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DISPUTE ECHILIBRATE, V1CT0RH LA BARAJ, 
ÎNVINGĂTORI - TRĂGĂTORII ROMÂNI!

@ C. Stan învinge cu ajutorul... „muștelor* ț fintașii 
francezi, cei mai buni vinători de mistreți • O frumoasă 

surpriză produsă de Romania Petrescu

Tinărul Constantin Stan, la prima sa tic tont mtematională de 
prestigiu Foto : Drago? NEAGU

Ii> ziua a doua a Campiona
telor internaționale ale Româ
niei și „Cupei țârilor latine și 
Greciei" la tir, desfășurate pe 
poligoanele Tunari si acope
rit Dinamo, s-au definitivai 
alte 4 clasamente : pușcă
standard si libera 50 f.c.,
Pistol 10 metri masculin și 
mistreț alergător Reprezen
tanții noștri au avut din nou 
o zi bună reușind să se cla
seze pe primul loc in 5 die 
cele 6 probe la care au parti
cipat. întrecerile de mistret 
alergător (la care tara 
noastră nu a avut reprezen
tanți) au tost dominate de 
tintașii francezi. In real 
progres. atît la individual, 
cit și pe echipe

Cea mai plină de suspense, 
pe măsura afișări] decade
lor. a fost întrecerea olimpică 
de pușcă liberă 80 f.c. Fran
cezii Diurlikowski și Burry, 
americanul Ericksen șl româ
nii Joldea si Stan iau star

turi bune, anuntlndu-se drept 
principali pretendentl la vic
torie. atît în clasamentul 
„internaționalelor* cit șl al „Cu
pei țărilor latine*. Pe rînd insă, 
nu rezistă stresului din ce în 
ce mai puternic, mal întîl Jol- 
dea (a treia decadă de numai 
97 pi), DiurlikowskJ (98 p 
in aceeași decadă) și, în fine, 
americanul Ericksen (3 deca
de consecutive de cite 99 p). 
Lupta finală s-a dat între 
tânărul Constantin Stan și 
foarte experimentatul Michel 
Burry, ambii 598 p, cel mai 
exact dovedlndu-se fa cele 
din urmă reprezentantul nos
tru. dar numai gratie unui ba
rai cîștlgat _la muște" cu 
16—11

Romanița Petresea a pro
dus • frumoasă surpriză, 
mai cu seamă la adresa...

Radu T1MOFTE

'Continuare fn pag. a 4-a)

„Turneu! celor 4“ la box

MIRCEA FULGER -DRAGOMIR ILIE,
DIN NOU UN MECI APLAUDAI

Aseară, pe ringul din Sala Floreasca. au eoritir,,,;., 
Întrecerile din cadrul .Turneului celor ♦* la box. 
Prima partidă ne-a adus in ring două vechi cunoș
tințe : sportivii de categorie muscă Constantia Tițola 
(Dinamo) fi Alexandru Schiopu (Steaua). întâlnirea 
dintre ei a fost dintre acelea care se uită repede. Ca 
și în confruntările anterioare, Tițoiu și-a valorificat 
avantajul alonjei, punctând mai mult Schiopu a a- 
tacat insistent, dar stereotip, fără a-1 servi adver
sarului nici un clement turpriză. învingător te 
puncte — Tițoiu. Mult mai 
dinamic și mai spectaculos 
meciul dintre Ion Soboc (Ra
pid) și Maria Vișan (Oțelul

mai 
oar- 

a ob
la

Tîrgoviște). Rapidistul. 
bine pregătit fizic decit 
tenerul său de tntrecere. 
ținut o meritată 
puncte.

