aceal 
se nl 
(fără I
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DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A 23-a
Programul și arbitrii etapei

îi final 
trenorii

pună
pentru 

i fermă
din Franța, oa- 

ită — față de 
dovadă și faptul

a fost suspen- 
din motive 

ncheierea

al cam- 
au cerut 
capăt a- 
a marca, 
pe pista

de
Cupei

astăzi a 
seama de 

b unele recupe- 
le. Absențele lui 
Rednle, fată de 
b Bratislava, vor 
Lnsate. Negrilă, 
Icut, va fi Inlo- 
cu Zare. Se dă 
pnta Iui Boloni, 
Iii ușor trauma-

trico- 
unele

tism ia picior. Antrenorii noș
tri ar fi dorit să-i testeze pe 
Crișan și Iovan. dar 
dentările de ultimă oră au 
Împiedicat "acest lucru. Sub re
zerva unor modificări, anunțăm 
următoarele formații :

ROMÂNIA : Lung — Zare, 
lorgulcscu, Ștefănescu, Cngu- 
reanu — Țicleann, Klein, Bo
loni, Hagi — Gabor, Cămătara.

NANTES : Bertrand Demanes 
— Bibard, 
Ayaehe — 
Baronchelli
Furie. Vor __ ____ _______ __
iugoslavul Halîlteodziei și inter
naționalul Amisse, accidentați.

Se vorbește aici că toți 
cei trei antrenori din grupa 
noastră de la turneul final — 
Derwall, Cabrita și Munoz s-ar 
putea să fie prezenti în tri
bunele frumosului stadion din 
Nantes.

acd-

Dezarkorian, Bossis. 
Adonkor,
— Pi cot. Buscher, 
lipsi din formație

ILauriee,

—

KLEIN

, Arbitrii nu si au pe... tușă!
multe altele, sîmbâtâ a fost., etapa tușierilor I Radu 
greșeli grave, Mircea Sa lom ir — neatent Ic ofsaiduri și 

hi, G. Macavei — cu greșeli, P. Pienescu — cu unele 
c. Regretabil, firește, acest lanț al slăbiciunilor. El 
rcuție o problemă Importantă, adesea trecută pe planul 

a aportului important al arbitrilor de linie. Reputatul 
■ spu®Mfcdeunăzi, câ a face Hnle este moi greu decît 

sâ sublinieze, o dată în plus, cit de mare 
pjșierila^^tr-un meci șl, mai ales, sâ reamintească 
un meci est© condus de trei arbitri". Tocmai de aceea 
I „sîmbâtâ a tușierilor" trebuie sâ reprezinte o serioasa 
hoție (și de acțiune I) a celor în drept. Cu atît mai 
lată, apar printre corigent! și doi arbitrii internaționali, 
[aceasta ? Câ unii nu știu sâ facă și tușă ? Că, în 
f, greul trebuia dus la centru, cu nucleul de bază I 
staze adevărul se află <• mijloc. Sigur, unii ar putea 
|â, în unele țâri, există un grup specializat de tușteri. 
[vine, automat, și contraargurnentul. Pentru câ nu putem 
leo brigăzilor noastre de arbitri peste hotare, acolo 
hm privi problema, tot un centrai râmi ne, ceilalți dai 
|â evolueze la linie. Un motiv în plus sâ apreciem in
ii ului central de a testa orbitri experimentați 
[se descurca Intr-un meci de campionat la linie, 
chita de sarcinâ într-o partidă Internaționala. De 
licorea serioasa a valorii $1 Ia linie.
I greșelile tușierilor, semnalate sîmbâtâ, nu au 
le. Au creat, însă, tensiune, nemulțumiri, discuții. Cre- 
Itest din finalul campionatului trebuie. început chiar din 
Iriitoare. Pentru câ
I- tușă I
Ia--7

Azi, o restanță
P.

viciat

un orb’lru de valoare cînd este to

Mireeo M. lONESCU

LUI ILE
oătâ a deci, cine este lie, ju-

fost câtor destul de puțin
a li za ri cunoscut, el avind
de e- doar un an și ceva

1 jucă- de activitate în prima
și lle,^^fivizie î Și, în ode-r.

din Divizia „A“

DINAMO-F.C. OLT
Stadionul Dinamo din Capi

tală va găzdui astăzi, cu în
cepere de la ora 17,30, meciul 
DINAMO — F.C. OLT, res
tanță din etapa a 24-a a Di
viziei „A". Reamintim că, îna
intea acestei confruntări, Di
namo se află 
clasament, iar 
cui 11.

întâlnirea va 
o brigadă de 
la centru pe R Petrescu, aju
tat la linie de P. Cadar (ambii 
din Brașov) și Gh. Constantin 
(Rm. Vilcea).

pe locul 3 
F.C. Olt pe

in 
lo-

deti condusă 
arbitri avîndu-1

I rodea, 
piovea- 
btbalist 
Inoscut 
le Eu- 
de pe 
b per
la nu lui 
It mai 
leit a 
I fata 
re, nu 
leit în 
lelente 
I între- 
Ir eu- 
I ptrți-

[eabâ.

cariera otacantu- 
^ de la F.C. Bihor 
Heste destul de neobiș
nuită. în vîrstâ de 25 
de ani (i-a împlinit la 
18 ..........................
lie 
un on și mai bine, lo 
echipa din comuna lui 
natală, Forestierul Fi
niș. La 21 iulie 1975 
este transferat lo di
vizionara „C" Bihorul 
Beiuș, unde joacă pî- 
nă la 8 II 1983, cînd 
apare în lotul divizio
narei „A" din Ora
dea. Prin urmare, de
butează în Divizie „A" 
la aproape 24 de ani! 
Vîrstâ la core ofti fot-

martie). Alexandru 
a fost legitimat,

baliști sint de mult 
cunoscuți pe prima 
scenă. Alt exemplu 
care demonstrează câ 
nu există 
de vîrstâ pentru 
sac rare, 
lui lie, 
un salt peste Divizia 
,.B" în 
s-o făcut destul 
încet la început. Dar, 
mai cu seama din se
zonul de toamnă 1983, 
și acum. în cel de 
primăvară, înaintașul 
echipei orâdene „și-a 
dat drumul", deve
nind unul din titularii 
de bază ai liniei de 
atoc. Iar sîmbâtâ am 
înregistrat „explozia" 
din partida cu Dina
mo. He, un salt spec
taculos • și eficace în 
Divizia „A" I

„bariere" 
con- 

Acomodareo 
care a făcut

evoluția Iul. 
de

Eftimie lONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• VINERI, SEMIFINALELE 

„CUPEI ROMÂNIEI". La Bucu
rești va avea loc meciul Spor
tul studențesc — Steaua, iar la 
Făgăraș se va disputa tntîlnlrea 
Dinamo — Corvinul Hunedoara. 
Ambele partide vor începe la ora 
16,30.
• CONDUCEREA CLUBULUI 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU ne-a comu
nicat următoarele hotărirl: schim
barea antrenorului Alexandru 
Constantinescu și sancționarea u- 
nor jucători pentru diferite aba
teri disciplinare. De pregătirea e- 
chipel se ocupă acum Liviu Co- 
man și jucătorul Dorin Barna.

