
0 PERFORMANTA REMARCABILA
1N HANDBALUL NOSTRU

Știința Bacău a ciștigat al 5-lea
1-----------------------------------------------—•titlu de campioană la feminin
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ZIAR AL CONSILIULUI NAfiONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

fn fotografie (în picioare, de Ia stingă) : dr. Teofil Bora — medical echi
pei, Elena Ciubotarii, Laurica Lunca — căpitanul echipei, Georgeta Voinea, 
Angela Șuțtac, lect. unlv. Eugen Bartha — antrenor principal, Aliz PfefieAoa, 
Marinela Bratu, Carmen Stroe, Maria Susami, prof. Eugen Cucu — antrenor 
eecund. In rlndul de Jos : Filofteia Danllof, Adriana Hrișcă, Lidia Sesoau, 

Viorica Vieru-Câtineanu, Eva Mozsl, Daniela Cucu >1 Mariîena Găitan
Foto s Eugen BĂTRINU - Bacău
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TRĂGĂTORII ROMÂNI AU DOMINAT PRIMELE ÎNTRECERI
ALE „CUPEI ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI

• L Buljung (S.U.A.), performerul 
„Internaționalelor": 569 p la pistol 
liber • Pușcașele noastre In formă
• Trăgătoarele de la pistol standard 
nu ,si-au intrat încă deplin In mină...

Ediția din acest an (a 26-a) a 
campionatului Diviziei femini
ne „A" de handbal s-a încheiat 
cu cîștigarea titlului de către 
o mai veche... abonată la locul 
I pe podium : Știința Bacău. 
Din 1978, de cînd a promovat 
tn primul eșalon valoric, for
mația moldoveană a intrat de 
5 ori in posesia titlului (de 3 
ori consecutiv), performanță 
nerealizată pină acum de vreo 
altă echipă feminină de la noi. 
Este rodul unei activități de 
ridicată calitate depusă la an
trenamente de către întregul 
lot, al dăruirii fără rezerve 
a jucătoarelor pentru culorile 
clubului, este rezultatul înaltu
lui profesionalism, al atașa
mentului și abnegației unui 
tehnician de mare valoare, lec

tor liniv. Eugen Bartha, ajutat 
de un tînăr dar priceput „se
cund", profesorul Eugen Cuc*.  
Clubul Știința a beneficiat ți 
în acest an — ca de altfel de 
la înființare — de sprijin din 
partea C.J.E.F.S. si a condu
cerii Institutului de invățămint 
superior din Bacău (rector 
conf. unlv. dr. Raluca Mocanu), 
precum și de un substanțial a- 
jutor din partea Ministerului 
Educației și Invățămintului.

J ucăt oarele și tehnicienii 
s-au bucurat permanent de În
drumarea organelor locale de 
partid, care le-au stimulat pen
tru o pregătire la cel mai înalt

Ion GAVR1LESCU

(Continuare In pag î-3)

Chiar dacă vremea Închină a 
impietat intr-o oarecare mă
sură desfășurarea normală a în
trecerilor Campionatelor inter
naționale ale României și ale 
„Cupei țărilor latine și Greciei" 
la tir. Începute ieri, la poligo
nul Tunari și la sala Dinamo 
din București, nivelul rezulta
telor Înregistrate tn primele 
trei probe Încheiate a fost bun. 
Dintre trăgătorii celor ÎS țări 
i-ao remarcat îndeosebi perfor
merii din S.C-A-, Bulgaria, 
Elveția și din țara noastră care 
de altfel aa și intrat in posesia 
primelor titluri din cadrul în
trecerilor de pistol standard, 
pistol liber și pușcă 1B metri 
feminin. Sportivii români s-an 
clasat pe primai loc tn C dintre 
cele 9 clasamente individuale și 
pe echipe definitivate in cursul

Liviu Stan, un trăgător care fi-a reînceput 
ascensiunea în proba favorită, cea de pistol 
liber—

înaintea marelui derby Steaua — Dinamo

zilei, dar, mai cu 
seamă in cele oon- 
tind pentru .Cupa 
țărilor latine și 
Greciei", pe care 
au dominat-o, de 
altfel, net.

Cel mai valoros 
rezultat al reuniu
nii inaugurale a 
aparținut învingă
torului probei de 
pistol liber, nord 
americanul Erik 
Buljung, un trăgă
tor cunoscut, in 
palmaresul căruia
mai figurează, bunăoară, și un 
excelent 599 p realizat anul trecut 
la pistol... viteză! Acum, în proba 
de precizie a „internaționale
lor*  României, Buljung a do- 
monstrat o certă clasă, evo- 
lulnd cu multă siguranță și 
impunîndu-se cu 569 p In fața 
celui de al doilea clasat, Liviu 
Stan (565 p) care a ocupat, în 
schimb, primul loc la „Cupa

Foto : N. DRAGOȘ

țărilor latine". Trăgătorul ro
mân continuă astfel o serie 
ascendentă, Începută în acest 
sezon iar constatarea este îm
bucurătoare. Echipa de pistol 
liber a României s-a Impus cu 
autoritate eu un promițător

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

CAMPIONATUL DE FOTBAL l-A CONFIRMAT
PE „CEI PATRU PENTRU EUROPA"

patru elemente 
acest final 

nu s-a
de 

tnche-

celui 
posibil

utai 
pentru

Cel puțin 
marchează 
campionat care 
lat •

1. Constituirea 
puternic cvartet 
cupele europene

2. Revenirea Stelei în arena 
Internațională, dună o peri
oadă de absență nefirească ;

3. Palpitantul duel pentru 
titlu, in... prelungiri ;

4. Incertitudinea titlului de 
golgeter, care se va decide — 
poate — tot in prelungiri...

Primele două oot fi comasa
te. Revenirea Stelei se în
scrie in frumoasa Întrecere care 
animă fotbalul nostru in ul
timii doi ani și jumătate. Sem
nalul l-a dat echipa națională. 
A urmat replica frumoasă a 
Craiovei, care a părăsit Cupa 
UEFA după o dublă manșă 
fără înfrîngere, la un pas de 
o mare finală Imediat a venit 
reacția de orgoliu a dinamo- 
viștilor. care au iucat prima 
semifinală de CCE din istoria 
fotbalului românesc... în fața 
acestei situații fără prece
dent. Steaua nu a putut sta 
deoparte. amintindu-și poa
te că și ea a fost cîndva într-o 
situație extrem de favorabilă, 
cînd a . “ “ ’ 
primăvară, 
fn dubla 
Munchen.

Aceste o 
ale fotbalului 
cepute într-o 
brie, la Berna. 
Si trebuie

părăsit CCE-ul într-o 
fără a fi învinsă 

manșă cu Bayern

mie de zile bune 
românesc, în- 
zi de noiem- 

în 1932 oot fi 
continuate. Ca și

„Turneul celor 4“ la box

Balonul expediat de Ion Ion (care nu se vede in fotografie) a 
ocolit „zidul" și va poposi in plasă. Fază din meciul Rapid — 
F.C. Baia Mare ~ ~ ------
pînă acum, echipa națională 
își va asuma sarcina de a da. 
In Franța, tonul cvartetului a- 
mintit. Iubitorii fotbalului 
nostru așteaptă mult de la 
cele patru echipe fruntașe. In 
care Dinamq pornește 
platforma 
pool, 
parcursul 
dorul său 
a nu mai 
epigon al 
versitatea 
într-o stare 
care îi amintește 
ne-înfrîngerea cu 
trăit și penalty-urile 
Split, Iar Sportul

__  _ _ _j meciul Rapid —
Foto : L BĂNICA

țese pare hotărâtă să 
monstreze că abia acum 
fl o echipă nouă, 
dușul de la București în

loan CHIRILA

de- 
Doate 
după 
com

GALĂ FRUMOASĂ, 
CU AAECIURI INTERESANTE

MUSCA i

PANA ■

UȘOARA ;

MIJLOCIE MICA :

SEMIGREA :

SUPERGREA :

PROGRAMUL DE AZI, ORA 17,30
G r.țoiu (Dinamo)
M. Vișan (Oțelul T-vIște)
N. Talpoș (Met. Salonta)

— Al. Șchiopu (Steaua)
— I. Boboc (Rapid)

— G Stancu (Steaua)
— G. Oprișor (Voința Cv.)
— D. Hie (Dinamo)
— M. Gruescu (T. Noi)
— D. Lugigan (Dinamo)

— M. Vasilache (Dinamo)
— P. Fedea (Dinamo)
— G. Mihnea (Steaua)

I. Panaite (B.G Galați) 
M. Fulger (Muscelul) 
Fl. Tîrcomnlcu (Dlnamo)
M. Niculescu (Steaua)
N. Balaban (Dacia Pitești)— P. Petre (Dinamo) 
G. Donici (B.C. Galați) 
M. Marcu (B.C. Brăila) 
Șt Bacianschi (Crișul)

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește In aceste zile una 
dintre cele mai importante 
competiții interne ale boxului 
nostru : „Turneul celor 4*.  La 
Întreceri sint invitați cei mai

coșilor*  Dumitru Cipere 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin) a 
fost învins clar la puncte de 
către tlnărul Relu Nistor (Stea
ua) 1

Cu interes deosebit a fost aș-

de pe 
Hamburg — Liver- 

Steaua a adunat pe 
cîtorva ani tot 

de revanșă, pentru 
fi taxată doar ca un 
marelui CCA. Uni- 
Craiova 

de

(Continuare in pag 2-3)

PUBLICUL HUNEDOREAN
se află 

febrilitate 
că după 

Benfica a 
de la 

studen-

ClȘTIGATOR
AL „TROFEULUI

PETSCHOVSCHI“
„CUPA CAPITALELOR” 

LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ
O nouă competiție internațională de gimnastică de real 

interes la finele acestei săptămîni : „Cupa Capitalelor", 
care angrenează tineri și tinere din U.R.S.S., Bulgaria, Un- 
?aria. Cehoslovacia. R.D. Germană. Polonia și România, 
ntrecerea va avea loc la Sofia, iar din țara noastră vor 

evolua Eugenia Golea, Lenuța Rus, Cristina Zelenea, Eiiza 
Nîrcu și Liliana Stanciu (la fete), respectiv Marian Teo- 
dorescu, Adrian Cătănoiu, Petrică Pătăiuță, Cătălin Șer- 
bănescu, Nicclae Băjenaru. Se va concura cu exerciții li
ber alese : vineri — băieții sîmbătă — fetele, duminică 
— finalele pe aparate.

Punct final și in întrecerea spec
tatorilor. Deși mai sînt cele trei 
restanțe, cîștigâtorul actualei e- 
dițil a „Trofeului Petschovschi" 
(decernat anual de ziarul nostru 

celui mai sportiv public) este orașul 
Hunedoara, spectatorii din ceta
tea oțelului intrînd pentru 
oara în posesia acestui 
Clasamentul :

1. HUNEDOARA 9,70 ;
2—4. Craiova, Galați șl 

viște 9,58 ; 5. Tg. Mureș 
6—7. Bacău și Slatina 9,41 ; 
București 9.36 ; 9—10. Petroșani și 
Rm. Vîlcea 9,35 ; 11—13, Baia 
Mare, lași și Oradea 9,29 ; 14.
Pitești 9,12 ; 15. Ploiești 8,88.

crima 
trofeu.