Mult zgomol 
1? „pană", unde 
învingători 
(Steaua) și 
(Voința 2 ___ _
stil de box se apropie de re
fuzul de luptă. Ei au evitat 
contactul cu adversarii și 
recepționat — e adevărat 
puține lovituri, dar tot atît 
adevărat este că nici ei nu 

lucru. eîștigînd 
fata lui Nicoiae 

și.

victorie

oentru nimic 
am văzut doi 

Costin Stancu 
George! Oprișor 

Craiova) — al căror

au

de 
au

făcut mare
..subțire" in ___ __
Talpoș (Metalul Salonta) 
respectiv. Tonei Pannite (B. C. 
Galați), care — parado
xal, poate — ni s-au părut mai 
aproape de ceea ce se cheamă 
box.

Fazi din meciul-tur al protagonis
telor de azi : Moraru a plonjai ți 
a reținut balonul, stopînd de a- 
ceastd datd cursa lui Lăcătuș.

Foto : N. DRAGOS

Azi, pe stadionul „23 August", de la ora 17,30

STEAUA-DINAMO, MULT AȘTEPTATUL
DERBY AL DIVIZIEI „A“ DE FOTBAL
Pasionant final de sezoa 

fotbalistic t Iată, cel mal mare 
stadion al țării. .22 August", 
va cunoaște azi atmosfera 
marilor evenimente fotbalis
tice. A 66-a ediție a campio
natului Diviziei ..A* ne o- 
feră. la încheierea stagiunii, 
marele derby STEAUA — DI
NAMO. partidă care poate 
decide echipa campioană • 
tării, după cum poate a- 
mina „pronunțarea* pînă la 
iucarea ultimei restante a 
di n amo viștilor.

Trebuie s-o spunem i de 
la început, publicul buou- 
reștean — care va umple, cu 
siguranță. tribunele — aș
teaptă un meci la nivelul 
maxim al posibilităților ce
lor două echipe ale fotbalului 
nostru, care în acest an a 
trecut cu succes atitea exa
mene grele.

Așteptăm o partidă de 
mare angajament, dar de e 
sportivitate exemplară, o în
trecere demnă. corectă. în 
slujba fotbalului autentic si

nu o luptă oarbă pentru cele 
două puncte puse la joc. 
Cele două formații au probat 
de atitea ori (nu lritlmplător 
se află, acum, în lupta pentru 
titlu) că pot juca un fotbal de 
calitate, tn spiritul celui 
mal autentic fair-play.

Așteptăm și pretindem — 
pentru reușita spectacolului 
și pentru ca cel mai bun să 
învingă ! — un arbitraj fără 
cusur, drept, care să asigure

(Continuare tn pag 2-3)

Astăzi, pe litoral, oo ialeresaut meci International de rugby

SELECȚIONATA IWANItl
ÎNTÎLNEȘH RIPRLZENTAIIV4 SCOJIEI
CONSTANTA. 15 (prin tele

fon). Redutabila echipă a 
Scoției iși continuă turneul 
în tara noastră, urmînd să în
tâlnească mîine (n.r azi). pe 
frumosul stadion „1 Mai" 
de pe litoralul românesc al 
Mării Negre — unde au mai 
evoluat tn anii trecuti ce
lebrii rugbyști ..all blacks", 
precum și cei francezi și en
glezi — Selecționata Constan
tei. alcătuită în majoritate 
dip rugbyști de la Farul. Pen
tru acest meci, așteptat eu 
un deosebit si justificat 
interes. ambele echipe au 
făcut marți ultimele antrena
mente (dimineața — oas
peții : după-amiaza — gaz
dele) . antrenorii anunțând 
apoi formațiile de începe
re. Astfel. Mihai Naca a de
cis — în condițiile indisponibi
lității de ultim moment a u-

nor jucători (Grigore. Pri- 
secaru. Marcu, Codoi. Borș)
— si nefolosirii altora. reți
nuți in lotul reprezentativ 
oentru meciul test de dumi
nică — să Întrebuințeze urmă
torul XV : V. Ion — David. 
Hol ban. Capmare. Pllotsch
— Alexandra, T. Co man — C. 
Florea, FL Constantin, M 
Zafieseu — Galan (Dumitra?) 
M. Ionescu — Csoma. Mol, D
Căinaru. La rindul său. Colin 
Tefler ne-a spus că vor a- 
□are tn formație toti cei 10 
iucători care n-au evoluat 
duminică la București, tre- 
cind astfel prin ..sita se
lecției" 
derea 
oartide.
prezentativa