■ IN ULTIMA SA ȘEDINȚA 
BIROUL FEDERAL a luat, prin
tre altele, și următoarea hotăr!- 
re: „S-a aprobat memoriul prin 
care se solicită luarea în consi
derare in clasamentul golgeterilor 
a golurilor Înscrie in meciul cu 
Universitatea Craiova de către 
jucătorul Coraș. Pentru echitate 
s-a aprobat aceeași măsură jucă
torului Irimescu de la Universi
tatea Craiova".

WIRILE SPRE „PODIUMUL" CAMPIONATULUI
pag. 1)

i, dinamoviștii 
^eren, aveau. 
:enis. „avantaj

„sprintul" al 
penultimul act 
, a răsturnat 
pectaculos. De 
rbitrul-iudecă- 
I F. C. Bihor 
h situația băi- 
Invins echipa 
prcd^iilul scor 
I senzație, 
I at>e ce de 
I^F-o spunem 
|Htrcnată dc 
V acestui a- 
■are portarul 
Boierii 
Biultă vreme, 
Re in 
Bciteodată s-a 
■^Ju să cîș- 
fi im că. după 
I întorsese de 
|s ..sifonată" 
I a învins ne 
L că ^.C. Bi- 
I s-a întrecut 
I rcalizind cel 
I său din in- 
I si că dina- 
liat Li polul 
k \

săi ii

unele

opus posibilităților și valorii 
etalate, deseori, în intilniri 
mult mai grele. Sigur, sint 
explicații și cauze „pro“ și 
..contra", dar n-are rost să le 
căutăm noi. cei „din afară". 
Aceasta este treaba tehnicie
nilor. Important este că sur
priza de la Oradea a relansat 
campionatul la partea lui su
perioară, fotbalul arătindu-ne, 
și de data aceasta, fața lui ne
bănuită.

Pe stadionul „Steaua", jucătorii 
militari — excelent conduși de 
Petru si cu un Lăcătuș în mare 
vervă — au făcut o repriză 
secundă de bună calitate, cu 
faze de gol de mare spectacol.

intrat în funcțiune, 
computerele, „fișele- 
ale celor două can- 
titlu arătînd astfel : 

azi, restantă, a- 
cu F.C. Olt

Așa au 
din nou, 
program" 
didate Ia

DINAMO : 
casă, cu F.C. Olt ; duminică, 
în ultima etapă de campionat, 
joc cu S.C. Bacău (a) ; 
vor urma, în ordine, 
marea restanțelor : cu 
(d), F.C. Argeș (a) și 
Tg. Mureș (d).

STEAUA : duminică.
(rolul Al) : apoi 
Dinamo (a).

apoi 
progra- 
Stea.ua 
A.S.A.

cu Pe- 
restanța cu

Variante la aceste „fișe* : 
multe, cu șanse și pentru Di
namo și pentru Steaua.

Cam așa stau lucrurile in 
fruntea clasamentului, unde 
Universitatea Craiova nu mai 
poate pierde locul al treilea, 
iar Sportul studențesc cu F.C. 
Argeș și-1 dispută (în conti
nuare) pe al patrulea. Să sub
liniem din etapa de sîmbătă 
cursa pe care Cămătaru o face 
cu Coraș în clasamentul gol- 
geterilor. Indiferent cine o va 
cîștiga. pe noi ne bucură „a- 
petitul* celor doi internaționali, 
care vor merge la „Euro ’84“ 
cu frumoase cărți de vizită.

în sfîrșit, la subsol „apele 
s-au limpezit" bine — Rapid 
si F.C. Baia Mare au terminat 
cu „nopțile albe**, doar A.S.A. 
mai duce dorul baremului de 
29 de puncte (îl poate realiza 
duminică cu F.C. Argeș, acasă, 
sau la ora restantei cu Di
namo), în timp ce Dunărea 
C.S.U. Galați se mai agață de 
două... paie (meciul de acasă 
cu Chimia Rm. Vilcea, corobo
rat cu... imprevizibilul de la 
Tg. “ - -
care 
de a

Ce 
Vorba aceea : 
vedea**.

cu...
Mureș), 
mai are

i se salva 
va fi

ca și Petrolul, 
‘șanse teoretice 
la golaveraj.
în continuare ? 
„om trăi și om

SERIA 1
Șiretul Pașcani — CFR Pașcani 

1—5 (0—1), Laminorul Roman — 
Minerul Gura Humorului 2—0 
(1—0), ASA Cîmpulung Moldove
nesc — Cristalul Dorohoi 2—0 
(1—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Relonul Săvinești 1—0 (0—0), fi
nirea Sâveni — Avîntul Frasin
1— 3 (1—1), Cetatea Tg. Neamț — 
Minerul Vatra Domei 3—2 (1—0). 
Zimbrul Șiret — Electro Bucecea 
5—1 (2—0), Metalul Rădăuți — 
Carpați Gălănești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 23-a ; 1. CFR PAȘ
CANI 36 p (56—11), 2. Minerul 
Gura Humorului 34 p (42—13). 3. 
Laminorul Roman 27 p (27—17)... 
pc ultimele locuri : 14. Celuloza 
P. Neamț 18 p(27—36), 15. Cris
talul Dorohoi 18 p (18—38). 16. 
Unirea Sâveni 14 p (21—44).

ETAPA VIITOARE: Relonul Săvinești 
- Unirea Sâveni: S. Oroveanu (Bu
zău), Șiretul Pașcani - Laminorul 
Roman: N. Voicu (Galați), Minerul 
Vatra Dome» — C.F.R. Pașcani: I. 
Gherohel» (Baia Mare), Minerul Gu
ra Humorului — A.S.A. Cîmpulung: 
I. Rusu (Bacău), Cristalul Dorohoi — 
Metalul Rădăuți: A. Renghel (Va
slui), Electro Bucecea - Avîntul 
Frasin: G. Pintilie (Tecuci), Carpați 
Găloneștr — Cetatea Tg. Neamț: M. 
Muntean» (Bîriad), Zimbrul Șiret — 
Celuîozo P. Neamț: C Diaconeseu 
(Bacău)

seria a n-a
Aripile Bacău — Letea Bacău

2— 0 (0—0), FEPA 74 Bîrlad —
Luceafărul Adjud 4—0 (2—0), Mi
nerul Comănesti — Chimia Mă- 
rășești 2—1 (0—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Proletarul Bacău 
5—0 (4—0), Victoria Gugești — 
Viticultorul Panciu 1—0 (0—0),
Voința-Gloria Odobești — Pe
trolul Moinești 3—0 (2—0), Me
canica Vaslui — Inter Vaslui 1—1 
(1—0), Constructorul Iași — E- 
nergia Gh. Gheorghlu-Dej 2—1 
(2—0).

Pe primele locuri ; 1. ARIPILE 
BACAU 34 p (47—13). 2. FEPA 74 
Bîrlad 30 p (40—25), 3. Victoria 
Gugești 27 p (31—18) 4. Mecani
ca Vaslui 27 p (28—18)... pe ul
timele locuri: 15. Letea Bacău 
t9 p (30—34), 16. Energia Gh. 
Gheorghiu Dej 16 p (19—37).

ETAPA VIITOARE: Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej — Mecanica Vaslui: 
G. Vodă (P. Neamț), Voința Gloria 
Odobești — Aripile Bacău: E. Mitreo 
(București), Inter Vaslui — Victoria 
Gugești: I. Paroschiv (Botoșani). Le
tea Bacău — Petrolul Moinești: G. 
Mane aș (P. Neamț), Metalul Tg. Se
cuiesc — Minerul Comânești: G. Ie
rnând» (Ploiești), Viticultorul Panciu
— FEPA 74 Bîrlad: E. Otgen (Bucu
rești). Proletarul Bacău — Luceafărul 
Adjud: V. $Wanev (Tuiceo), Chimia 
Marâșeștî — Constructorul lași: N. 
Gâzdoiu (Brăila).