Tîrgo- 
9,50 ;

S

R. Obreja (stingă) l-a întrecut la puncte pe L. Sandu
Foto : D NEAGU

buni patru sportivi la fiecare 
categorie, ei trebuind să sus
țină cite un meci cu ceilalți 
trei, partidele nefiind elimina
torii. Iată, așadar pe ringul de 
la Floreasca, deținători ai ti
tlurilor, de campioni, chalangeri 
membrii ai lotului reprezenta
tiv, tineri de care se leagă mari 
speranțe ale selecționerilor. în 
perspectivă, deci, gale cu multe 
„capete de afiș", cu multe sur
prize. Una dintre acestea nu 
s-a lăsat prea mult așteptată. 
Aseară, fostul campion al „co-

teptat meciul dintre campionul 
„semiușorilor" Nicolae Brinzei 
(Nicolina) și fostul deținător al 
titlului Viorel Ioana (Musce
lul). Sperăm că acesta din ur
mă va reuși să demonstreze 
că numai absența sa de la ul
timele campionate a făcut din 
ieșean un campion-surpriză. 
Dar aseară, pe ring, cel care

Petre HEN} 
Paul IOVAN

(Continuare in pag 3-3)



ANTRENORUL ȘI ȚELUL MAJOR 
ÎN MAREA PERFORMANȚĂ

Campionatele naționale de box ale juniorilor ț GALĂ FRUMOASĂ
1   • mr--i : • —- (Urmare din pag. 1)

„Cheia**  capabilă să des
chidă ușa marii perfor
mante este lărgirea puterni
că a bazei de masă a dis
ciplinelor sportive, iar 
trambulina pentru lansa
rea ulterioară a talente
lor pe orbita rezultatelor de 
prestigiu în arena mon
dială si olimpică constă în 
perfectionarea pregătirii și 
creșterea măiestriei spor
tivilor.

Așadar, odată intrati pe 
tărîmul marii performan
te. tinerii (si tot mai a- 
desea. în ultimii ani, foar
te tinerii !) candidați la 
gloria sportivă, ca re
prezentanți ai mișcării 
sportive românești, aflată 
în marcat (și remarcat) 
progres, au in față un 
drum plin de promisiuni, 
dar si de mari răspunderi, 
satisfacțiile medaliilor in 
cele mai prestigioase com
petiții internaționale pre- 
supunind nn mare și In
tens volum de muncă. o 
activitate riguros plani
ficată și condusă, eu ac
centele atent distribuite 
intre obligațiile profesio
nale, sportive si ale vieții 
personale.

Bineînțeles că aceste 
obligații revin, in primul 
rind, „subiectului**.  adi
că performerului sau vii
torului performer (cind 
este vorba de o speran
ță). dar — să nu se uite ! 
— și educatorilor acestuia, 
cu deosebire antrenori
lor, celor chemați să-i 
formeze pe elevii lor ea 
adevărati sportivi-cetăteni.

Tată de ce subliniem a- 
cum — înaintea unui sezon

Campionatul republican de călărie (etapa I)

SPORTIVII DE LA STEAUA, ÎNVINGĂTORI PE LINIE
LUGOJ, 14 (prin telefon). Pe 

baza hipică din localitate s-au 
desfășurat întrecerile primei 
etape a Campionatului republi
can de obstacole — disputele 
de la dresaj au fost aminate 
pentru următoarele zile —. în 
prim-plan aflîndu-se călăreții 
de la Steaua, elevii antrenorului 
Dumitru Hering demonstrind o 
foarte bună pregătire. Acest lu
cru este imbucurător. finind 
seama că majoritatea compo- 
nentilor echipei militare fac 
parte și din lotul national. Ei

HIPISM RĂSAD A ClȘTIGAT

PRIMA CURSĂ CLASICĂ A ANULUI
Ținut in excelentă poziție pe 

parcurs, în finalul cursei Răsad 
șl-a dominat net adversarii, ln- 
tr-un record care spune tot: 
1:26,1/km. Fapt pentru care me
rită evidențiat antrenorul și con
ducătorul său, M. Ștefănescu. 
Formațiile N. Gheorghe și F. 
Pască au reușit cite două victo
rii fiecare, prima dintre ele cu 
Hendorf, un mtnz frumos con
format și cu Grund, la al doilea 
succes consecutiv, totr-un nou 
record al carierei, arătînd ast
fel că mal are rezerve, iar cea
laltă cu Odeon, care a condus 
din cap In cap. tlnărul Balcu 
afirmlndu-se din nou. șl cu Se
cări ca, care însă în lupta finală 
a-a abătut la coardă fără a avea 
cele 1 lungimi șl jumătate regu
lamentare, jenîndu-1 vizibil pe 
Spic. Tufișoara. condusă prudent 
pe prima parte a cursei de G. 
Solcan, a atacat pe partea opusă, 
lnvlnglndu-șl net adversarii șl 
produetnd surpriza zilei. Satlm. 
după o sultă de bune performan
te. a reușit să-și găsească aler- 
3area. N. Simlon avind meritul 

e a-1 fl condus fără greșeală. 
Campionul generației de 1 ani, 
Bon, luînd un start lansat, li
chidase conturile, cursei încă de 
la prima trecere, recordul reali
zat fiind excepțional: l:27,9/km. 
Felicitări, deci. Iul G. Tănase. 
Roșcovan. In totală transformare, 
a reușit cea de a treia victorie 
consecutivă, antrenorului său, I. 
Oană. revenindu-1 meritele aces
tei noi performanțe. Ultima cursă 
a zilei a revenit ltd Respect, ti- 
nărul G. Sudltu conducindu-l cu 
tact și precizie. In concluzie, 
putem spune că a fost cea mai 
reușită reuniune de plna acum a anului.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
Is 1. Hendorf (Boltan) 1:4« 8. 2. 
Valea, 3. Ama. Cota: cîșt. 3, ord. 
triplă 86. Cursa a Il-a: 1. Tu- 
Bșoara (Solcan) 1 ;34,9, 2. For

competițional presărat cu 
competiții internaționale de 
anvergură — rolul deosebit 
al antrenorului, pivotul in
staurării unui climat să
nătos de muncă, de răs
pundere și disciplină, in 
fiecare celulă a perfor
manței. începînd cu gru
pele din secțiile asocia
țiilor și cluburilor și 
terminînd cu cea a lo
turilor reprezentative.
SI RESPONSABILITATEA 
MAJORA A ANTRENO
RULUI TREBUIE SA 
AIBĂ LA BAZA — cum 
pe bună dreptate s-a sub
liniat recent. la o con
sfătuire a activului 
C.N.E.F.S. — ASUMAREA 
CONȘTIENTA A TELU
LUI MAJOR ÎN PERFOR
MANȚĂ. Nu ca o ..nebu
loasă**.  ca o sarcină primită 
din ..afară". sau ca un 
simplu deziderat. ca o 
dorință și nimic mai mult, 
ci ca o aspirație bine gîn- 
dită și fundamentată știin
țific, însușită pe baza 
convingerii proprii și, mai 
ales, transmisă — cu mij
loace pedagogice adecva
te — sportivilor. El trebuie 
să aibă capacitatea profe
sională de a-si aduce ele
vul la cea mai înaltă cotă 
competitivă la momen- 
tul-cheie al disputei pen
tru care l-a pregătit timp 
îndelungat. Cu alte cu
vinte, ANTRENORUL TRE
BUIE SĂ FIE PRIMUL OM 
CONVINS DE POSIBILI
TATEA ATINGERII MA
RII PERFORMANȚE.

Paul SLAVESCU

au fost secondați de sportivii de 
la Dinamo (cu deosebire în pro
ba pe echipe) și, parțial, de 
C.S.M. Sibiu.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
ușoară (32 în baraj) — 1. Titel 
Răducanu (Steaua) cu Sadic 
0 p (43,9). 2. Teodor Pancă 
(Steaua) cu Melodia 0 p (45,0),
3. Romică Dumitreasa (Petrolul 
Ploiești) cu Vest 0 p (47,2 s) ; 
cat. mijlocie — 1. Dumitru Ve- 
lea (Steaua) cu Jan 0 p (61,8 s),
2. Teodor Pancă (Steaua) cu Me
lodia 0 p (62,6 s), 3. Cristina

midabil. Cota: cișt. 3, ev. 38. Cursa 
a IlI-a: 1. Secărică (Costlcă) 
1:30,7, 2. Spic. Cota: cișt. 2, ev. 
36. Cursa a iV-a: 1. Grund (Bol
tan) 1:31,1 2. Vesel, I. Copca.
Cota: cîșt. 1,20. ev. », ord. tri
plă 23. Cursa a V-a: 1. Satim 
(Simlon) 1 as,5, 2. Herlea, 3.
Krauss. Cota: cișt. 7, ev. 14, ord. 
triplă 338. Cursa a VI-«: 1. Ră
sad (M. Ștefănescu) 1:26,1, 1.
Titu. 3. Hem duș. Cota: cișt. I, 
ev. 35, ord. triplă 117. Cursa a 
vn-a: 1. Bon (Tănase) 1:27.9, 1. 
Sudor. Cota: cișt. 2. ev. t, tri
plu 1—5—7 147. Cursa a Vin-a:
1. Odeon (Balcu) 1:31,0, 2. Su
giuc, 3. Sufix. Cota: cișt. 2. ev, 
5, ord. triplă 17. Cursa a IX-a:
1. Roșcovan (Oană) 1:32,4 2. Vi
tamina, 3. slmileasca. Cota: cișt.
2, ev. I, ord. triplă M. triplu 
7—8 -9 77. Cursa a X-a: 1. Res
pect (Sudltu) 1:31,4, 3. Negostlna. 
Cota: cișt. 2,6®, ord. 1», ev. 7.

Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 22 013 lei și s-a Închis.

A. MOSCU

LITORAL ’84 In această lună toate stațiu
nile de pe litoralul românesc 
al Mării Negre vor primi oaspeți 

luna tarifelor reduse, cind costul unei pen-• Luna mai, ______.___
siuni complete pe zi/persoană este de numai 71 Iei ‘față 
de 123 lei, tarif practicat in „vîrf“ de sezon.
• Luna mai, perioadă cind vă puteți petrece șl vacanțe 

mai scurte decît seriile complete de 12 zile.
• în luna mai, puteți opta pentru petrecerea unui con-> 

cediu reconfortant în oricare dintre stațiunile constelației 
MAMAIA — EFORIE NORD — EFORIE SUD — NEPTUN 
— JUPITER — VENUS — SATURN.
• Cei care iți procură bilete prin agențiile și filialele 

oficiilor județene de turism, precum și prin cele ale în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante București 
beneficiază de o reducere de 25% la transportul pe C.F.R.

FINALELE AU
1)1 IH A A

La sfirșitul săptăminii tre
cute, în Sala sporturilor din 
Reșița, au luat sfîrșit Campio
natele naționale de box pen
tru juniori. învingătorii de la 
juniori mici au cîștigat „Con
cursul republican**,  iar cei mari 
au cucerit titlul de „campion 
republican**.