întregul lot tn ve- 
celei mai importante 

de duminică, cu re
României. Deci :

Dodș — Steven. Johnston. 
Renwick, Robertson — Willie. 
Laidlaw — Galder. Beattie,

Mircea Fulger fi 
Dragomir Hie *» 
oferit an med fru

mos
Foto : L MIHAICA

PROGRAMUL DE AZI, ORA 17,30DIN

5EM1MUSCA : 
COCOȘ: 
SEMIUJOARA ■ 
SEMIMIJLOCtE :

MIJLOCIE : 
GREA i

V. lordache (Tractorul Bv.
M. Fină (an (Steaua)
N. Srinzei (Nicotine) 
R. Obreja (Dinamo) 
L Sandu (Prahova)
O. Maricescu (Steaua) 
M. Fails (Steouo)
P. Golumbeanu (Dinomo)

r.) — N. Crăciun (Met. Buc.) 
— R. Nistor (Steoua)
— P. Stoiu (CER Craiova) 
— N Ciabanu (Met. Buc.)
- M. Ciubotaru (AEM) 
— C. Mazim (Dinamo)
- Gh. Preda (Steaua)

I — D. Răcaru (Dinamo)

.Capul de afiș' 
meciul dintre 
(Muscelul) fi Dragomir 
(Dinamo), nu 
Vechi rivali la supremația ca
tegoriei ușoară, el Încearcă de 
fiecare dată să ne ofere oar
tide interesante, frumoase. Așa 
au făcut și aseară. Fulger a

* al reuniunii, 
Mircea Fulger 

Hie 
»-a dezmințit.

arul un debut mai hun. chiar 
in primul minut plasînd un 
croșeu și Ilie a ascultat nu
mărătoarea arbitrului, tn con-

Petre HEN7 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

McGaughey — Tomes. Camp
bell — McKenxie. Callender. 
Aitken.

Partida va incepe la ora 
17,30 și va fi condusă de o 
brigadă din Irlanda : M. Rea 
(la centru), O. Doyle fi D. 
Burnett (la tuse).

Vremea este aici schimbă
toare (reprize de ploaie al- 
ternînd eu timp însorit).

Vasile Ion, un fundaș cu bo
gată experiență internațională

Dacă se va menține frumoasă, 
se scontează oe o mare 
afliientă din partea unul 
public constăntean recunos
cut ca mare iubitor al rugbyu- 
luL

Geo RAETCHI

Raid la două baze ale natației bucureștene

BAZINE PLINE Șl PORȚI DESCHISE 
LA ȘTRANDUL TINERETULUI

Complexul de la Obor al C. S. Ș. 2 se află.
încă, in stadiu de
Vremea capricioasă din 

această primăvară nu i-a 
împiedicat pe gospodarii ce
lei mai complexe baze a na- 
tatâei bucureștene — Ștran
dul Tineretului — să se 
oreocupe din vreme și in
tens pentru ca bazinele să fie 
date în folosință la datele pre
văzute. Așa se face că ieri 
i-am outut vedea la antrena
mente pe poloiștii lotului na
țional de juniori (pregătiți de 
fostul international Alexan
dru Bădiță) și pe copiii de la 
Progresul (instruiti de unul 
din pionierii «etâvitătU cu 
această categorie de poloiștl. 
Teodor Angelescu), Iar în bazi
nul de sărituri pe reprezentanții 
C.S.Ș. Triumf si pa antre-

șantier. Pinâ cind ?
norul lor. Nicoiae Sparios. In 
bazinele rezervate publicu
lui. cîțiva tineri se bucurau 
de soare și de apa cristalină. 
Mai târziu (la 4 iunie) se 
vor deschide si porțile 
centrului de inițiere în înot 
(înscrierile se primesc tn- 
cepînd de la 28 mai).