SERIA A IU*
Metalul Mangalia — Victoria 

Tecuci 2—1 (0—1), Laminorul
Brăila — Chimia Brăila 0—0. Vo
ința Constanta — Chimpex Con
stanța 2—1 (2—0), DVA Portul 
Galați — Arrubium Mă cin 4—2 
(1—2), Progresul Tsaccea — Șoi
mii Cernavodă 3—1 (3—0) IMU 
Medgidia — Cimentul Medgidia 
1—1 (1—0). SN Tul cea — Por
tul Constanța 1—8 (1—0), Victoria 
TC Galați — Ancora Galati 1—2 
(1-1).

Pe primele locuri : L META
LUL MANGALIA 35 p (37—15). 
2. IMU Medgidia 28 p (34—23), 3. 
Victoria Tecuci 26 p (38—25)... pe 
ultimele locuri : 15. Victoria TC 
Galați 18 p (26—39). 16. Șoimii 
Cernavodă 12 p (15—45).

ETAPA VIITOARE: Ancora Galați — 
Voința Constanța: I. Tîmuș (iași).
Șoimii Cernavoda — D.V.A. Portul 
Galati: S. Tuțuianu (Fetești), I.M.U. 
Medgidia — Progresul Isoccea: I. Di
ma (Oltenița), Laminorul Brăila — 
Cimentul Medgidia: M Potur Coși). 
Arrubium Macin — Chimia Brăila: J. 
Tatu Ies cu (București), Victoria Tecuci
— Vîctor-a T.C. Galați: C Hanganu 
(losî), S.N. Tulcea — Metalul Mon
golia: C. Sclavone (Focșani), Chîm- 
Dex Constanta — Portul Constanta: 
L. Babene (Medgidia).

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — Chimia 

R razi-Ploiești 1—0 (0—0). ASA
Mizil — Carpați Sinaia 2—0 
(1—0), Petrolul Ianca — Victoria 
Lehliu 2—1 (2—0) Petrolul Berea
— Unirea Urzicenl 1—1 (0—0).
Chimia-Victoria Buzău — Metalul 
Buzău 0—0. Poiana Cîmpina — 
Petrolul Bălcoi 5—2 (3—2). Car- 
nati Nehoiu — Tractorul Viziru 
3—0 (2—0). Rapid Fetești — Mine
rul Filipestii de Pădure 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 35 p (64—22), 2. ASA Ml- 
zil 35 p (48—19), 3. Chimia Bu
zău 32 p (81—21)... pe ultimele 
locuri : 15. Unirea Urzlcenl 16 p 
(21—36). 16. Tractorul Viziru 15 
p (31—48).

ETAPA VIITOARE: Chimia Brazi - 
Carpați Nehoiu: G. loniță (Bucu
rești), MirveFul Filipestii de Pădure
— Petrolul Băicoî: V. Sâponaru (Con
stanța), Poiana Cîmpina — Petrolul 
lance: P. Cobsnu (Alexandria), Uni
rea Urziceni — A.S.A. Mizil: I. Ca- 
man (Tîroovi$te), Petrolul Berce — 
Victoria Țăndărei: N. Mucenica (Ba
cău), Canoați Sinaia — Metalul Bu
zău: L. Hies (Odorheî), Vîctorio Le
hliu — Rapid Fetești: M. Coiocaru 
(Cîmnufunpl. Chimia Buzău — Tracto
rul Viziru: V. Cenușe (Constanța),

SERIA A V-a
Mecanica fină Steaua Bucu

rești — Danubiana București 3—6

viitoare (duminică 13 mai)
(2—0), FCM Giurgiu — ISC1P 
Ulmeni 1—1 (0—0), Abatorul
București — Aversa București 
1—2 (1—0), Constructorul Călă
rași — IUPS Chitila 3—1 (3—0). 
Viitorul Chirnogi — ICPB Bolin- 
tin Vale 2—4 (1—1>. Viscofil
București — Tehnometal Bucu
rești 1—1 (1—1), SN Oltenița — 
Argeșul „30 Decembrie'* 3—0 
(1—0). ICSIM București — Fla
căra roșie București 1—3 (1—1).

Pe primele locuri : I. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 36 p 
(46—9), 2. Danubiana București 
23 p (38—29). 3. XCSIM Bucu
rești 25 p (34—20) ...pe ultimele 
locuri : 14. Viitorul Chirnogi 18 
p (21—42), 15. Constructorul Că
lărași 18 p (18—35), 16. FCM
Giurgiu 17 p (18—32).

ETAPA VIITOARE: Flacăra roșie 
București — Viscofil București: A. La- 
tan (Rm. Vîlcea), I.SC.I.P. Ulmeni —
1. U.P.S. Chitila: G. Stă nes ou (Cara
cal), t.C.S.I.M. București — Tehnome
tal București: V. Tobără (Ploiești) 
Î.C.P.B. Bolintin — Argeșul „30 De
cembrie": F. Tabîrcâ (Rm. Vîlcea). 
Aversa București — Mecanică fino 
Steaua București: S. P antei imonesc» 
(Boldești-Scâeni), Viitorul Chlmagi — 
$.N. Oltenița: V. Popa (Slatina), 
Abatorul București — Danubiano 
București: A. Dinu (Pitești). F.C.M. 
Giurgiu — Constructorul Câlârașî: M- 
Dima (Rm. Sărat).

SERIA A VI-a
Fia căra-Automatica Moreni — 

Textila Roșiorii de Vede 
1—0 (0—0) Progresul Corabia — 
Sportul muncitoresc Caracal 1—0 
(0—0), Petrolul Videle — Dună- 
rea-Venus Zimnlcea 2—1 (1—0),
Știinfa Drăgănești-Olt — Dacia 
Pitești 2—0 (0—0), Cimentul Fieni
— Muscelul Cîmpulung 2—1 
(1—1), Cetatea Tr. Măgurele — 
Electrica Titu 2—1 (1—0), Chimia 
Găești — Recolta Stoică ncștl 2—1 
(0—1), Electronistul Curtea de 
Argeș — Metalul Mija 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 34 p (54—14). 2.
Muscelul Cîmpulung 30 p (43—11), 
3. Dacia Pitești 25 p (37—27). 4. 
Progresul Corabia 25 p (37—29)... 
pe ultimele locuri : 15. Chimia 
Găești 18 p (28—41), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 17 p (32—47).

ETAPA VIITOARE: Cimentul Fieni - 
Petrolul Videle: L David (Sf. Gheor- 
ghe). Recolta Stolcănești — Muscelul 
Cîmpulung: M. Dcnceo (București), 
Dacia Pitești — Chimia Gâești: P. 
Prioteaso (Craîovo). Textila Roșiori — 
Cetatea Tr. Măgurele: I. Voicu (Tg. 
Jiu), Sportul muncitoresc Caracal — 
Flacăra Moreni: G. tonezeu (Bucu
rești), Dunărea Venus Zimnîcea — E- 
leetrontstul Curtea de Argeș: L Lu- 
paș (București), Electrica Titu — Me
talul Mija: G. Martiș (București). 
Progresul Co-rcbio — Știința Drago- 
neștl: N. Țeneo (Drobeta Tr. Seve
rin).