Finalele juniorilor II (în ciu
da vîrstei mici) au fost, in ma
rea majoritate, de nivel teh- 
nico-tactic bun, iar me
ciul „muștelor**  Nicolae Iancu 
(Voința Buc.) — Daniel Du
mitrescu (Dinamo Buc.) a fost 
considerat. pe bună drep
tate. cel mai spectaculos și in
teresant din întregul turneu 
final. Cei doi sportivi au a- 
bordat partida de pe pozi
ții diferite : Iancu — ca li
der al categoriei si principal 
favorit. Dumitrescu — ca e- 
ventual contracandidat Ia 
primul loc. Iancu s-a lansat 
încă după primul gong in 
atacuri orelungite si dădea 
impresia că nu va avea pro
bleme. Diynitrescu. prudent, 
a răspuns însă la loviturile ad
versarului. La jumătatea re
prizei secunde. Iancu era 
încă în avantaj, dar ripostele 
dinamovistului au început să 
fie tot mai viguroase. în ul
timele trei minute Dumitrescu 
si-a dat drumul la brațe și. 
lovind din toate pozițiile, l-a 
adus pe Iancu în situația de 
a fi numărat. El încearcă să 
revină, dar dinamovistul reia 
ofensiva. Iancu vrea să răs
pundă. dar este vlăguit, iar 
Dumitrescu plasează o ploaie 
de lovituri la care adversarul 
său nu a mai avut riposte. în 
această situație, arbitrul 
Victor Schiopu a procedat 
foarte bine oprind meciul 
și consfințind victoria lui 
Daniel Dumitrescu prin a- 
bandon. Partide spectacu-

Ștefănescu (C.S.M. Sibiu) cu 
Călin 0 p (72,7 s) ; dificultate 
progresivă (14 în baraj) — 1. 
Dumitru Velea (Steaua) cu Jan 
30 p, 2. Mircea Neagu (Steaua) 
cu La Bella 38 p (45,3 s), 3. Io
nel Bucur (Dinamo) cu Bell Ami 
38 p (46,1 s) ; cat. semigrea — 
1. Florin Stoica (Steaua) cu Fi
cus 0 p. 2. Mircea Neagu (Stea
ua) cu Licurici 1/4 p, 3. Ale
xandru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Singer 4 p ; echipe — 1—2. 
Steaua (Florin Stoica cu Wind
sor, Mircea Neagu cu La Bella, 
Claudiu Gheorghe cu Sadic, Du
mitru Velea cu Florid) și Dina
mo (Cristian Grigore cu Leneș, 
David Ioana cu Mentor, Con
stantin Vlad cu Bihorean. Ionel 
Bucur cu Lăstun) 4 p, 3. C.S.M. 
Sibiu 5 p, 4. Dumbrava Neamț 
12 p. 5. C.S.M. Craiova 12 1/2 p, 
6. C.S.M. Iași 19 1/4 p.

Miercuri încep disputele din 
cadrul primei etape a campio
natului de concurs complet.

Aurel DAVID — coresp.

TURNEU INTERNATIONAL
DE LUPTE PENTRU JUNIORI

în Sala sporturilor din Tg. 
Jiu va avea loc, începînd de 
vineri și pînă duminică, un 
Turneu internațional de lupte 
greco-romane și libere pentru 
juniori (18—20 de ani). La a- 
ceastă competiție, care consti
tuie și o verificare în vederea 
campionatelor europere, și-au 
anunțat participarea concurenți 
din Bulgaria, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia și România.

Federația de specialitate din 
tara noastră va prezenta mai 
mulți juniori la fiecare cate
gorie de greutate.

AVUT MECIURI 
VALOARE

loase au mai oferit „cocoșii" 
Daniel Măieran (Metalul Bis
trița) — Mitică Bote (Steaua), 
„penele" Mihai Leu (Metalul 
Hunedoara) — Mihai Baroși 
(Unirea Buzău) și „ușorii" 
Viorel Vasile (Voința Călă
rași) — Mihai Ptrvu (C.F.R. 
Craiova), în care primii boxeri 
au ciștigat la puncte.

Și la juniori mari au fost 
citeva meciuri tari. înche
iate cu surprize. Astfel. la 
..semimuscă" Adrian Sturz 
(C.S.M. Reșița) a obținut o 
aplaudată și nesperată vic
torie în fața lui Viorel En- 
ceanu (Metalul Buc.), care 
pornea favorit. Aceeași si
tuație și la „muscă", unde Ivan 
Lavrente (Voința Macin) l-a 
întrecut pe Nicolae Mano- 
lache (Delta Tulcea). la fel 
și la „pană", unde Mustafa 
Calu (Farul), un boxer cu lo
vituri năpraznice. a obținut 
titlul în fața lui Constantin 
Dumitru (C.F.R. Craiova). 
CELELALTE REZULTATE: 
juniori mici : hirtie : Adrian 
Amzer (Timpuri Noi Buc.) 
b.p. Cristian Dedu (Voința 
Ploiești) : semimuscă : Mar-
celică Tudoroiu (Voința Brăi
la) b.p. Zoltan Vass (Met. Sa- 
lonta) : semiușoară : Mircea 
David (S C. Muscelul) b.p. 
Ovidiu Plugnru (Farul) ; sc- 
mimijiocie : Marian Gavrilă 
(B. C. Brăila) b.p. Nicolae 
Safta (Metalul Buc.) : mij
locie mică : Eugen Simioana 
(C.S.M. Pitești) b.p. Gheorghe 
Chivari (Crișul Oradea) : mij
locie : Gabriel Constantines- 
cu (Nicolina Iași) b.p. Arde
lean Ilea (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) : semigrea : Vasile Da
mian (Farul) b.ab.l Ilie Cor- 
bu (PAL Fălticeni) ; grea : 
Florin Listea (C.S.M. Craiova) 
b.ab.l Vasile Mihu (C.I.L. Si- 
ghet) ; juniori mari : cocoș : 
Ion Turcitu (S. C. Bacău) b.p. 
Ionel Cruceru (S. C. Muscelul) ; 
semiușoară ; Dănut Nicolae 
(Metalul ' Hunedoara) b.p. 
Adrian Nania (S.C. Muscelul) ; 
ușoară : Ion Pall (S. C. Ba
cău) b.p. Vladimir Gruev 
(C.F.R. Craiova) ; semimij- 
locie : Acuarelo Roman (C.F.R. 
Timișoara) b.ab.2 Gheorghe 
Stan (Oțelul Tîrgoviște) ; mij
locie mică : Ștefan Drișcu 
(Farul) b.p. Gheorghe Patulea 
(A.S.A. Buzău) ; mijlocie : Du
mitru Beșliu (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) b.p. Florin Robu 
(A.S.A. Buzău) ; semigrea : 
Gheorghe Anghcl (Voința 
Ploiești) b.p. Viorel Enescu 
(Met. Plopcni) ; grea : Ion Co- 
morașu (B. C. Brăila) b p. 
Aristide Marica (Progresul 
Brăila) : supergrea : Dorin
Iancu (Constructorul Craiova) 
b.ab.l Liviu Cosma (Voința 
Giurgiu).

Paul 1OVAN

0 PERFORMANTĂ REMARCABILĂ ÎN H
»
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nivel, pentru asumarea unor 
obiective de primă mărime.

Deși pe parcursul anilor e- 
chipa a fost descompletată prin 
plecarea unor jucătoare valo
roase (Maria Verigeaau, Elena 
Văcaru, Anamaria Răducu, 
Doina Copocz, Ecaterina Ma
rian, Rița Florea, Elena Lecui
te, Maria Florea), de fiecare 
dată conducerea clubului (pre
ședinte Grigore Oiteanu) și 
antrenorii au știut să supli
nească inteligent posturile va
cante. Cum ? Apelind la pro
pria pepinieră, adică Ia C.S.Ș. 
Bacău. Antrenorii Alexandru 
Mengoni, Eugen Manoliu și 
Eugen Cucu au pregătit la u- 
nitatea școlară de performanță 
handbaliste capabile să devină 
titulare la echipa campioană : 
Ioana Vasilca, Adriana Hriscu, 
Lidia Susanu, Maria Susanu, 
Marilena Găitan, Angela Șuș- 
tae, Marilena Bratu și Daniela 
Cucu.

Felicitind echipa campioană 
pentru frumoasa ei performan
ță, nu-i uităm nici pe inimoșii 
ei suporteri. O galerie entu
ziastă și disciplinată (învățăto
rul Ion Ion este sufletul aces
teia) însoțește peste tot echipa, 
fiind alături de ea atît in mo
mentele fericite, cit și în cli
pele mai grele prin care a tre
cut de-a lungul campionatului.

Referindu-ne Ia ansamblul a- 
eestei a 26-a ediții trebuie să 
subliniem faptul că s-a obser
vat o oarecare creștere valo
rică a echipelor — mai ales a 
primelor trei clasate (Știința, 
Rulmentul și Chimistul), aceas
ta fiind favorizată și de cîști- 
garca de către formația din 
Rm. Vilcea a „Cupei Federa

a demonstrat că merită titlul 
a fost tot Nicolae Brinzei. Cu 
lovituri variate și foarte clare, 
el l-a pus în dificultate pe 
Ioana, care mai mult de două 
reprize a suportat parcă resem
nat atacurile eficace ale adver
sarului. răspunzînd rar, cu lo
vituri izolate. în aceste condi
ții, nu mică a fost surprinde
rea asistenței cind s-a anun
țat decizia „învingător la 
puncte. Toana, cu o decizie de
3—2 !“ Eroarea este cu atît 
mai de neînțeles cu cit a fost 
comisă de judecători experi
mentați, cu vechi state de ser
viciu : V. Popescu. G. Dan- 
ciu, V. Biță. Cei care l-au in
dicat pe adevăratul cîștigâtor 
(Brînzei) au fost tinerii arbitri 
Gh. Chivăr și M. Ene. Gre
șeala ar fi putut fi evitată dacă 
membrii juriului de apel ar fi 
văzut corect, dar C. Chiriac, V. 
Cazacu și D. Dimulescu l-au 
„văzut" tot pe Ioana ! Păcat.

Frumos meciul „greilor" Paul 
Golumbeanu (Dinamo) și Mi- 
kloș Paizs (Steaua). Cu lovi
turi mai multe, dintre care 
una de k.d. în rundul 3, Go
lumbeanu a cîștigat clar, luîn- 
du-și revanșa după înfrîngerea 
suferită la „Centura de aur". 
S-a deschis astfel o rivalitate 
care promite să stîrnească inte
resul în rîndul iubitorilor bo
xului încă mulți ani.

CELELALTE REZULTATE.
Semimuscă : D. Șchiopa (Stea
ua) b.p. N. Crăciun (Met. Buc.), 
V. Iordache (Tractorul Brașov) 
b.p. G. Agrigoroaie (IMASA Sf. 
Gheorghe). Cocoș : M. Fînătan 
(Steaua) b. ab. 2 I. Văcălie 
(Voința Buc.). Semiușoară : P. 
Stoiu (CFR Craiova) b. ab. 3 
C. Silitră (Dinamo). Semimijlo- 
cie : R. Obreja (Dinamo) b.p. 
L. Sandu (Prahova), M. Ciubo
tarii (AEM) b. ab. 1 N. Cio
banii (Met. Buc.). Mijlocie : D. 
Mariccscu (Steaua) b.p. D. Sen- 
ciuc (AEM), I. Petrescu (Mus
celul) b. ab. 3 Cr. Maxim (Di
namo). Grea : D. Răcaru (Di
namo) b.p. Gh. Preda (Steaua) 
— decizie eronată.
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CEI MAI BUNI PESCARI B
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Pe o vreme bună, du
minică dimineață, la iazul 
Cozieni din apropierea Capi
talei, a avut loc primul con
curs de pescuit sportiv al a- 
nului, „Cupa Sitarul". Pe cele 
22 de standuri s-au aflat, prin
tre alții, campionul republican 
actual Victor Stoica, foștii cam
pioni naționali Ion Pană, Cris
tian Romașcanu și Constantin 
Matccscu, cunoscuții. pescari 
sportivi Mihai Ambrozie, 
Gheorghe Timolion, Ilie Tîr-
ncci, Constantin Nedeicu g.a.

După tre 
fost deși 
celor trej*J  
cristal : li 
teescu 71 q 
te. 2. «Uied 
3. Ion Pan 
locurile u 
gore Bucd 
Gheorghe I 
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La 11^ 
prima edit] 
Amza I’ellJ 
bru al acq

ției Internaționale de Hand
bal", ceea ce a trezit ambiții, 
dar mai ales conștiința că 
handbalistele românce au va
loare competitivă internaționa
lă, firește cu condiția unei 
pregătiri la parametrii ceruți 
pe plan mondial.