Se cuvine să menționăm, ca 
o noutate față de sezonul tre
cut. darea tn funcție a stației 
de clorinare și tratare a apei 
cu reactivi chimici, realizare a 
organelor tehnice și a lo
tului de construcții ale

Dumitru STANCULESCU

(Continuare În pag. 2-3)



REZULTATE MERITORII
v va

Duminică, pe stadionul Me
talul din Capitală, a avut loc • 
Festivalul cultural-sportiv „Pri
măvara ’84“, organizat sub 
însemnele „Daciadei". Am
pla acțiune, la care au parti
cipat mii de tineri si tinere — 
oameni ai muncii de la între
prinderea „23 August" — a 
fost organizată de Comite
tul sindicatului. Comitetul 
U.T.C., Consiliul oamenilor 
muncii și Comitetul O.D.U.S. 
din cadrul' acestei mari u- 
nități economice bucureștene.

Bogatul program sportiv a 
cuprins întreceri de fotbal, 
handbal, cros, șah. volei, tenis 
de masă și tenis de cîmp, toa
te cu finale, adică începute cu 
mult înainte, prin desfășura
rea etapelor pe ateliere și 
secții. A fost, așadar, „o zi de 
vîrf“ a sportului de masă, 
care 
bune 
cercurilor 
număr în 
responsabili 
ca Ion Nicolae.

Locomotive-montaj, Gheorghe 
Stan, reglor la Aparataj ș.a. A 
fost, însă, și o zi a sportului 
de performantă, cu frumoa
se și aplaudate demonstrații 
susținute de sportivii clubului

au evoluat cele 
reprezentative 

sportive — 24
întreprindere, 

activi, 
tehnician

in 
mai 
ale 
la 
cu 

inimoși

Metalul, parte din ei în dife
rite loturi republicane.

Oricum, lume multă (terenu
rile au fost solicitate pînă că
tre seară) la această tradițio
nală 
vă a 
rul 
tă. 
reporterului : 
ganizarea operativă a în
trecerilor de tot felul erau fă
cute de vicepreședintele clu
bului Metalul. Nicolae Nico- 
Iae, de profesoara de educație 
fizică Anca Silvestru, de 
numeroși instructori sportivi

manifestare polisporti- 
metalurgiștilor din cartie- 
Pantelimon. Lume mul- 

organizatori cunoscuți 
planificarea, or- 

operativă

Cristea 
Doro- 

___ _ __ r___ _  Gheor
ghe Iordache (tehnician), pre- 
zenți, ca de fiecare dată, 
pe arenele „Daciadei**. Prin
tre cei aflați direct în dispu
ta pentru întîietate_— Cristian 
Roman ” '
(fotbal), 
fruntași 
ciâlislă* 
tă nautică Pantelimon. ramere 
și vîslașe din ..grupa începă
toare" a antrenorilor Ste- 
lian Petrov, Doina Barcan și 
Horia Constantinescu, sporti
ve silitoare, atlete ambiți
oase. toate pe locuri frun
tașe în crosul „Primăvara ’84".

A fost plăcut, duminică, pe 
stadionul Metalul. Frumoa
sa acțiune „Primăvara ’84“ 
a constituit un start spre 
viitoarele întreceri ale eta
pei de vară a „Daciadei", o 
repetiție generală cu mii 
și mii de competitori veniți — 
din toate secțiile marii în
treprinderi „23 August" — 
pe bazele tot mai îndrăgite ale 
complexului de pe malul la
cului Pantelimon.

obștești — Sorin 
(macaragiu), Ovidiu 
banțu (subinginer).