SERIA A Vll-a
Dunărea Calafat — CSM Dro

beta Tr. Severin 1—0 (0—0), Pan
durii Tg. Jiu — CFR Craiova 
3—0 (2—0), Metalurgistul Sadu — 
Petrolul Tlcleni 1—8 (1—0), Me
talul Mi hă ești — Armătura Stre- 
hala 2—1 (1—0), Celuloza Drobe
ta Tr. Severin — Progresul Băi
le ști 3—1 (0—8). Viitorul Drăgă- 
șani — Jiul Rovinari 3—1 (1—0), 
Electroputere Craiova — Dierna 
Orșova 3—8 (8—0). Mecanizatorul 
Simian — Lotru Brezoi 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CSM 
DROBETA TR. SEV. 34 p (51—21),
2. Pandurii Tg. Jiu 30 p (36—25).
3. Electroputere Craiova 25 p 
(40—24)... pe ultimele locuri : 14. 
Armătura Strehaia 19 p (33—39), 
15. Celuloza Drobeta Tr. Sev. 19 
p (28—38). 16. Lotru Brezoi 19 p 
(34—55).

ETAPA VIITOARE: Viitorul Drâqășanî
— Electroputere Craiova : C. Orâștea- 
nu (Mediaș), Lotru Brezoi — Pan
durii Tq. Jhi: Z. Bodo (Tg. Mureș), 
C.F.R. Craiova — Dunărea Calafat: 
A. Păun (București), Armatura Stre- 
baîa — C.S.M. Drobeta Tr. Severin: 
I. Munteanu (Timișoara), Petrolul Țî- 
efenî — Dîema Orșova: I. Pădurea- 
nu (Reșița). Progresul Boi Iești — Me
canizatorul Simian: I. Curt ea nu (Si
biu), Jiul Rovinari — Metalul Mihă- 
eștî: V. Stanca (Orâștie), Celuloza 
Drobeta Tr. Severin — Metalurgistul 
Sadu: V. Chiron (Lugoj).

SERIA A VTTI-a
Minerul Anina — Mincrul-Ști- 

ința Vulcan 2—0. (2—0)- UM Ti
mișoara — Constructorul Timi
șoara 4—1 (1—0), Metalul Bocșa
— Victoria Călan 1—0 (0—0). Mi
nerul Ghelar — Minerul Moldova 
Ncuă 4—2 (1—2) Minerul Oravl- 
t* — Minerul Paroseni 3—0 (1—0), 
Dacia Oră știe — Mecanica Orăș- 
tie 3—3 (3—1). Minerul Anînoasa
— Minerul Certej 0—0. Metalul 
Oțelu Roșu — Mureșul-Explo- 
rări Deva 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 31 p (39—19) — din 
22 de jocuri, 2. Minerul Anina 
25 p (35—35), 3. Minerul Paro- 
șeni 24 p (30—32) ...pe ultimele 
locuri : 14. Mecanica Orăstie 21 
p (32—40), 15. Minerul Vulcan 21 
p (27—38), 16. Minerul Aninoasa 
19 p (17—31).

ETAPA VUTOARE: Minerul Moldove 
Nouă — Minerul Aninoasa: P. Făni- 
ță (Timișoara), Minerul Paroșenî — 
Minerul Certej: G. Peptan (Orșova), 
Minerul Știința Vulcan — Dacia O- 
roștîe: N. Gavrifâ (Cluj-Napoca), 
Victoria Colon — Minerul Oravița: 
F. Ceapă (Craiova), Mecanico O- 
rostie — Metalul Oțelu’ Roșu: M. 
Crîșon (Arad), Minerul Ghelar — 
U.M. Timișoara: C. Vas (Oradea), 
Mureșul Explorări Deva — Minerul A- 
nina: C. Mereu (Rm. Vilcea), Con
structorul Timișoara — Metalul Boc
șe: V. Naghs (Oradeal. ■

SERIA A IX-a
Strungul Arad — CFR Arad 

1—0 (T—6), Minerul Săimășag — 
Minerul Suneuiuș 3—0 (0—0), U- 
nirea Valea lui Mihai — Victoria 
Ineu 3—0 (2—6) Rapid Jibou — 
Sllvanla Cehu Sflvaniei 2—1 
(1—6), Unirea Tomnatic — Șoi
mii Lipova I—1 (0—0).. Bihoreana 
Marghita — Unirea S.nnicoîau 
Mare 5—2 (1—2), Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 0—1 (0—0), înfrățirea 
Oradea — Voința Oradea ti—1 
(0-0).

Pe prîmere locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 3î p (44—17). 2. Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 26 p 
C46—35), 3. Voința Oradea 25 p 
(33—36)... pe ultimele tocuri : 14. 
CFR Arad 20 o (23—30). 15. U-
nlrea Valea lui Mihai 20 p (26— 
38). 16. Minerul Suncuktș 19 p
(21—36).

ETAPA VIITOARE : SilvonFc Cehu
Silvanîei — Victorio ineu: A. Budai 
(Satu Mare), Unirea Sînnrcolau Ma
re — Unirea Vafeo fui Mlhai: 6. 
Sîmeso (Hunedoara), Minerul creș 
dr. P. Grozo — Minerul Sărmășcg: 
L Vas^aehe (Hunedoara), înfrățirea 
Oradea — Ur.ireo Tomnatic: I. Sarosi 
(Cluj-Ncpoca), Rapid jibou - Vcințo 
Oradea: S. Vesta» (Aiud), Minerul 
Ștmculus — Oțelul craș dr. P. Gro
za: F. Fechete (Baia Mare). C.F.R. 
A.rad — Bihoreana Marghita: S. Sa- 
reși- (Cluj-Napoca), Șoimii Sirungul 
Lîpova — Strungul Aroet: C. Drulo 
(Tg. Jiu).

SERIA A X-a
Victoria CaFei — Sticla-A rieșul 

Turda 1—0 (1—0). Minerul Baia 
Sprie — CIL Sighet 3—1 (1—6).
Olimpia Gherla — Bradul Vișeu
1— 0 (0—6), — s-a jucat la Jibou. 
Minerul Borsa — Oașul Negrești
2— 0 (0—0), Minerul Bănit — CEM
CIuj-Napeca 6—1 (3—0). Unio
Satu Mare — Lăptmil Tg. Lăpuș
1— 0 (1—0) Chimia Tășnad — U- 
nirea Dej 3—1 (2—0). Minerul 
Bălța — CUPROM Baia Mare 
4—1 (2—0)

Pe primele tocuri: 1. STICLA 
TURDA 35 p (39—13). 2. CIL Si
ghet 28 p (36—17), 3. Unio Satu 
Mare 27 p (35—20) ... pe ultimele 
locuri : 15. CEM Cluj-Napoca 18 
p (22—41), 16. Victoria Cărei 17 p 
(35—23) — penalizată cu —6
puncte.

ETAPA VIITOARE: CUPROM Bara 
Mare — Minerul Baia Borșa: M. Stre- 
tea (oraș dr. P. Groza), Oașul Ne
grești — Olimpie Gherla: O- Gheor- 
gbe (Bistrița), Unie Satu Mare — 
Minerul Bâiuțr A. Glaser (Arad), 
Bradul Vișeu — Minerul Bafta: L. 
Peroeh (Suceava), C.I.L. Siqhet — 
Vîctorio Corei: R. Abraham (Zalău), 
C.E.M. Clui-Napoco — Chimia Tâș- 
nod: V. Mureșon (Luduș), Lupusul 
Tg. Lăpuș — Minerul Baia Sprie: I. 
Melee (Alba tu-îto). Sticlo Arieșul 
Turda — Unirea Dej: G. Cagula 
(Baia Mare).