Faptul că recent încheiatul 
campionat s-a desfășurat după 
o formulă inedită, în ultima 
parte a competiției echipele 
despărțindu-se în două grupe 
valorice, a fost de natură să 
producă pe de o parte liniște 
(locurile 1—6) — ceea ce n-a 
fost bine, iar pe de altă parte, 
o dispută acerbă intre forma
țiile din eșalonul 7—12. Aici 
nesiguranța a planat pînă la 
ultima etapă, abia în ziua de 
13 mai știtndu-se că Construc
torul Timișoara (revelația cam
pionatului la începutul acestu
ia, motiv pentru care va trebui 
aflat ce s-a intîmplat cu aceas
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10 ECHIPE ÎN FINALA „CUPEI ROM
începută în prima decadă a lu

nii aprilie, „Cupa României*  la 
oină a reunit la start un număr 
sporit de echipe, majoritatea din 
mediul rural. Dornice de afirma
re, multe formații sătești s-au 
calificat în fazele superioare, 
unde s-au angajat în lupta pen
tru locurile fruntașe. „La între
cerile zonale de Ia Herculane, 
ne-a spus delegatul federal Ilie 
Mincă, oinîștii de Ia sate au do
minat concursul, echipele Viață 
Nouă Olteni — județul Teleor
man și Unirea Tricolorul Dăbu- 
leni — județul Dolj, bine con
duse de instructorii Doinei Că
lin și, respectiv, Marian Spiridon, 
obținind dreptul de participare Ia 
etapa finr*%  în dauna cunoscute
lor Dacia Pitești și Vo
ința Drăgășani".
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Remarcabil finisul lui 
mătaru. care a pierdut 
numai ca urmare a altruismu
lui său tactic, el 
mirabil taloneur 
bystic pentru 
baloane pe care 
atîta generozitate 
din linia a doua.

In încheierea 
veniri la căderea 
complet trase, un 
pentru Dunărea 
care dacă ar fi privit întregul 
campionat cu 
care au tratat 
rămas, poate, 
vizie. Nu în 
se află C. S. 
a renunțat, 
tiv, la luptă, 
returului, 
final ca 
care îi mobilizează încurajările 
tribunei. Această situație 
a ultimei clasate alimentează 
și întărește ideea că for
mula cu 16 echipe este cu a- 
devărat o problemă de luat în 
considerare.
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Vremea rece, închisă, cu ra
fale de ploaie, a adus totuși 
în tribunele stadionului Corvi
nul peste 12 000 de spectatori, 
dornici să-i vadă la lucru pe 
internaționalii craioveni și tot
odată să-i urmărească pe jucă
torii Corvinului. Echipele au 
intrat pe teren fără trei in
ternaționali (Klein și Mateuț. 
la hunedoreni. 
craioveni), dar 
tea meciul a 
cursivitate, cu 
pauză. Și aceasta, în contrast 
cu desele intrări dure care au 
necesitat intervenția medicilor 
Petre Vinolea și Vasile Frîn- 
culescu. (De neînțeles o ase
menea manieră de joc tensic- 
nantă). Spiritele s-au potolit în
să după pauză și fotbalul a 
avut numai de cîștigat. Uni
versitatea șl-a impus superio
ritatea teritorială, atacînd pe 
un front larg, ceea ce a avut 
darul să dezmembreze linia 
defensivă a echipei locale. 
Circulația balonului a fost ar
ma echipei condusă de jucă- 
torul-antrenor Ștefănescu. Răb
darea pregătirii acțiunilor în 
propria jumătate de teren, a- 
portul celor trei mijlocași „pis
ton" veniți deseori în sprijinul 
apărării sau apărînd sporadic, 
dar oportun, la finalizare, au 
dus echipa la victorie. De alt
fel, fiecare atac craiovean a 
însemnat un real pericol pen
tru poarta lui Alexa (excelent 
in multe din intervențiile 
Ie). Dar Cîrțu a irosit cel 
țin 5—6 ocazii rarisime de 
(unele numai de la 6 m !). 
cleanu, Crișan și Bîcu s-au 
cat și ei cu situațiile de „ 
Cele mai periculoase șuturi au
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ADMINISTRAȚIA OE STAT

Turneul final al Juniorilor

SCORURI STRINSE
IN ETAPA INAUGURALA

La Buzău și Hunedoara s-au 
disputat ieri primele meciuri 
din cadrul turneului final al 
Campionatului republican de 
juniori I. Iată scurte relatări 
de la corespondenții noștri D. 
Soare și I. Vlad.

Seria I, la Buzău :
C.S.Ș. BAIA MARE — 

F.C. CONSTANTA F-l (0—1). 
Victoria costănțenilor s-a da
torat autogolului băimăreanului 
Ciuclan (min. 34).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — F.C.M. BRAȘOV 1—1 
(1—1). Meci echilibrat, intre 
două echipe cu pretenții. Au 
înscris : Prună (min. 7), jucă
tor 
dă 
lui.

eliminat în repriza secun- 
pentru lovirea adversaru- 
și Gyorfi (min. 21).

• C.S.Ș. BANATUL TIMI
ȘOARA — DINAMO BUCU
REȘTI 6—1 (0—0). Mari ratări 
ale timișorenilor. Autorul go
lului — Savu (min. 52).

Seria a n-a, la Hunedoa.-a :
• „U“ CLUJ-NAPOCA — 

C.S.Ș. PIATRA NEAMȚ 1—0 
(1—0). Deși a plouat torențial, 
jocul a fost frumos, avînd mul
te faze de poartă. Au cîștigat 
pe merit clujenii orin solul 
înscris de Farkas în min. 33.

I.P.A. SIBIL- — 
ARAD 1—1 (0—1).
fost marcate de 

16) pentru Strun- 
pen-

• ȘOIMII
STRUNGUL 
Golurile au 
Tereji (min. 
gul și Șlarcu (min. 53) ___
tru sibieni. în min. 67. pentru 
lovire reciprocă, au fost elimi
nați Pustai (Șoimii) și Tereji 
(Strungul).
• F.C. ARGEȘ — PARTI

ZANUL. BACAU 0—0. Ambele 
echipe, cu apărări ferme.

u

fost expediate însă de funda
șii laterali Negrilă și Irimes- 
cu, recunoscuți prin forța șu
tului.

Cert 
Craiova 
mine, 
valoros. _____ . _
fotbalului modern. Jocul 
lectiv și echilibrat, ruperile de 
ritm, declanșarea unor rapide 
contraatacuri (la Hunedoara, 
craiovenii au inițiat 10) fiind 
greu de contracarat. Corvinul, 
fără cîteva din piesele sale de 
bază (Klein, Mateuț, Nicșa și 
Văetuș — ultimul sancționat 
disciplinar) și cu un Gabor 
care s-a menajat evident, a 
lăsat impresia unei formații de- 
busolate, fără sclipirea de altă 
dată.

este că Universitatea 
a demonstrat că ră- 

în continuare, un „11“ 
care cunoaște tainele 

co-

Gheorghe NERTEA

Mline, pe stadionul „23 August*

• Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor pentru tra
gerea specială PRONOEXPRES 
de mîine 16 mai 19841 Se 
atribuie autoturisme „Dacia 1300“, 
excursii în U.R.S.S., precum șl 
ciștigurl în bani, cu valoare fixă 
și variabilă. De reținut ca valoa
rea maxima a unui cîștig fix în 
bani este de 50.000 lei! In ca
drul celor 6 extrageri, repartiza
te în 3 faze se scot din urnă 38 
de numere! Nu uitati: numai 
astăzi vă mai puteti procura bi
lete pentru tragerea de mîine 
16 mai !

O Și la LOZ IN PLIC conti
nuă seria marilor cîștigătorl! Lo
zurile speciale de 6 lei și emisiu
nile cu număr limitat de lozuri 
a 10 lei oferă numeroase cîști- 
gti’i în autoturisme, capul de 
n.iș c n <i<.>indti-l „Dacia 1300“. 
In ace-zile puteți avea și sur- 

MARELE DERBY
STEAUA-DINAMO

Una dintre cele trei restanțe 
ale campionatului Diviziei „A", 
STEAUA — DINAMO, derby-ul 
derby-urilor, partidă de care 
depinde în foarte mare măsură 
cîștigarea titlului ediției 1983 — 
1984, se va disputa mîine pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală. Intîlnirea va începe la 
ora 17,30.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
priza ciștigărll unui autoturism 
TRABANT, prin intermediul nou
lui LOZ AL. AUTOTURISMELOR, 
procurabil in întreaga țară!

variantă 25% a 
1 variantă 100% 
variante 25% a 
20,25 variante a 
108,75 a 582 lei;

5 : 6 :

ClȘTIGURILE TRAGERII EX
CURSIILOR PRONOEXPRES DIN 
9 MAI : cat. 1 : 1 
50.000 lei ; cat 2 : 
a 31.655 lei și 4 
7.914 lei ; cat. 3 : 
3.126 lei ; cat. 4 : 
cat. 5 : 263,75 a 240 lei ; cat. 
7.532,50 a 40 lei ; cat. 7 : 209,75 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.554,25 a 40 lei. 
Categoria A : (100%) 8 cîștiguri a 
18.805 lei din care o excursie în 
U.R.S.S. august 1984 — plus dife
rența în numerar.

Report la categoria 1 : 16.489 lei. 
Cîștigul de categoria 1, în va

loare de 50.000 lei, a fost obținut 
de participantul Tudor Grigorescu 
din București.

DIVIZIA „C“ — REZULTATELE ETAPEI A 24-a
Programul și arbitrii etapei «iitoare (duminică 20 mai)
• C.F.R. Pașcani (învingătoare în deplasare), urmărită, la 2 p, 
de Minerul Gura Humorului • FEPA 74 Bîrlad s-a apropiat (2 
p) de Aripile Bacâu I • Continua cursa spectaculoasa pentru 
șefia seriei a IV-a intre Chimia Brazi și A.S.A. Mizil — ambele 
avînd cite 37 p • Mureșul Deva și Sticia Turda nu mai pot 
pierde șefia seriilor a Vlll-a și a X-a • Unirea Alba Iulie, 
lidera seriei a XI-a, învinsa la scor de Metalul Aiud • Biho
reana Marghita a pierdut cu 0—3 din cauza... legitimațiilor ( I)

SERIA I
Minerul Vatra Dornei — C.F.R. 

Pașcani 2—3 (0—2), Relonul Să-
vinești — Unirea Săveni 3—1 
(0—0), Șiretul Pașcani — Lamino
rul Roman 5—0 (4—0), Minerul 
Gura Humorului — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc 2—0 (1—0), 
Cristalul Dorohol — Metalul Ră
dăuți 2—1 (0—0), Electro Bucecea
— Avîntul Frasin 2—0 (2—0), Car
pați Gălănești — Cetatea Tg. 
Neamț 4—0 (1—0), Zimbrul Șiret
— Celuloza Piatra Neamț 3—1
(3-0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 24-a : 1. C.F.R.
PAȘCANI 38 p (59—13), 2. Mi
nerul Gura Humorului 36 p (44— 
13). 3. Laminorul Roman 27 p 
(27—22)... pe ultimele locuri : 15. 
Celuloza P. Neamț 18 p (28—39), 
16. Unirea Săveni 14 p <22—47).