(volei). Petre Vlad 
cunoscut! strungari 
în întrecerea so- 

Pe lac, pe noua pis-

ALE JUNIORILOR NOȘTRI
s-au întors de la Lvov, unde 

au participat la Campionatele In
ternationale de tenis de masă 
pentru juniori ale Uniunii Sovie
tice, foarte tinerii noștri jucători 
Cristian Tiugan, calin Creangă, 
Cristian Ignat, Anca Cbeler și 
Carmen Găgeatu (antrenor — 
Gheorghe Bozga), El au evoluat 
într-o companie puternică (4 se
lecționate ale U.R.S.S., 4 ale 
R.S.S. Ucrainene și cîte una 
din Ungaria, Polonia. Cehoslova
cia șl Bulgaria), obțlnind două 
meritorii locuri H la simplu bă
ieți — Cristian Tiugan si dublu 
băieți — Tiugan, Călin Creangă, 
precum și un loo HI la simplu 
fete — Anca Cbeler. Cristian Ig
nat s-a clasat al patrulea la 
simplu băieți, loo ocupat si de 
dublul Anca Cheler, Carmen Gă
geatu. Pe echipe, șl băieții si 
fetele au ocupat locul V. O bu
nă impresie a lăsat Călin 
Creangă.

Concursul a fost foarte greu, 
intrudt s-au disputat recalificări 
în toate probele. Inclusiv 
echipe.

I

O PREMIERA TEI
IN FOLOSUL SP
Cu prilejul Campionatelor internațional 

de sărituri ale României, desfășurate I 
bazinul Olimpia din Sibiu, participant 
s-au bucurat de privilegiul unei premieri 
Este vorba despre echipamentul electroni 
pentru prelucrarea datelor concursuri!] 
de sărituri in apă, echipament care pre 
notele arbitrilor simultan cu acordare 
notelor. In acest fel, apare imediat puni 
tajul săriturilor, ceea ce facilitează activ 
tatea secretariatului, eliminindu-se 
muncă anevoioasă. Aparatura respectiv 
imprimă și multiplică rezultatele și dă I 
totodată — posibilitatea anunțării clasamei 
tului unei probe după fiecare serie de săn 
turi, ceea ce sporește mult interesul pu&J 
cului pentru concurs. Apreciat de sporii] 
antrenori și tehnicieni, inclusiv de oaspe] 
de peste hotare, echipamentul — aflat, 1 
Sibiu, in stadiu de experiență avansată 
de verificare in condiții de concurs — 
trecut cu bine examenul și urmează ca, i] 
tr-un viitor foarte apropiat, să intre in dVasile TOFAN

DE HANDBAL.DIVIZIA „B

Oei mai tineri poloiști de la Progresul se antrenează de zor 
pentru a urca treptele măiestriei sportive

Foto : Dragoș NEAGU

IA DOUĂ BAZt Alt NAIĂJIEI BIJCIJHEȘTENE
(Urmare din pag. I) centru sezo-

IE.A.B.S. împreună cu 
ția automatizată de 
stația de clorinare va 
bui ca apa bazinelor 
permanent 
zinfectată. 
zei, 
să 
dul
14 
în 
lie), 
tru de inițiere, condus de fos
ta jucătoare Adriana Călina.

Parcurgînd aleile frumosu
lui parc, am putut observa că 
toate cabinele sînt vopsite 
proaspăt, că — în general 
— Ștrandul Tineretului are

sta
fii tru, 

contri- 
să fie 
și de- 

___________' ba- 
Mircea Stere, a ținut 

precizeze că la Ștran- 
Tineretulul se află și 

terenuri de tenis (date 
funcție încă de la 1 apri- 

unde există un cen-

cristalină 
Responsabilul 

Stere, 
că la 

se 
tenis

totul pregătit 
nul estival.