SERIA A XI-a
Unirea Alba Iulia — Mecanica 

Alba Iulia 2—1 (0—1), Foresta 
Bistrița — Un’rea Ocna Sibiului 
4—0 (1—0), IMIX Agnita — Mi
nerul Rodna 2—1 (2—0), Soda
Ocna Mureș — Șurianul Sebeș
2— o (1—0), Metalotehnica Te. Mu
reș — Electromureș Tg. Mureș 
1—0 (1—0). Mureșul Luduș —
Textila Năsăud 3—0 — neprezen- 
tare, Oțelul Reghin — Meta
lul Aiud 2—0 (2—0). Inter Sibiu
— Metalul Sighișoara 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 33 p (49—23). 2.
Metalul Aiud 27 p (38—20) 3. O-
țelul Reghin 25 p (20—29) Soda 
Ocna Mureș 25 p (28—34) ... pe 
ultimele locuri : 14. Mecanica Al
ba Iulia 21 p (26—27). 15. Meta
lul Sighișoara 21 p (26—34) 16.
Textila Năsăud 7 p (13—49).

ETAPA VIITOARE: I.M.I.X. Agnita - 
Surionul Sebeș: I. Balas (Făgăraș), 
Electromureș Tg. Mureș — Oțelul Re
ghin: A. Boscâteanu (Brașov), Texti
la Năsăud — inter Sibiu: S. Marti- 
neseu (Suceava), Unirea Ocna Sibiu
lui — Metalotehnica Tg. Mureș: R. 
Vlad (Lipova), Mecanica Alba Iulia
— Soda Ocna Mureșului: D, Băjenes- 
eu (Timișoara), Metalul Aîud — Uni
rea Alba Iulia: L Voroș (Reșița), 
Metalul Sighișoora — Foresta Bistrița: 
S. Neagu (București), Minerul Rodna
— Mureșul Luduș: O. Pal (Dej).

SERIA A XII-a
Electro Sf. Gheorghe — Trac

torul Brașov 0—1 (0—1). Torpedo 
Zămeștl — Viitorul Gheorgheni 
1—0 <•—<>), Minerul Baraolt — 
Textila Prejmer 3—1 (2—1), TCIM 
Brașov — Metrom Brașov 2—0 
(0—9), Minerul Bălan — Chimia 
Or. Victoria 1—0 (0—0), Utilajul 
Făgăraș — Celuloza Zămești 4—0 
(2—8), Mobila-Măgura Codlea — 
Mureșul Toplita 3—0 (2—0), Uni
rea Crifituru Secuiesc — Precizia 
Săcele 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 25 p (36—9). 2. 
Viitorul Gheorgheni 31 p (48—13), 
TCIM Brașov 25 p (35—27) ... pe 
ultimele locnri : 15. Chimia Vic
toria 19 p (25—44), 16. Torpedo 
Zărneștt 1« P (21—39).

ETAPA VIITOARE: Precizia Sâcele
— Mobila Măgura Codlea: I. Mun- 
feanu (Giurgiu), Tractorul Brașov — 
Utilajul Făgăraș: R. Mușat (Bucu
rești), Viitorul Gheorgheni — Electro 
Sf. Gheorghe: P. Pienescu (P. Neamț),' 
Metrom Brașov — Textila Prejmer: P. 
Peana (București), Mureșul Toplița — 
Torpedo Zârnești: A. Nițu (Plopenî), 
Chimia oraș Victoria — I.C.I.M. Bra
șov: P. Vancea (București), Celuloza 
Zomeșiî — Unirea Cristaru Secuiesc: 
M. Deuțo (Cisnădîe). Minerul Ba
raolt — Minerul Baton: C. Merctwe 
(București).

Rezultatele ne-au fast transmi
se de către eeFespnndentfr neutri 
voluntari dîn localitățile respec
tive.

Stea.ua


PE LOCUL 2
„Marele premiu al orașului 

Istanbul" la talere a prilejuit 
o frumoasă afirmare a specia
liștilor români în proba de 
skeet. Așa cum am mai a- 
nunțat. Ioan Toman a reușit 
să se claseze printre fruntași 
în întrecerea individuală, el 
ocupînd în finalul acestui con
curs deosebit de puternic, care 
s-a bucurat de prezenta celor 
mai buni taleriști europeni, 
locul 5, cu 197 t, la egalitate 
cu alți 3 trăgători. Este pen
tru a doua oară în acest se
zon, cînd Ioan Toman reușește 
acest rezultat înalt, competitiv 
(prima oară cîștigînd Balca
niada de la Atena). Celelalte 
locuri ale sportivilor noștri : 
11. A. Ciorba 194 t ; 37. I. Io
nică 186 t ; 40. C. Paraschiv 
186 t.

$i în întrecerea pe echipe, 
taleriștii noștri au avut o com
portare bună. în componenta 
Toman — Ciorba — Ionică —

ULTIMELE REZULTATE
DE LA CE. DE JUDO

Duminică seara, tîrziu, au 
luat sfîrșit întrecerile de la 
ultimele două categorii ale 
Campionatelor europene de 
judo, care au avut loc în 
Belgia, la Liege. Iată clasa
mentele : superușoară : 1. Haz- 
ret Tlctseri (U.R.S.S.), campion 
european, 2. Felice Mariani 
(Italia), 3. Patrick Roux 
(Franța) și Carlos Sotillo (Spa
nia), 5. Marek Rybicki (Polo
nia) și Neil Eckersley (An
glia) ; open : 1. Angelo Parisi 
(Franța), campion european, 2. 
Grigori Verișev (U.R.S.S.), 3. 
Mihai Cioc (România) și Ro
bert Wan de Walle (Belgia),
5. Elvis Gordon (Anglia) și 
Alberto Rubio (Spania).

I a această ediție, cei 5 spor
tivi români prezenti la com
petiția continentală au cucerit 
două medalii de bronz — Ște
fan Nagy, la categoria „ușoară" 
și Mihai Cioc la „open", iar 
Ilie Șerban, la „semiușoară" și 
Costel Năftică, la „semigrea", 
s-au clasat pe locul 5. în cla
samentul pe medalii. România 
s-a situat pe locurile 10—13, 
la egalitate cu Austria, O- 
landa și Spania. Reamintim că, 
la această ediție, au fost în
scriși pe foile de concurs spor
tivi din 30 de țări.

NUMEROASE CONCURSURI DE A TLETISM
Două recorduri mondiale și unul european

LA ISTANBUL
Paraschiv, reprezentativa tării 
noastre s-a clasat pe poziția 
a doua,- cu totalul de 574 t, 
fiind întrecută doar de echipa 
Cehoslovaciei (594 t), dar de- 
vansînd formații mult mai 
prestigioase, ca aceea a Franței 
(573 t), Danemarcei (570 t),
Egiptului (570 t). Italiei (569 
t), Austriei (565 t) etc. La în
treceri au participat taleriști 
din 14 țări.