ETAPA VIITOARE : Metalul Rădăuți
— Zimbrul Șiret : S. Patrichi (Vaslui), 
C.F.R. Pașcani — Minerul Guta Hu
morului : C. Teodorescu (Buzău), Ce
tatea Tg. Neamț — Relonul Săvineștl: 
V. Goeiu (Bacău). Electro Bucecea — 
Cristalul Dorohoi : S Buriacu (Gh. 
Gheorghiu-Dej), A.S.A. Ci m pul ung - 
Șiretul Pașcani : V. Dolha (Becleon), 
Laminorul Roman — Unirea Săveni : 
S. Costea (Brăila), Celuloza P. Neamț
— Minerul Vatra Domel : E. Antonică 
(Focșani), Avîntul Frasin — Carpați 
Golănești : I. Ghelaru (Bacău).

SERIA A H-a
Voința-Gloria Odobești — Ari

pile Bacău 2—1 (1—1), Energia
Gh. Gheorghiu-Dej — Mecanica 
Vaslui 1—0 (1—0), Inter Vaslui — 
Victoria Gugești 1—0 (0—0), Le- 
tea Bacău — Petrolul Moineștl
1—0 (0—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Minerul Comănești 4—1 (3—0), 
Viticultorul Panciu — FEPA 74 
Bîrlad 1—4 (1—3), Proletarul Ba
cău — Luceafărul Adjud 3—1 
(1—0), Chimia Mărășești — Con
structorul Iași 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 34 p (48—15), 2. FEPA 74 
Bîrlad 32 p (44—26), 3. Victoria
Gugești 27 p (31—19)... pe ulti
mele locuri : 15. Luceafărul Ad- 
jul 20 p (19—26), 16. Energia Gh. 
Gh. Dej 18 p (2CP-37).

ETAPA VIITOARE : Constructorul
lași — Voința Gloria Odobești : I. 
Vițelaru (Dorohoi), Luceafărul Adjud
— Metalul Tg. Secuiesc : V. Ciuciudău 
(Suceava), Mecanica Vaslui — Letea 
Bacău : R. Nicoară (Tulcea), Mine
rul Comânești — Inter Vaslui : I. Bo
ghiu (P. Neamț), Viticultorul Panciu
— Chimia Mărășești : A. Crișan 
(București), Aripile Bacâu — Victoria 
Gugești : M. Bercan (București), 
FEPA 74 Bîrlad — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej ! I. Spătaru (Galați). Pe
trolul Moinești — Proletarul Bacâu : 
V. Roman (Ploiești).

SERIA A HI-a
Ș.N. Tulcea — Metalul Manga

lia 3—0 (1—0), Ancora Galați — 
Voința Constanța 2—0 (1—0), Șoi
mii Cernavodă — D.V.A. Portul 
Galați 3—0 (2—0), I.M.U. Medgidia
— Progresul Isa ceea 2—2 (2—1), 
Laminorul Brăila — Cimentul 
Medgidia 0—0, Arrubium Măcin
— Chimia Brăila 0—0, Victoria 
Tecuci — Victoria T.C. Galați
1— 0 (1—0). Chimpex Constanța —
Portul Constanța 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 35 p (37—18), 2.
I.M.U. Medgidia 29 p (36—25), 3. 
Victoria Tecuci 28 p (39—25)... pe 
ultimele locuri : 15. Victoria T.C. 
Galați 16 p (26—40). 16. Șoimii 
Cernavodă 14 p (18—45).

ETAPA VIITOARE : D.V.A. Portul 
Galați — Ș.N. Tukea : E. Lascâr 
(Comânești), Cimentul Medgidia — 
Victoria Tecuci : F. Brînzoi (București). 
Metalul Mangalia — Ancora Galați: 
I. Covasâ (Urziceni), Arrubium Mă- 
cin - I.M.U. Medgidia : I. Viorel 
(București), Victoria T.C. Galați — 
Progresul Isaccea : M. Mînzat (lași)» 
Portul Constanta — Voința Constanța: 
P. Chelaru (Mangalia), Chimia Bră
ila — Chimpex Constanța : M. Bîr- 
gâoanu (Pașcani), Șoimii Cernavodă
— Laminorul Brăila : F. Rizea (Ale
xandria) .

SERIA A IV-a
Chimia Brazi-Ploiești — Carpați 

Nehoiu 3—1 (2—1), Unirea Urzi
ceni — A.S.A. Mizil 2—3 (1—1), 
Minerul Filipești — Petrolul 
Bălcoi 5—1 (3—0), Poiana Cîmpina
— Petrolul Ianca 2—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Victoria Țăndărel
2— 0 (2—0), Carpați Sinaia —
Metalul Buzău 4—1 (2—1), Victo
ria Lehliu — Rapid Fetești 3—1 
(2—1), Chimia-Victoria Buzău — 
Tractorul Viziru 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 37 p (67—23), 2. A.S.A. 
Mizil 37 p (51—21), 3. Chimia Bu
zău 34 p (44—22)... pe ultimele 
locuri : 15. Unirea Urziceni 16 p 
(23—41), 16. Tractorul Viziru 15 p 
(32—51).

ETAPA VIITOARE : Victoria fandă- 
rei — Poiana Cîmpina : S. Barbute seu 
(Pitești), Rooid Fetești — A.S.A. Mi
zil : I. Andrei (Călărași), Petrolul 
Băicoî — Chimia Buzău : A. Radu 
(București), Carpați Neh©iu — Victo
ria Lehliu : V. Botcscu (Giurgiu), 
Tractorul Viziru — Minerul Filipeștii 
de Pădure : C. Fugaciu (P. Neamț), 
Chimia Brazi — Unirea Urziceni : C. 
Gheorghitâ (Brăila), Metalul Buzău
— Petrolul Berea : I. Bodor (Brașov), 
Petrolul Ianca — Carpați Sinaia : G. 
Manea (Constanța).

SERIA A V-a
Aversa București — Mecanica 

fină Steaua București 2—0 (I—0),

Flacăra roșie București — Visco- 
fii București 0—2 (0—1), ISC1P
Ulmeni — IUPS Chltila 2—1 (1—1), 
I.C.S.LM. București — Tehnome- 
tal București 2—1 (1—0), I.C.P.B. 
Bolin tin — Argeșul „39 Decem
brie*  0—0, Viitorul Chlmogi — 
Ș.N. Oltenița 1—0 (1—0), Abato
rul București — Danubiana Bucu
rești 3—1 (2—0), F.C.M. Giurgiu
— Constructorul Călărași 1—1 
(1-0).Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 36 P 
(46—11), 2. I.C.S.I.M. București
27 p (36—21), 3. I.C.P.B. Bolintin 
26 p (38—27), 4. Danubiana Bucu
rești 26 p (39—32)... pe ultimele 
locuri : 16. Constructorul Călă
rași 19 p (19—36), 16. F.C.M.
Giurgiu 18 p (19—33).

ETAPA VIITOARE : Constructorul Că
lărași — Aversa București : P. Mihoi- 
lescu (Tîrgoviște), Tehnometal Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu : P. Costea 
(Buzău), Danubiana București — 
I.S.C.I.P. Ulmeni : C. Tunsoiu (Cara
cal), I.U.P.S. Chitila - I.C.S.I.M. 
București : F. Stoicescu (Pitești), Ș.N. 
Oltenița — Abatorul București r M. 
Buciumeanu (Tîrgoviște), Mecanico 
flnâ Steaua București — I.C.P.B. Bo
lintin : I. Ivan (Fâgâroș), Argeșul 30 
Decembrie — Flacăra roșie București: 
I. Samoi-â (Galați), Viscofi! Bucu
rești — Viitorul Chirno'gi : A. Anghete 
(Focșani).

SERIA A VI-3
Sportul muncitoresc Caracal — 

Flacăra-Automecanica Morenl 2—3 
(0—0), Cimentul Fieni — Petrolul 
Videle 2—1 (1—0), Recolta Stoi-
cănești — Muscelul Cîmpulung
4—1 (0—0), Dada Pitești — Chi
mia Găești 2—3 (0—0), Textila
Roșiori — Cetatea Tr. Măgurele 
1—0 (0—0), Dunărea-Venus Zim- 
nicea — Electronistul Curtea de 
Argeș 1—0 (0—0), Electrica Titu
— Metalul Mija 1—0 (1—0), Pro
gresul Corabia — Știința Drăgă- 
nești-Olt 5—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA 
MORENI 36 p (57—16), 2. Musce
lul Cîmpulung 32 p (44—10), 3. 
Progresul Corabia 27 p (42—30)... 
pe ultimele locuri : 14. Sp. m. 
Caracal 20 p (34—36), 15. Chimia 
Găești 20 p (31—43), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 17 p (32—48).

ETAPA VIITOARE : Flacăra Moroni
— Știința Drăgănești : I. Moraru 
(Cîmpina), Textila Roșiori — Petrolul 
Videle : G. Mihâilescu (București), 
Electronistul Curtea de Argeș — Ce
tatea Tr. Măgurele : G. Ftfipeanu 
(București), Metalul Mija — Dunărea 
Venus Zimnicea : M. Stânescu (Giur
giu), Chimia Găești — Progresul Co
rabia : D. Că pâ ținea nu (Rm. Vîlcea), 
Docta Pitești — Recolta Stoicănești : 
A. Husea (Brașov), Sportul munci
toresc Caracal — Cimentul Fieni : 
V. Popescu (Craiova), Muscelul Cîm
pulung — Electrica Titu : M. Constan- 
tinescu (București).

SERIA A VII-a
Armătura Strehaia — C.S.M. 

Drobeta Tr. Sev. 1—2 (1—2), Vii
torul Drăgășani — Electronutere 
Craiova 3—2 (1—0), Lotru Brezoi
— Pandurii Tg. Jiu 2—1 (1—1),
C.F.R. Craiova — Dunărea Cala
fat 1—0 (0-0), Petrolul Ticleni — 
Diema Orșova 1—0 (0—0), Pro
gresul Bă ii ești — Mecanizatorul 
Șlmian 3—0 (1—0), Jiul Rovinari
— Metalul Mihăești 6—1 (3—4),
Celuloza Drobeta Tr. Sev. — Me
talurgistul Sadu 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEV. 36 p (53—22)
— penalizată cu —1 punct. 2. 
Pandurii Tg. Jiu W p (37—27),
3. Viitorul Drăgășanl 26 p (30— 
36)... pe ultimele locuri : 15. Ar
mătura Strehaia 10 p (36—39). 16. 
Celuloza Drobeta Tr. Sev. 19 p 
(29—40).

ETAPA VIITOARE : Diernc Orșova
— Jiul Rovinon : M. Păun eseu (Re
șița), Metalurgistul Sadu — Mecani
zatorul Șimion : T. Munteanu (Deva), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Lotru 
Bre zoi •. R. Golenț (Lugoj), Metalul 
Mihăești — Progresul Bâileștl : M. 
Dragomir (București), Etectroputere 
Craiova — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin : I. Geam ba șu (București), Du
nărea Calafat — Petrolul Țicierd î M. 
Vintilă (Corocal), Armătura Strebosc
— C.F.R. Craiova : G. Leibhardt (Si
biu), Pandurii Tg. Jiu — Viitorul Dră- 
gășan? : A. Curmanoviei (Reșița).

SERIA A Vin-a
Mureșul-Explorări Deva — Mi

nerul Anina 3—1 (I—0), Mineru? 
Moldova Nouă — Minerul AM- 
noasa 2—2 (2—1). Minerul Paro- 
șeni — Minerul Certej 2—4 (2—0), 
Minerul-Știința Vulcan — Dada 
Orăștie 1—0 (0—0), Victoria Călan
— Minerul Oravița 1—4 (0—4), 
Mecanica Orăștie — Metalul O- 
țelu Roșu 2—0 (0—6), Minerul 
Ghelar — U.M. Timișoara 1—1 
(1-—0), Constructorul Timișoara — 
Metalul Bocșa 4—1 (2—0).
• In med restanță. <ttn etapa 

a 22-a, Mureșul-Explorări Deva
— Constructorul Timișoara 2—1.