★
Ștrandul 

cele mai 
! centre 

am 
dezamăgiți 

si i 
de 

era. proas- 
(responsabilui

„TURNEUL CELOR 4“ LA BOX
(Vrmare din pag. 1)

tinuare, meciul s-a echilibrat, 
fiecare sportiv și-a plasat se
riile preferate, nici unul ne
reușind să se împunsă, însă, 
în mod deosebit. Pentru un 
nlus de insistentă în fiecare 
repriză, a fost preferat Mircea 
Fulger, cu o decizie de 4—1.

Unul dintre tinerii pugiliști 
invitați la turneu este și Dănuț 
Lugigan (Dinamo). El și-a 
demonstrat calitățile si cunoș
tințele tehnice în fata lui 
Mihai Niculescu (Steaua). Deși 
nu au_ boxat nici măcar o re
priză întreagă, cei doi „mijlocii 
mici" și-au plasat lovituri bine 
pregătite, deosebit de eficace, 
amîndol fiind cîte o dată nu
mărați, Lugigan reușește, insă, 
o contră precisă si eu toate că 
Niculescu ar fi vrut să 
tinue ‘lupta, antrenorul 
Năstac îi cere abandonul 
gest plin de grijă față de 
vul său.

Partidele „semigreilor"

con- 
Alec

ele-

. _____ ______ au
fost așteptate cu interes. Apa
riția în ring a lui Georgică 
Donici (B.C. Galați) constituie 
oricînd un punct de atracție. 
El a intîlnit în tînărul dina- 
movist Mihai Vasilache 
adversar incomod, gata _ _
înfrunte. Cu toate acestea. Do
nici și-a onorat titlul de cam
pion. lovind mai mult și ob- 
tinînd victoria cu 4—1. Tot la 
această categorie, meci „li
niștit" - ' .
— intre 
Brăila) 
name).
clarat 
pentru ____ ________
de stingă.

CELELALTE REZULTATE. Ușoa
ră : fi. Țîrcomnleu (Dinamo) b.p. 
M. Gruescu (Timpuri Noi Buc.) ; 
Mijlocie mică : N. Balaban (Dacia 
Pitești) b.p. P. Petre (Dinamo) ; 
Supergrea : st. Bacianschi (Crisul 
Oradea) b.ab. 2 G. Mihnea (Stea
ua).

La 1 
dintre 
ductive 
bucureștean, 
profund 
drept, 
sanitar 
rățenie. 
păt 1 
bazei, 
dovedit 
exemplar). Dar, 
Starea actuală 
este departe ____ _______
speranțe că vor fi utilizate in 
vara aceasta. Cu șanțuri in 
jurul lor, cu găuri (necesare 
instalării unor tuburi spe
ciale). bazinele Complexului 
de înot al Clubului sooriiv 
școlar nr. 2 așteaptă, cam de 
doi ani, să se amenajeze insta
lația de filtrare a apei, nece
sară bunei desfășurări a antre
namentelor și concursurilor 
performerilor. precum și ac
tivității centrului de ini
țiere. Beneficiara, C.S.S. 2. 
a procurat din timp toată a- 
paratura necesară. dar 
I.C.E.D. — întreprinderea an
gajată să instaleze stația de 
filtrare a apei — nu s-a ocu
pat cum ar fi trebuit de șan
tierul de la ștrandul Obor, a- 
mînînd în repetate rînduri 
încheierea lucrărilor. Desi
gur. I.C.E.D. are și alte 
obligații, de mai mare răspun
dere. dar ne îndoim că, prin- 
tr-un plus de preocupare, nu 
ar fi izbutit să redea tinere
tului din vasta zonă a Oboru
lui și Pantelimonului o bază 
unde, de-a lungul anilor, 
au învățat să înoate mii 
și mii de copii, iar mulți din
tre aceștia au devenit perfor
meri ai țării. Ne exprimăm, 
însă, speranța că măcar 
cum. în 
I.C.E.D.-ul 
respecte

Obor, 
vechi 
ale

fost

unul 
și pro- 
înotului 

însă 
Este 

grupul 
I cu-

vestiarele 
străluceau 
lemnăria 

vopsită _ ____________
Constantin Dincă, s-a 

din _nou un gosDodar 
ce folos I? 

a bazinelor 
de a da măcar

a- 
ceasul al 12-lea. 
se va hotărî să-și 

angajamentul.

un 
să-l

meci 
contrar așteptărilor 
Marcel Marcu (B. C. 