„CUPA PRIETENIA
Ediția 1984 a „Cupei Priete

nia" la dirt-track, competiție 
internațională care reunește an 
de an speranțele acestui sport 
din unele țări socialiste, s-a 
inaugurat sîmbătă la Sibiu, 
unde a avut loc prima manșă 
a etapei I — întrecerile pe 
perechi. La start s-au aliniat 
alergători pînă la 21 de ani 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. si România.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți. de data asta s-a observat 
o evidentă apropiere a valo
rilor, majoritatea tinerilor mo- 
tocicliști fiind de forte sensibil 
egale. Prima cursă din pro
gram a adus fată in față pe 
reprezentanții României și U- 
niunii Sovietice, Marius Soaită 
și Nicolae Puravet impunîn- 
du-se din start. Ei au condus 
permanent, susținuți de cel 
peste 5 000 de spectatori, dar 
Marius Soaită — dintr-o nea
tenție — s-a răsturnat înain
tea liniei de sosire, victoria 
revenind coechipierului său. 
în loc de 5—1, scor egal (3:3) 
cu puternica reprezentativă a 
U.R.S.S. Fără a se accidenta 
grav, Șoaită n-a mal putut 
reintra în următoarele manșe, 
după ce la antrenamentul ofi
cial liderul lotului republican. 
Sorin Ghibu, devenise și el 
indisponibil. Practic, echipa 
noastră a rămas doar lntr-un 
singur alergător de talia ad
versarilor (Niculae Puravet a 
acumulat pînă în final 11 p), 
deoarece ca rezervă a figurat 
un tînăr de 16 ani. Dan Bog
dan care, cu toate că s-a si
tuat mai de fiecare dată In 
apropierea animatorilor. n-a 
putut realiza nici un punct. 
Au urmat curse viu disputate 
pentru desemnarea cuplului 
învingător, fiind nevoie de o 
manșă de baraj Intre căpitanii

• în prima zj a Regatei 
Trebon (Cehoslovacia), cano
toarele românce au ocupat pri
mul loc in probele de simplu 
(Jeana Mieilă) 3:51.23, 2 vîsle 
(Doina Bălan, Titie Țăran) 
3:30,34, 4+1 rame (Luminița
Furcilă, Mariana Gllgor, Pan- 
silia Clapon. Maria Mustețea, 
Elena Nedelcu) 3:25,41 și 8+1 
(3:22,98). Echipajul de 4+1 
vîsle s-a clasat pe locul 3 
(3:31,16), după Italia (3:22,95) 
și Franța (3:25,97). Duminică, 
vîslașele si ramerele noastre

LA DIRT-TRACK
tandemurilor Ungariei și Po
loniei.

CLASAMENT : 1. Ungaria
24 p, 2. Polonia 24 o, 3. Ceho
slovacia 23 p, 4. Bulgaria 16 p, 
5. U.R.S.S. 14 p, 6. R.D. Ger
mană 13 p, 7. România 11 p.

Duminică, pe pista stadio
nului Metalul din Capitală, în 
prezența a peste 6 000 de spec
tatori, s-a desfășurat turneul 
individual. Cu 3 indisponibili
tăți de ultim moment (Sorin 
Ghibu, Marius Șoaită, Anton 
Hack), liderul reprezentanților 
noștri a rămas din nou sibia- 
nul Nicolae Puravet care — 
cîștigînd o manșă și ocupînd 
mai multe locuri doi — s-a 
situat pe poziția a 5-a (din
17 concurenți). în urma lui I. 
Petrikovies (Ungaria) 15 p. 
H. Grzelak (Polonia) 13 p, T.
Șandor (Ungaria) 12 p și L
Zwerev (U.R.S.S.) 12 p.

în încheiere, se cuvine să 
subliniem eforturile depuse de 
asociația sportivă Voința Sibiu 
și clubul Metalul București 
pentru buna organizare a în
trecerilor. Corpul de oficiali, 
condus de arbitrii internațio
nali R. Cristei și D. Florea, a 
funcționat cu competentă și 
operativitate.

Troian IOANIȚESCU

iNTÎLNIRI PENTRU
„CUPA DAVIS“

La sCrșitul sâptămînii tre
cute s-au desfășurat intilnirile 
din cadrul grupelor zonale ale 
competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis", ediția 1984. 
în zona europeană a fost pro
gramat turul tntii. care a dat 
următoarele rezultate : grupa 
A : Norvegia — Portugalia 4—1. 
Polonia — Grecia 4—1. Sene
gal — Tunisia 3—2. Monaco — 
Zimbabwe 4—1 ; grupa B: E- 
gipt — Luxemburg 5—0. Spa
nia — Algeria 5—0. Turcia — 
Belgia 0—5. Maroc — Finlanda 
0—5. 

au obținut victoria în finalele 
de 4+1 rame și 8+1. La simplu, 
Maria Drăgan a sosit pe po
ziția secundă, iar echipajul de 
4+1 vîsle pe locul 3.

• Caiaciștii și canoiștii ro
mâni care au participat la re
gata internațională Mechclin 
(Belgia) s-au clasat pe locu
rile 3 în finalele curselor de 
C 2 —- 1000 m (Dumitru Be- 
țiu, Fiodor Gurei) 3:41,97 (1.
Ungaria 3:41,42. 2. U.R.S.S.
3:41,71) și K 4 — 500 m fete 
(Agafia Constantin. Tecla Ma
rinescu, Nastasia Ionescu. Ma
ria Ștefan) 1:42,52 (1. R.D.G. 
1:40,08, 2. U.R.S.S. 1:41,37).

• în cadrul regatei de ca
notaj de la Pancearevo (Bul
garia) echipajele noastre au 
obținut rezultatele : masculin 
— locul 1 la 2 rame și locul 
2 la 4+1 rame ; feminin — 
locurile 3 la 2 vîsle și 4+1 
vîsle.

FLACĂRA OLIMPICĂ IN DRUM SPRE STATELE UNITE
După cum transmit agențiile 

de presă, la Olympia, lingă A- 
tena, a avut loc ceremonia a- 
prinderii flăcării olimpice, în 
prezența a cinci dintre mem
brii Comitetului Olimpic Inter-

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TBILISI

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
Cu o singură rundă înainte 

de Încheiere, turneul interna
țional feminin de șah de la 
Tbilisi are o nouă lideră, pe 
fosta campioană mondială Nona 
Gaprindașvili, care a acumulat 
8 puncte din 12 posibile. O 
urmează în clasament actuala 
deținătoare a titlului suprem 
feminin. Maia Ciburdanidze, 
care împarte locurile 2—4 cu 
Nana Ioseliani și jucătoarea 
ungară Maria Ivanka, toate a- 
vînd cite 7.5 p. Plutonul frun
taș este încheiat de Nina Gu- 
rieli și suedeza Pia Cramling, 
ambele cu 7 p. Reprezentanta 
tării noastre. Margareta Mu- 
reșan. este clasată pe locul 
12—13, cu 4 p

La jucarea întreruptelor, re
miza a fost consemnată în 
partidele Ciburdanidze — Mu- 
reșan și Gaprindașvili — Ci
burdanidze. iar Cramling a 
fost Învinsă de Lazarcvici.

ÎN „CURSA PĂCII“
120 de rutieri. din 20 de 

țări, vor lua astăzi startul in 
cea de a 37-a ediție a com
petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii". Echipa Româ
niei, prezentă la toate edițiile 
acestei mari întreceri, este al
cătuită anul acesta din Mircea 
Romașcanu, Costică Paraschiv, 
Ionel Gancea, Nicolae Aidulea, 
Valentin Constantinescu și 
Cristian Neagoe și este înso
țită de antrenorul Vasile Se- 
lejan.