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 35 p (44—21), 2. Mi
nerul Paroseni 26 p (32—^), 3. 
Victoria Călan 25 p (29—25)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalul
Bocșa 21 p (28—28), 16. Minerul 
Aninoasa 20 d (15—33).

ETAPA VIITOARE : U.M. Timișoara
— Victoria Colan : V. Ha va și (Arad). 
Dacia Orăștie — Minerul Anina : V- 
Ivan (Drobeta Tr. Severin), Metalul 
Bocșa — Minerul Ghețar : I. Suctu 
(Sibiu1', Minerul Aninoasa — Meca
nica Orăștie : A. Barșa (Cugtr), Mi
nerul Oravtfo — Constructorul Timi
șoara : H. Lencu (Alba hrilo), Mi

nerul Parcșem - Minerul Știința Vul
can : T. Veleanu (Craiova). Minerul 
Certej — Metalul Oțelu Roșu : V. 
Alexandru (Tg. Jiu), Minerul Moldova 
l\ouă — Mureșul Explorări Deva : 
C. Olteana (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A IX-a
Șoimii Lipova — Strungul Arad

3—2 (3—1), Silvania Cehu Silva- 
niei — Victoria Ineu 3—3 (1—1), 
Unirea Sinnicolau — Unirea Va
lea lui Mihai 0—0, Minerul Or. 
dr. Petru Groza — Minerul săr- 
mășag 2—0 (1—0), înfrățirea Ora
dea — Unirea Tomnatic 5—0 
:3—0), Rapid Jibou — Voința O- 
radea 4—0 (2—0), Minerul Șun- 
cuiuș — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 3—0 (0—0). C.F.R. Arad — 
Bihoreana Marghita 3—0 — for
fait, jucătorii de la Bihoreana 
neavînd asupra lor legitimațiile 
( ! I).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 31 p (46—20), 2. Oțe
lul Or. dr. P. Groza 26 p (46—38).
3. Minerul Or. dr. P. Groza 25 p 
(37—30)... pe ultimele locuri : 14. 
Bihoreana Marghita 21 p (34—40),
15. Minerul Șuncuiuș 21 p (24—36)
— 9 victorii, a cîștigat în tur la 
Unirea Valea lui Mihai. 16. Uni
rea Valea lui Mihai 21 p (26—38)
— 9 victorii.

ETAPA VIITOARE : Minerul Șun
cuiuș — Rapid Jibou : I. Pistea (Baia 
Mare), Oțelul o-raș dr. P. Groza •*  
Unirea Tomnatic : V. Marcu (Cluj- 
Napoca), Victoria Ineu — Bihoreana 
Marghita : I. Jilan (Caransebeș), U- 
nirea Sinnicolau - Minerul o-ra'ș dr.' 
P. Groza : N. Mițu (Câlăn), Șoimii 
Strungul Lipova — înfrățirea Oradea C 
P. Țecu (Tg. Jiu), Voința Oradea — 
Minerul Sărmășag : V. Mîrza (Dej)J 
Strungul Arad — Silvana Cehu Silva- 
niei : C. Popovici (C. Turzii), Unirea 
Valea lui Mihai - C.F.R. Arad ; P. 
Lizolf (Sofu Marel.

SERIA A X-a
Sticla-Arieșul Turda — unirea 

Dej 3—0 (3—0), CUPROM Baia
Mare — Minerul Borșa 4—1 (3—1), 
Oașul Negrești — Olimpia Gherla 
3—0 (1—0), Unio S-atu Mare —
Minerul Băiuț 2—1 (1—0), Bradul 
Vișeu — Minerul Băița 3—0 (0—0), 
CIL Sighet — Victoria Cărei 1—2 
(1—2), C.E.M. Cluj-Napoca — 
Chimia Tășnad 2—1 (%-0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Sprie 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 37 p (42—13), 2. Unio
Satu Mare 29 p (37—21), 3. C.I.L. 
Sighet 28 p (37—19)... pe ultimele 
locuri : 13. Chimia Tăsnad 20 p 
(27—41), 14. C.E.M. Cluj-Napoca 
20 p (24—42), 15. Victoria Cărei 
16 p (37—24) — penalizată cu —6 
puncte, 16. Unirea Dej 19 p 
(26—46).

ETAPA VIITOARE : Lopușul Tg. Lă
puș — Oașul Negrești : M. Danca 
(Oradea), Minerul Băița — C.E.M. 
Cluj-Napoca : I. Mathe (Reghin), 
Bradul Vișeu — C.I.L. Sighet : I.
Smuc (Suceava), Unirea Dej — Unio 
Satu Mare r N. Orghidan (Agnita), 
Cuprom Baia Mare - Sticla Ărieșul 
Turda : M. Neșu (Oradea), Minerul 
Baia Sprie — Victoria Cărei : I. Ga
liș (Oradea), Minerul Baia Borșa — 
Olimpia Gherla : M. Bâcioiu (Tg. 
Mureș), Chimia Tăsnad — Minerul 
Băiuț : T. Demian (Zalău).

SERIA A XI-a
Metalul Aiud — Unirea Alba 

Tulia 4—0 (2—0). IMIX Agnita — 
Șurianul Sebeș 2—0 (0—0), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Oțelul 
Reghin 2—0 (1—0), Textila Nă-
sâud — Inter Sibiu 1—1 (1—1),
Unirea Ocna Sibiului — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—0 (3—0),
Mecanica Alba Iulia — Soda ocna 
Mureș 2—1 (1—1), Metalul Sighi
șoara — Foresta Bistrița 3—1 
(1—0), Minerul Rodna — Mureșul 
Luduș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 33 p (49—27), 2. Me
talul Aiud 29 p (42—20). 3. Uni
rea Ocna Sibiului 26 p (31—28)... 
pe ultimele locuri : 16. Șurianul 
Sebeș 22 p (30—36), 16. Textila
Năsăud 8 p (14—50).

ETAPA VIITOARE : Unirea Alba lu- 
lia — Unirea Ocna Sibiului: M. A- 
lente (Arad), Icter Sibiu — I.M.I.X, 
Agnita : O. Simion (Craiova), Șuria
nul Sebeș — Mecanica Alba Iulie : 
I. Petri (Arad), Metalul Aiud - Mi
nerul Rodna : D. Buciuman (Timi
șoara), Metalotehnica Tg. Mureș — 
Textila Năsăud : P. Abrudcn (Cluj- 
Napoca) , Mureșul Luduș — Metalul 
Sighișoara : I. Bontiu (Reghin), Soda 
Ocna Mures — Electro tg. Mureș : 
FI. Marcu (Oradea), Foresta Bistrița 
— Oțelul Reghirt-s-J. Stan (Sighet).

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — Utilajul 

Făgăraș 3—1 (1—0). Viitorul
Gheorgheni — Electro Sf. Gheor
ghe 3—1 (2—0), Precizia Săcele
— Mobila-Măgura Codlea o—0, 
Met rom Brașov — Textila Prej- 
mer 0—1 (0—0), Mureșul Toplița
— Torpedo Zărnești 2—0 (0—0>',*  
Chimia Or. Victoria — I.C.I.M. * 
Brașov 3—0 (0—0). Celuloza Zăr- 
nești — Unirea Cristuru Secu- * 
lese 2—0 (1—0). Minerul Banaolt
— Minerul Bălan 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 37 p (41—10). 91 
Viitorul Gheorgheni 33 p (51—
3. T.C.T.M. Brașov 25 p (35—3$,
4. Textila Preimer 25 p (2£—32>*.  > 
pe ultimele locuri : 14. Metrom 
Brașov 29 p (22—31), 16. Unirea 
Cristuru Secuiesc 20 p (23—
16. Torpedo Zărnești 16 p (21—A.‘

ETAPA VIITOARE : Unirea CrisWi
Secuiesc — Utî’oju! Făgăraș : I. t><- 
noiu (Bucureștii. Chimia oraș Victo
ria — Tc-rpedo Zăraești : I. Coț (Pico
tești). Mu-e$ul Top'ița — Mineeol Ba- 
tan : T. Rota? (Ocna Mureș), I.C.f.Mț. 
Brașov — Minerul Earaolt : P. Pfiu- 
nescu (Rm. Vîlcecl. Mobila Mâgutrt 
Ccdtea — Electro Sf. Gheorghe : C. 
Dumitrescu (București), Viitorul Gheor
gheni — Me’rom Brașov : A. Moroianu 
(Pkxeștî). Textila Prejmer — Precizia 
Săcele : C. Petre (Mediaș), Celuloza 
Ză-meșt? — Trasorul Erasov : D. Pe- 
Erescw (Bucure**̂  -

Rezult."teeTp fes» transmise
«Ie coresnonrtenti» noștri voluntari 
din localitățile respective.



in intîlnsrea de șah România-R.D. Germană

RUNDA A DOUA—FOARTE DÎRZ DISPUTATĂ
EFORIE NORD, 14 (prin te

lefon). In a doua rundă a 
meciului de șah România —
R. D. Germană, încheiată luni 
la prînz, jucătorii noștri n-au 
mai repetat, decît într-o mai 
mică măsură, bunele evoluții 
din debutul întîlnirii. Avansul 
de doaă puncte în scorul ge
neral a fost redus la unul sin
gur, prin puternica revenire a 
oaspeților, care se arată deose
bit de redutabili, așa cum îi 
recomandă, de altfel, perfor
manțele anterioare și coefi
cienții Elo înalți din clasamen
tul mondial.

Două înfrîngeri la primele 
mese au atîrnat greu în balan
ța acestei runde. Atît M. Ghin
dă, cit și Fl. Gheorghiu au în
cercat (poate) prea mult in 
partidele lor cu Espig și, res
pectiv, Knaak. s-au lansat in 
mari complicații, dorind nea
părat puncte întregi, ca apoi 
să piardă iremediabil. A cîș- 
tigat, însă, frumos M. Șubă, 
după 38 de mutări, la Vogt. A 
remizat Th. Ghițescu cu vete
ranul echipei R.D. Germane, 
Uhlmann. Așadar, scorul run
dei a doua în prima grupă 
2,5—1,5 în favoarea oaspeților.

Foarte dîrz au luptat din 
nou echipierii formației noas
tre secunde. în special, ultimii

PATRULATERUL FEMININ 
DE FLORETA DE LA COMO

La tradiționalul „patrulater*  fe
minin Cj floretă, desfășurat tn 
acest an la Como (Italia), trei 
echipe (Italia, Ungaria și Româ
nia) au realizat cite două victo
rii, ordinea în clasament fiind 
dictată de asalt-averaj. Echipa 
României a înregistrat următoa
rele rezultate : 8—6 cu Franța 
(au punctat : Guzganu S, Dan șl 
Zsak — 2, Oros 1, respectiv Pal
let, Modaine șl Gaudin — 2, G. 
Meygret), 8—6 cu Ungaria (Dan

1680 p, fapt ce denotă o omoge
nitate de ridicat nivel a tutu
ror componenților ei.

Un frumos succes l-au obți
nut trăgătoarele noastre de 
pușcă cu aer comprimat. si
tuate. în bloc, în fruntea ierar
hiei din sala Dinamo. Eva 
Olah și Dumitra Matei și-au 
împărțit, la baraj, primele două 
locuri cu punctaje bune : 384 p.

Dintre oaspete excelent s-a 
comportat Ivana Nedelceva, în
vingătoare pentru a doua oară 
asupra trăgătoarelor noastre de 
pistol standard.

REZULTATE TEHNICE. CAM
PIONATELE INTERNATIONALE 
ale româniei, pistol stan
dard : 1. Ivana Nedelceva (Bul
garia) 587 p, 2. Anlșoara Ma
tei (România) 586'147 p, 3. Qul 
Ciun Xia (R. P. Chineză) 586/143 
p ; pistol liber : 1. E. Buljung 
(S.U.A.) 569 p, 2. L. Stan (Româ
nia) 565 p, 3. S. Babii (România) 
559 p ; pușcă 10 m. feminin i 1.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
24 de ore de la Silverstone (An
glia), din cadrul campionatului 
mondial de rezistență, s-a înche
iat cu victoria echipajului Tacky 
Ickx (Belgia) — Jochen Mass 
(R.F. Germania) pe o mașină 
„Porsche 956”, cu o medie orară 
de 196,55 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ludwig (R.F.G.) 
— Pescarolo (Franța), la 2 ture, 
Si Keegan — Edwards (Anglia), 
la 5 ture, pe același tip de ma
șină.

BASCHET • Meci amical mas
culin la Lausanne : Olanda — 
Elveția 103—74.

GIMNASTICA • In concursul 
pe aparate al competiției de gim-

S, Zsak șl Oros — 2, Guzganu, 
respectiv Kovacs J, Gyorfi, la- 
nossy șl Haizer — 1, Szocs), 3—9 
cu Italia (Dan 2. Oros 1, Guzganu, 
Zsak, respectiv Gandoffl și 
Sparaclarl — 3, Traversa 2, Clco- 
nettl 1). Celelalte rezultate 8 Un
garia — Italia 8—3, Italia — Fran
ța 9—2, Ungaria — Franța t—t 
(prima cîștlgînd). Clasament fi
nal : 1. Italia 2 v (4-7), 2. Unga
ria 2 v (4-3), 3. România 2 V 
(—2), 4. Franța o v.

între 19 șl 25 mal, la Varna 
(Bulgaria), se va desfășura tra
diționala competiție Internațională 
de scrimă „Turneul țărilor socia
liste*.  România va participa ou 
următorul lot t A. Dan, E. Guz
ganu, R. Oros, M. Zsak, M. Ve- 
ber (floretă feminin), L. Buzan, 
P. Kukl, G. Oancea, Z. Ilustl, A. 
File (floretă masculin), e. Marin, 
M. Mustață, I. Pop, I. Pantelimo- 
nescu, V. Szabo (sable), N. Bo- 
doczl, R. Szabo, S. Saitoc, F. Nl- 
colae, L. Constantinescu (spadă). 

.CUPA ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI
(Urmare din nag 1)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX > TELEX > TELEX

dol. C. Ionescu și țînărul D. 
Bărbulescu. Acesta din urmă 
a făcut Încă o dată dovadă 
calităților sale. în fața lui 
Tischblerek, ieșind cu bine 
dlntr-o acută criză de timp, 
cîștigînd. după întrerupere, un 
pion, într-un final de turnuri 
care — din păcate — n-a mal 
putut fi valorificat, rezulttnd o 
poziție teoretică de remiză. Si
tuație Inversă In partida Wo
mack*  — C. Ionescu, tn care 
jucătorul român a trebuit să 
se apere foarte strins pentru a 
ajunge la egalitate, după 81 
de mutări. Același rezultat și 
Ia celelalte mese : Grfinberg 
— Stoica și Pătx — Foișor. 
Egalitate deci, 2—2. Rezultatul 
total la jumătarea întîlnirii, 
ROMÂNIA — R.D. GERMANA : 
8,5—7,5.

tn turul trei, reprezentanții 
noștri au piesele negre tn pri
ma grupă șl albele In grupa 
secundă.

Radu VOIA

VICTORII ALE CANOTOARELOR 

NOASTRE LA „REGATA ESSEN"
MUNCHEN, 14 (Agerpres). — 

în ziua a doua a Regatei 
internaționale de canotaj de 
la Essen (R.F. Germania), 
campioana noastră Valeria Ră- 
cilă a obținut o nouă victorie 
în proba de schif simplu, cu 
timpul de 3:38,56. fiind urmată 
de Lise Justesen (Danemarca) 
— 3:40,84 și Maria Daniliuk 
(U.R.S.S.) — 3:43,27. Sportivele 
românce au mai terminat în
vingătoare și In probele de 
dublu rame, 4 plus 1 și dublu 
vîsle.

CANOIȘTII P. ZGURSCHI - 
L SERGAN ÎNVINGĂTORI

LA SOFIA
în regata internațională So

fia la caiac-canoe, sportivii 
români Petre Zgurschi — Nl- 
chlta Sergan s-au clasat pe 
primul loc în proba de canoe 
dublu 1000 m cu timpul de 
3:45,1. înaintea echipajelor 
Franței (Hoyer—Renaud) 3:47,3 
și Bulgariei (Ilkov—Kuțev) 
3:48,1 Printre ceilalți cîștigă- 
tori l K 1 1000 m : Boccara 
(Franța) 3:49,4 ; C 1 1 000 m : 
Cerenok (U.R.S.S.) 4:15,7; K 4 
1 000 mi Cuba 3:06,5, K 4 F: 
Bulgaria 1:44,4 ț C 2 500 m: 
Bulgaria (Ilkov — Gheorghiev) 
l:49,2j G 1 500 m : Cerenok
1:57,2» K 2 500 m : U.R.S.S.
(Seblov — Anancenko) 1:40,l.

Eva Olah (România) 384 p, 2. 
Dumitra Matei (România) 384 p,
3. Vreai Kohll (Elveția) 382 p ;
„CUPA TARILOR latine și 
GRECIEI*,  pistol standard ; 1.
Anișoara Matei 587 p, 2. Silvia 
Kaposztay (România) 579 p, 3. 
Eliana Domenlconl (Elveția) 579 p,
4. Maria Pia Plovesan (Italia) 
579 p, 5. Elena Maeovel (Româ
nia) 578 p, 6. Cristina Verlicchl 
(Italia) 578 p, 7. Martine Guepln 
(Franța) 577 p ; echipe : 1, Ro
mânia (Matei, Silvia Kaposztay, 
Marla Maeovel) 1733 p, 1. Franța 
1723 p, 3. Elveția 1714 p ; pistol 
liber : L L. Stan 565 p, 2. S. 
Babii 559 p. 3. O. Vlșan (România)
558 p, 4. C. Rabbachlnl (Italia)
559 p, 5. L Petru (România) 556 
p, 6. Claude Wickl (Elveția) 555 
p ; echipe : 1. România (Petru, 
Babii, Stan) 1680 p. 2. Elveția 
1653 p, 3. Italia 1649 p ; pistol 1*  
m, feminin : 1. Eva Olah 384 p.
2. Dumitra Matei 384 p, 3. V. 
Kochll (Elveția) 382 p, 4. Daniela 
Toader (România) 381 p, 5. Vrenl 
Rytter (Elveția) 379 p, I. Yusmg 
Ying Mel (R. P. Chineză) 379 p ; 
echipe : 1. Elveția (Bar, KochH, 
Byter) 1133 p, 2. România 1132 p,

3. Franța 1128 p.

nastlcă ritmică de la Sofia, spor
tiva româncă Doina Stăiculeseu 
s-a clasat pe locul trei tn proba 
de măciuci, cu 19,350 p, după LIII 
Ignatova șl Bianca Panova (am
bele Bulgaria), cîte 20 p. Cele
lalte cîștlgătoare : panglică : Ig
natova 20 p ; cero : Diliana 
Gheorghieva (Bulgaria) 19,950 p: 
minge: Ignatova și Gheorghieva 
20 p.

HALTERE • In ultima zi a 
Cupei Mondiale, la Vama : cat. 
100 kg : Andrei Denisov (U.R.S.S.) 
387,5 kg (175 + 212,5) ; cat. 110 
kg : Ianko Gheorghiev (Bulgaria) 
405 kg (180 + 225) ; cat. +110 kg ? 
Peter Rimberg (Cehoslovacia) 
360 kg (160 + 200).

Înot • La Roma, în „Trofeul

„CURSA PĂCII"
FRAGA, 14 (Agerpres). — E- 

tapa a 5-a a „Cursei Păcii*,  
Most — Praga, disputată pe 
ploaie și vînt puternic, a avut 
printre animatorii săi și pe ci
clistul român Mircea Romașca- 
nu, care împreună cu italianul 
Giuseppe Manenti, s-a detașat 
la kilometrul 44, cîștigînd sprin
tul cu premii de la Hrlvlokat 
și trecînd primul la punctul de 
cățărare de la Sikorzik (km 86). 
Pe ultimii kilometrii s-a produs 
o regrupare, la sprintul fina] 
prezentîndu-se un pluton de 
peste 30 de alergători. A cîști- 
gat rutierul bulgar Hristo Zal- 
kov, cronometrat pe 145 km cu 
timpul de 3h 48:47. în grupul 
fruntaș, la citeva secunde față 
de învingător, au sosit și ci
cliștii români Ionel Gancea (lo
cul 9 în etapă) și Mircea Ro- 
mașcanu. Lider al clasamentu
lui general individual se men
ține Nencio Staikov (Bulgaria). 
Pe echipe conduce formația 
U.R.S.S., urmată de R.D. Ger
mană și Polonia. Selecționata 
României se află pe locul 7. 
Marți are loc etapa a 6-a, Pra
ga — Mlada Boleslav (145 km).

în concursul masculin, echi
pajul României de schif 4 fără 
cirmaci s-a situat pe locul doi, 
după echipa U.R.S.S.

PE PISTELE DE ATLETISM
HEIKE DAUTE-7,29 M Șl CARL LEWIS*-8,71  M LA LUNGIME!

JENA. In cadrul urui concurs 
de atletism desfășurat dumini
că, Heike Daute a sărit 7,29 
m la lungime, record al R.D. 
Germane (vechiul record îl 
aparținea cu 7,14 m), cel mai 
bun rezultat mondial al anului 
și a doua performanță mondia
lă a tuturor timpurilor, după 
.recordul mondial de 7,43 m al 
Anișoarei Stanciu. Daute are 
19 ani și jumătate și a cîști- 
gat titlul mondial anul trecut, 
la Helsinki, cu 7,26 m (cu vînt 
ajutător de peste 2 metri pe 
secundă).

în concursul de la Jena, 
Marita Koch a alergat 200 m 
in 22,17. cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, Iar Sa
bine Busch a realizat 49,87 pe 
400 m. Uwe Hohn a aruncat 
94,82 m la suliță, iar Ilona 
Briesenick 21,24 m Ia greutate.

WESTWOOD (Los Angeles). 
La primul concurs de lungime 
din acest sezon, Carl Lewis a 
reușit, duminică, 8,71 m, cel 
mai bun rezultat mondial al 
anului și al 4-lea din toate 
timpurile, la 19 cm de recor
dul mondial al lui Bob Bea
mon. Lewis a sărit 8,71 m Ia 
a 5-a Încercare, după 3 „de
pășite*  și un 8,38 m —•, fiind 
condus, plnă in acel moment, 
de Larry Myricks cu 8,45 m. 
Greg Foster a alergat 110 mg 
In 13,21 (cel mai bun rezul
tat al sezonului), iar Edwin

FOTBAL meridicLHe
BELGIA (et. 33). Antwerp

Molenbeek 0—0. Malines — 
Waregen 0—0, Beringem — 
Lokeren 1—2, Beveren — Cer- 
cle Bruges 2—0. F. C. Bruges 
— Waterschei 4—1. Seraing — 
F. C. Lidge 2—2. Courtrai — 
Lierse 1—0, Anderlecht — 
Beerschot 4—1, Standard — La 
Gantoise 1—0. Pe primele 
locuri : BEVEREN (campioană) 
49 p, Anderlecht 45 p, F. C. 
Bruges 44 p, Standard 40 p, 
Seraing 37 p. Pe ultimele : 16. 
Beerschot 24 p, 17. Beringen 23 
p, 18. Molenbeek 23 p.

celor șapte coline*,  după oe a 
cîștlgat la 404 m mixt In 4:57,50, 
Gabriela Baka s-a clasat a doua 
la 200 m mixt tn 2:23,04, după 
Schultz (R.F.G.) 2:22,24.