A 37-a ediție a „Cursei Păcii" 
se dispută pe ruta Berlin — 
Praga — Varșovia. în perioada 
8—21 mai, și programează 11 
etape (1 700 km) și un prolog. 
Etapa prolog, un contratimp 
individual de 7,5 km. se des
fășoară azi, la Berlin, cara
vana urmînd să parcurgă 
miercuri prima etapă.

național și a trei dintre mem
brii Comitetului de Organizare 
a J.O. de la Los Angeles. La 
puțin timp după aprinderea sa, 
flacăra olimpică a fost trans
portată cu un elicopter special 
pe aeroportul internațional de 
la Atena, de unde a plecat 
spre New York la bordul unui 
avion special.

ECHIPA DE Rl'OBY A SCOȚIEI

PENTRU TURNEU

DIN ROMÂNIA

Federația scoțiană de rugby 
a comunicat echipa care va 
întîlni, la 13 mai, la Bucu
rești, o selecționată a capitalei 
României, prima întîlnire din 
cadrul turneului de trei me
ciuri pe care reprezentativa 
Scoției, cîștigătoare a recent 
încheiatului Turneu al celor 5 
națiuni, ii va întreprinde în 
tara noastră.

Iată formația anunțată : Dods
— Pollock, Johnston, Kennedy, 
Tukalo — Rutherford — Hun
ter — Jeffery, Beattie, Leslie
— Smith, Campbell — Aitken 
(căpitanul echipei), Callander, 
Rowan.

în continuarea turneului, 
rugbyștii scoțieni vor întîlni, 
la 16 mai, selecționata orașului 
Constanta, iar la 20 mai. la 
București, se va desfășura 
meciul test România — Scoția.

POTSDAM. în concursul de 
calificare pentru J.O. s-au în
registrat cîteva rezultate re
marcabile La heptatlon. Sa
bine l’ăiz a corectat recordul 
mondial : 6 867 p. (v.r. 6 836 p). 
Ea a realizat : 23,37 — 200 m ; 
2:08,93 — 800 m : 12,64 — 100 
mg ; 1,80 m — înălțime ; 6,86 
m — lungime ; 15,37 m — greu
tate : 44,62 m — suliță. Alte 
rezultate : feminin — 200 m : 
Walther 23,07 ; 1 500 m : Bruns 
4:06,33 ; 100 mg: Knabe 13.05; 
400 mg : Kirchner 56.58 : mas
culin — 200 m : Lieske 20,95 ; 
800 in : Hauck 1:46 91 : 110 mg : 
Munkelt 13,96 ; înălțime : Sie
bert 2,18 m ; lungime : Dom
browski 7,94 m ; suliță : Hahn 
86,46 m ; triplu : Elbe 16.23 m : 
decatlon : Freimuth 8 542 p — 
rec. R.D G.

BERGEN. Mexicanul Ernesto 
Canto a realizat un nou record 
mondial pe 20 km marș, cu 
lhl8:39, iar norvegianul E.rling 
Andersen un record european, 
cu: lh20:36.

TELEX O TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM • Cea de-a 

patra probă a campionatului 
mondial de automobilism rezer
vat piloților de formula 1 s-a des
fășurat pe circuitul de la Imola 
(Italia) și a fost cîștlgată de 
francezul Alain Prost („McLaren 
— Porsche"), înregistrat pe 302,400 
km cu timpul de lh 36:53,679 — 
medie orară de 187,254 km. L-au 
urmat Rene Arnoux (Franța) pe 
„Ferrari" și Elio de Angelis (Ita
lia) pe „Lotus Renault". în cla
samentul general conduce Alain 
Prost, eu 24 p, secundat de en
glezul Derek Warwick — 13 p.

BASCHET • Turneul feminin 
de calificare din Cuba pentru 
J.O. : Australia — Rep. Domi
nicană 90—63, Ungaria — Polonia 
75—65. Iugoslavia — Canada 
83—73 șl Brazilia — Anglia 81—57 
în grupa A. R. P. Chineză — 
Bulgaria 64—61. Cehoslovacia — 
Zair 90—42. Cuba — Irlanda 
127—32 șl Coreea de Sud — Mexic

MINSK. Ciocan : Iuri Tara
siuk 80.18 m ; 3 000 m (f) : Liu- 
bova Komkova 8:51.64 ; 800 m : 
Lidia Kremleva 2:01,9.

SOCL înălțime : Tamara Bî- 
kova 1,91 m ; lungime : Ta
tiana Proskuriakova 6,73 m.

SALZBURG. Pentatlon : Gui
do Kratschmer (R.T.G.) 4 032 p.

TOKIO. Masculin : 400 m : 
Row (S.U.A.) 45,91 ; 1 500 m : 
Cheruyot (Kenya) 3:42,58 ; 
10 000 m : Shintaku (Japonia) 
28:10,50 ; 400 mg : Williams
(S.U.A.) 49.67 ; lungime : Liu
Yu-Hang (R.P. Chineză) 7,94 
m ; suliță : Yoshida (Japonia) 
84.60 m ; feminin : 100 m :
McRowe (S.U.A) 11,86 si pe 
400 m : 54,85.

DERBY. Ciocan : Martin Gir- 
van (24 de ani) 76,92 m — rec. 
britanic.

LOS ANGELES. Disc : Im- 
rich Bugar (Cehoslovacia) 69,28 
m ; greutate : John Brenner 
(S.U.A.) 21,62 m.

81—34 • Turneul International 
de la Cadiz a fost ciștigat de e- 
chipa U.R.S.S. care în finală a 
Învins Spania cu 85—76.

CICLISM • Cea de a doua eta
pă a .Turneului Adriaticei-. dis
putată pe distanța de 132 km 
(Celje — Borovlje) a revenit po
lonezului Skowranek în 3 h 10:58; 
în clasamentul general continuă 
să conducă iugoslavul Cerin.

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu al Spaniei” a fost ciștigat la 
clasa 250 cmc de Alfonso Sarron 
(Spania), care conduce cu 25 p 
șl în clasamentul general at p-o- 
bel, iar la clasa 500 cmc de Ed
die Lawson (S.U.A.) care șl el 
este lider al clasamentului gene
ral cu 42 p.

RUGBY • In campionatul euro
pean F.T.R.A. (grupa ,.B“) : la 
Norrkoping : Suedia — R.F. Ger
mania 15—13 (6—7), la Belgrad : 
Iugoslavia — Tunisia 12—22 (6—12).

ITALIA (et. 29). Catania — Ro
ma 2—2, Fiorentina — Genoa o—0, 
Juventus — Avellino 1—1, Lazio 
— Ascoll 2—1, Milan — Pisa 2—1, 
Napoli — Udinese 2—1, Sampdo- 
ria — Torino 2—1, Verona — In- 
temazlonale 1—2. Pe primele 
locuri: Juventus 43 p (campioa
nă). Roma 39 p, Fiorentina 35 p. 
Pe ultimele: 14. Genoa 23 p, 15. 
Pisa 21 p. 16. Catania 12 p.