BUGBY • Semifinalele campio
natului Franței : Agen — Nisa 
21—14 ; Beziers — Montferrand 
8—4. Finala — la 28 mal la Paris, 
pe „Paro des Princes*.

VOLEI • La Harkov, echipa 
masculină a S.U.A. a cîștlgat al 
treilea med din patru tnttlnlri cu 
U.R.S.S. 7 3—0 (11, 2, 10).

YACHTING • La La Rochelle 
(Franța), titlul mondial la clasa 
„Olandezul zburător*  a revenit 
vest-germanilor Albert Batzill — 
Klaus Wende.

Din țările socialiste

R.D. Germană: PEPiNiERA LUPTĂTORILOR DIN ERFURT
Sportul luptelor — libere și 

greco-romane — din R. D. Ger
mană a progresat mult in ulti
ma vreme și specialiștii afirmă 
că, în curînd, practicanții aces
tor discipline se vor impune șl 
mai mult pe plan internațional, 
ajungînd la valoarea atlețllor, a 
înotătorilor, a competitorilor de 
la sporturile nautice ș.a. Care 
este explicația? In anii din ur
mă, în aproape toate orașele 
mari au fost organizate centre 
de lupte pentru copii, la care 
participă elevi intre 8 și 12 ani. 
Cel mal bun exemplu îl oferă 
orașul Erfurt, unde la Școala 
medie nr. 32 „Werner Seelen- 
binder*  activează, în prezent, an.

n.F. Chined: SPORTUL DE TOATE ZILELE DIN KAOLIN
„Sportul in slujba poporului*  

nu este numai o lozincă mobi
lizatoare, ci un adevăr in viața 
$1 munca oamenilor din comu
na Kaolin, județul autonom 
Tuan-Yao, situată in zona mun
toasă TașL Condițiile de mun
că sint grele datorită in spe
cial nevoii ca zi de zi, forța fi
zică și dibăcia să Înlăture di
ficultățile produse de zona 
montană a comunei. Stînclle 
trebuie aruncate în aer spre a 
crea spații arabile, riurile se 
trec înot pentru a culege algele 
necesare îngrășămintelor, greu
tăți pe care cei din Kaolin 
le-au învins numai datorită 
răspîndirii sportului tn masele

Moses a clștigat a 88-a cursă 
consecutivă de 400 mg, crono
metrat tn 48,71. Alte rezulta
te i masculin: 100 m : R.
Brown 10,13 ț 400 m : L Eg- 
bunike (Nigeria) 44,81, G. 
Souza (Brazilia) 45,44 ; 800 m : 
J. Gray 1:45,79 ț milă : S. Scott 
3:52,99. J. Crux (Brazilia) 
3:53,00 ; 110 mg: T. Campbell 
13,23 ; triplu : W. Banks 16,91 ; 
prăjină : E. Beli 5,71 m ; su
liță : T. Petranoff 89,50 m; 
greutate : D. Lăut 21,46 m, B. 
Oldfield 21,33 m ; înălțime : 
E. Jacoby 2,28 m; disc : L 
Bugar (Cehoslovacia) 68,16 m ; 
feminin : 100 m : J. Bolden 
11,15 ; 200 m : V. Brisco-Hooks 
22,50 ; 400 m : C. Cheeseborough 
50,52, milă : M. Decker 4:22,92 ; 
400 mg : L. Sheffield 56,04.

MODESTO. Evelyn Ashford 
a alergat 100 m in 10,78 cu 
o sutime de secundă mai bine 
decît recordul mondial care îi 
aparține, dar cu vînt ajutător 
de 3,06 m/s. care împiedică 
omologarea. Tot cu vint peste 
limită. Mei Lattany a fost cro
nometrat ta 10,01.

BAKU. Viktor Nikitiuk, 
2h 13:36, și Zoia Ivanova, 2h31:11, 
au cîștigaț titlurile unionale la 
maraton.

WOLVERHAMPTON. Sebas
tian Coe și-a făcut reintrarea 
după o lungă absență, alergînd 
46,8 ta schimbul său intr-o 
cursă de ștafetă 4x400 m.

SCOTIA (et. 36 — ultima). 
ABERDEEN este campioa
nă. Rezultate : Celtic — Dun
dee 1—1, Dundee United — St. 
Johnstone 2—8, Hibernian — 
Glasgow Rangers 0—0. Mo
therwell — Hearts 0—1, St. 
Mirren — Aberdeen 3—0. Cla
sament final : 1. Aberdeen 57 
p, 2. Celtic 50 p, 3. Dundee 
United 47 p, 4. Glasgow 40 p,
5. Hearts 36 p, 6. St. Mirren 
32 p, 7. Hibernian 31 p. 8. 
Dundee 27 p, 9. Johnstone 23 p, 
10. Motherwell 15 p.

CEHOSLOVACIA (et. 24). 
Sparta — Vitkovice 4—0, Zili- 
na — Dukla Banska Bystrica
2—1, Tatran Preșov — Dukla 
Praga 1—2, Ostrava — Teplice 
2—0, Kosice — Slovan Bratis
lava 3—0, Nitra — Slavia Pra
ga 0—1, Bohemians — Cheb 
1—0, Inter Bratislava — Trna- 
va 0—0. Pe primele locuri t 
Sparta 35 p, Bohemians, Dukla 
Praga cite 33 p, Dukla Banska 
Bystrica 30 p. Pe ultimele : 
14. Nitra 18 p, 15. Preșov 18 p, 
18. Teplice 14 p.

ELVEȚIA (et. 26). La Chaux 
de Fonds — Young Boys 1—0, 
Basel — Neuchatel 4—2, Grass
hoppers — Lucerna 3—0, Ser- 
vette — Vevey 1—0, Sion — 
St. Gallen 2—0. Wettingen — 
Bellinzona 5—1. Chiasso — 

60 de luptători. Antrenorul lor 
este fostul luptător Manfred 
Rohner, care, după aptitudinile 
copiilor, îi selecționează pen
tru cele două stiluri: greco-ro
mane și libere.

Această secție de lupte este 
patronată de clubul Dynamo 
din localitate, iar cei mai ta*  
lentațl dintre micii luptători 
stat apoi legitimați la secția de 
performanță a dinamovlștllor.

Anul trecut, echipa de lupte 
„Werner Seelenbinder*  a cîș- 
tigat campionatele școlare ale 
R.D.G., performanță pe care 
speră să o reediteze și în acest 

populației. în ultimii ani comu
na a construit peste 140 tere
nuri de baschet, 100 de volei, 
sătenii au împletit fileurile și 
coșurile necesare, tot ei au a- 
menajat mese de ping-pong șl 
nu arareori aria de treierat se 
transformă în teren de sport 
în timpul pauzelor. Jocurile cu 
mingea, crosul, alpinismul, îno
tul, halterele, ca și sportul na
țional Wu Șu sint practicate de 
cele 357 echipe de producție și 
139 de școli ale comunei popu
lare. Astfel, dintr-un loc mun
tos și izolat, comuna a devenit 
o unitate de bază a sportului 
popular din China.

Un exemplu de modul in 
care sportul a modificat nu 
numai viața, ci și mentalitatea 
celor din Kaolin îl constituie 
înotul. înainte el era rezervat 
numai bărbaților. Azi, e prac
ticat și de femei, care au în- 
frînt prejudecata ce le interzi
cea accesul la acest minunat 
sport. Peste 20,000 de oameni 
ai muncii din Kaolin practică 
azi sportul.

In linalâ la Forest Hills

McENROE ÎL ÎNVINGE 
DIN NOU PE LENDL

• în finala turneului de la 
Forest Hills, pentru campiona
tul mondial W.C.T., John Me 
Enroe l-a învins cu 6—4. 6—2 
pe Ivan Lendl, cîștigînd cel 
de-al 7-lea turneu de la înce
putul anului, și al 32-lea meci 
consecutiv. McEnroe își apără 
titlul cucerit anul trecut.

în finala turneului de Grand 
Prix de la Florența : Fran
cesco Cancelotti (Italia) — 
Jim Brown (S.U.A.) 6—1, 6—4. 
în finala de dublu : Dickson, 
Hooper — Mitton, Walts 7—6,
4—6, 7—5.
• în finala turneului de

monstrativ de la Osaka, Bjorn 
Borg l-a învins cu 6—2. 6—2 
pe Bill Scanlon
• Finala de dublu ia Ham

burg : Edberg, Jarryd — H. 
Gunthardt, Taroczy 6—3, 6—1.

Aarau 0—2, Lausanne — Zu
rich 1—1. Pe primele locuri : 
Grasshoppers 39 p. Servette 
37 p, Sion 37 p. St Gallen 37 
p, Neuchatel 36 p Pe ultime
le : 13—14, Lucerna, Vevey 
cite 19 p, 15. Bellinzona 10 p, 
Chiasso 8 p.

OLANDA (et. 34. ultima). 
FEYENOORD a cis ti gat ti
tlul de campioană, iar Johan 
Cruyff a jucat meciul de adio, 
marcind un gol pentru echipa 
campioană în meciul cu 
Zwolle (2—1). Celelalte rezul
tate : Den Bosch — Helmond
3—0. "Haarlem — Willem II 
2—0, Fortuna — Volendam
5—2, Go Ahead — Sparta 5—3, 
AZ’ 67 — Excelsior 2—1. PSV 
Eindhoven — Roda 2—0 Ajax 
— DS’ 79 7—2, Groningen — 
Utrecht 3—1. Pe primele 
locuri : 1. Feyenoord 57 o, 2. 
PSV Eindhoven 52 p, 3. Ajax 
51 p, 4. Haarlem 41 p ; pe ul
timele ; 16. Helmond 16 p 17. 
Willem II 16 p 18. DS’ 79 15 p.

IUGOSLAVIA (et. 30). Ri
jeka — Steaua roșie 0—0 Par
tizan — Velez Mostar 3—0, 
Buducnost — Haiduk Split 
0—1, Zeleznicear — Sloboda 
0—0, Vinkovci — Sarajevo 1—1, 
Vojvodina — Celik 4—0. Dina
mo Zagreb — Vardar 4—2, 
Pristina — Radnicki Nis 1—0, 
Olimpia — Osiiek 0—0. Pe pri
mele locuri : Steaua roșie și 
Partizan 37 p, Hajduk Split si 
Rijeka 36 p ; pe ultimele -: 17. 
Olimpia 26 p. 18 Celik 21 p.

Redaefîo rl odmlnMrirtte i e©d Î977> București, rtf, f. Conta 14. ol. P.Î.T.W. I. taî. eonteota 11.74.74 fi I1.50.W, «ecfla corosp. 11J1.Î4 f Interurban 437 « telei 10 350 romsp fiparu*  i.F
••«tre ttrBlnSMfe abona mente prin ÎLEXIM - departamentul export Import presd P.O. Box 134-137. telex 11 224. Bueureftl, xtr. 13 Decembrie iw. 4 t 10 363 t 2. 3. 4