B.F. GERMANIA (et. 31): Ham
burg — Bayern Munchen 2—1, 
Stuttgart — Offenbach 5—1, Dort
mund — Borussia Monchenglad- 
bach 4—1 !, Ddsseldorf — Bremen 
3—4. Leverkusen — Mannheim 
0—1, Frankfurt — Ndrnberg 3—1. 
Bielefeld — Braunschweig 0—0 
Kaiserslautern — Koin 2—2, Uer- 
dingen — Bochum 1—2. Pe pri
mele locuri: Stuttgart 45 p. Ham
burg 44 p, Bayern Munchen șl 
Monchengladbach cite 42 p. Bre
men 41 p. Pe ultimele: 17. Offen
bach 19 p, 18. NOmberg 14 p.

• TELEX Q TELEX $ TELEX
ȘAH • Cu patru runde înainte 

de sfîrșit, în turneul de la Lon
dra conduce sovieticul Anatoli 
Karpov cu 7 p, urmat de Polu- 
gaevski cu 6,5 p. Chandler 6 p (1), 
Seirawan 5.5 (1), Vaganian 5,5
și Timann 5. în runda a 9-a 
Karpov a remizat cu Seirawan. ca 
și Vaganian cu Andersson. Res
tul partidelor au fost aminate.

TENIS 9 în primul tur al 
„Turneului Campionilor" de la 
Forest Hills s-au obținut rezul
tatele : Visser — Odizor 6—0, 
6—3, Tim Wilkinson — Royer 
6—3, 6—1. Saltz — Martinez 6—3. 
6—4.

VOLEI 9 Meci amical, mascu
lin, la Sofia : Bulgaria — S.U.A. 
2—3 (6. —5, —12, 10. —14) • La 
Varșovia, meci masculin, tot a- 
mical : Polonia — Brazilia 3—1 
(—13, 9 9. 14) 9 La Tokio, meci 
amical feminin : Japonia — 
U.R.S.S. 3—1 (—11, 10, 8, 13).

ANGLIA (et. 40). Birmingham
— Liverpool 0—0, Coventry — Lu
ton 2—2, Everton — Manchester 
Utd. 1—1, Ipswich — Sunderland 
1—0, Leicester — Nottingham 1—1, 
Notts County — Q.P. Rangers 
0—3, Stoke — Southampton 1—1, 
Watford — Wolverhampton 0—0, 
West Bromwich — Arsenal 1—3, 
West Ham — Aston Villa 0—1. 
Pe primele locuri: Liverpool 75 p, 
Manchester Utd. 73 p (ambele cu 
39 j), Q.P. Rangers 72 p (40 j), 
Southampton 67 p (38 j), Nottin
gham Forest 65 p (39 j), Arsenal 
62 p (40 j). Pe ultimele: 21. Notts 
39 p, 22. Wolverhampton 26 p.

PORTUGALIA (et 29). Benfica
— Sporting 1—1, Boavista Porto
— F.C. Porto 2—1 !, Braga — Por- 
timonense 3—0, Agueda — Setu- 
bal 0—0, Farense — Guimaraes 
1—0, Estoril — Rio Ave 2—1, Var- 
zim — Salgueiros 2—1, Penafiel
— Espinho 0—0. Clasament: 1. 
Benfica 50 p — campioană, 2. 
F.C. Porto 47 p, 3. Sporting 40 p, 
4. Braga 37 p, 5. Setubal 32 p,
6. Boavista 32 p, 7. Guimaraes 29 
p, 8. Varzim 27 p, 9. Rio Ave 
27 p, 10. Portimonense 26 p, 11. 
Farense 21 p, 12. Estoril 21 p. 13. 
Penafiel 21 p, 14. Agueda 19 p, 
15. Salgueiros 19 p. 16. Espinho 
17 p.

OLANDA (et. 33). Volendam — 
Helmond 0—0, Zwolle — Sittard 
1—3, Tilburg — Feyenoord 0—5, 
Sparta — Ajax 5—2 !. Excelsior
— Go Ahead 2—1, Kerkrade —
Alkmaar 1—2, Dordrecht — Gro
ningen 1—5, Eindhoven — Den 
Bosch 6—1. Clasament: Feyenoord 
55 p — campioană. Eindhoven 
50 p, Ajax 49 p, Haarlem 39 p, 
etc. Pe ultimele locuri: 16—17.
Helmond șl Tilburg cite 16 p, 
!8. Dordrecht 15 p.

UNGARIA (et. 25). Vasas — 
M.T.K. 1—0, Tatabanya — Dios- 
gy6r 2—1, Videoton — Honved 
3—2, Szeged — Volan 3—0. Cse- 
pel — Nylregyhaza 0—3, Szom- 
bathely — Zalaegerszeg 2—1, 
Gy6r — Ujpesti Dozsa 2—1. Fe- 
renevaros — Pecs 1—0. Pe prime
le locuri: Honved 37 p, Ujpesti 

Dozsa 32 p, Gyor 31 p. Pe ulti
mele: 14. Volan 18 p, 15. Nyire- 
gyhaza 17 p, 16. Diosgyor 12 p.

IUGOSLAVIA (et. 29). Steaua 
Roșie — Partizan 0—0, Tuzla — 
Vinkovici 2—0, Velez — Pristina
3— 1, Osijek — Dinamo Zagreb 
0—0, Zenica — Ljubljana 0—1, 
Sarajevo — Vojvodina 2—0, Sko
plje — Rijeka 2—2, Hajduk — 
Zeleznicear 2—1, Niș — Titograd 
0—0. Pe primele locuri: Steaua 
Roșie 36 p, Partizan 35 p, Rijeka 
35 p, Hajduk 34 p, Zeleznicear 
34 p. Pe ultimele: 16. Dinamo 
Zagreb 25 p, 17. Ljubljana 25 p, 
18. Zenica 21 p.

SUEDIA (et. 4). Malmb — Halm- 
stad 3—1, AIK — Elfsborg 3—1, 
Gefle — Oergryte 1—1, Goteborg
— Brage 2—1, Hammarby — O- 
ester 1—0, Kalmar — Norrkdping
1— 0. Pe primele locuri: AIK 7 
p, Malmo 6 p,

FINLANDA (et. 2). H.J.K. — 
K.P.V. 3—0, Ilves — Rops 2—1, 
K.A.P.S. — Kuusysi 1—1, Koparit
— Haka 1—1, K.U.P.S. — M.P.
2— 0, T.P.S. — P.P.T. 2—1. Conduc 
H.J.K., Ilves șl T.P.S. cu cite 
4 p.

GRECIA (et 30 — ultima). O- 
lympiakos — Panathinaikos 2—1, 
Aris — Heraklis 0—0, PAOK — 
Ethnikos 2—2, Larissa — AEK 
2—0, OFI — Doxa 2—2, Aegaleo
— Apollon 2—0, Yannina — Ka- 
lamaria 1—0, Serres — Panîonios 
0—1. Pe primele locuri: Panathi
naikos — campioană cu 46 p, O- 
lympiakos 43 p. Heraklis 42 o, 
Aris 39 p. PAOK 35 p. Pe ulti
mele: 15. Yannina 23 p, 16. Serres 
18 p.

R.D. GERMANA (et. 24). Vor- 
wărts — Magdeburg 2—0, Dyna
mo Berlin — Dvnamo Dresda
4— 2, Rostock — Halle 3—2, Che- 
mie Leipzig — Jena 3—1, Riesa
— Union 2—1. Erfurt — F.C. 
Karl Marx-Stndt I—1. Aue — Lok. 
Leipzig 0—l. Pe primele locuri: 
Dynamo Berlin 37 p, Dynamo 
Dresda 34 p, Lok. Leipzig 33 p. 
Pe ultimele: F.C. Union 12 p. 
Halle 11 p.
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