și Pamfil Fedca (Di- 
Brăileanu a fost dc- 
învingător. îndeosebi 

eficacitatea directei sale

Campionatul Diviziei „B“ la 
handbal se apropie de sGrșit. 
Mai sînt de disputat ultimele 
două etape (20 și 27 mai), după 
care vor fi cunoscute formațiile 
ce vor promova in primul eșalon 
valoric. Rezultatele etapei a XX-a :

MASCULIN. Seria I : știința
Bacău — Arctic Găești 24—23, U- 
niversitatea București — C.S.U. 
Galați 32—28, Petrolul Teleajen — 
Nitramonia Făgăraș 30—20, Co
merțul Marina Constanța — C.S.M. 
Borzești 8—2, AS.A. Buzău — 
Calculatorul HRUC București 
35—34, Dada Pitești — Moldosin 
Vaslui 22—17. In clasament : 1. 
ȘTIINȚA BACAU 51 p, 2. C.S.M. 
Borzești 42 p, 3. Petrolul Telea
jen 41 p... 11. Moldosin Vaslui 
37 p, 12. Nitramonia Făgăraș 35 p. 
Seria a n-a : Unirea Cluj-Napoca 
— Șuiorul Bala Sprie 10—12, Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Tehnome- 
tal Timișoara 13—12, Voința Se
beș — Metalul IURT Lugoj 25— 
21. Unio Satu Mare — Universi
tatea Craiova 12—12, H.C. Minaur 
TI Bala Mare — Strungul Arad 
33—18, Metalul Hunedoara — Me
talul Copșa Mică 16—13. In cla
sament : 1. UNIVERSITATEA
CRAIOVA 50 p (golaveraj 496— 
372), 2. Unio Satu Mare 50 p 
(473—404), 3. Eleetromureș Tg.

Mureș 42 p... 11. Tehnometal Ti
mișoara 31 p, lfl. Unirea Cluj- 
Napoca 31 p.

FEMININ. Seria I S Precizia 
Vaslui — Textila Dorobanțul Plo
iești 15—19, Chimia Brăila — 
Trainica Pucioasa 24—22, C.F.R.
Craiova — C.S.M. Sf. Gheorghe 
15—16, Filatura Focșani — Carpa- 
tex Brașov 29—23, Vulturul Plo
iești — Relonul Săvinești 20—16, 
Universitatea IEFS București — 
Confecția Bacău 21—20. în clasa
ment : 1. TEXTILA DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI 58 p, 1. C.SJW. 
Sf. Gheorghe 55 p, 3. Relonul Să- 
vinești 47 p... 10. Trainica Pu
cioasa 33 p (363—449), 11. Confec
ția Bacău 33 p (366—452), 12. U- 
niversitatea IEFS București 28 p. 
Seria a n-a s Gloria Bistrița — 
Constructorul Bala Mare 17—14, 
Dacia Arad — Constructorul HU- 
doara 22—21, Textila Zalău — Vo
ința Odorhei 31—11, Nitramonia 
Făgăraș — Textila Sebeș 26—20, 
Tricotextfl Sîghet — CA.M. Si
biu 17—22, Industria Ușoară Ora
dea — Universitatea Farmec Cluj- 
Napoca 18—15. In 
TEXTILA ZALAU 
2. C.S.M. Sibiu 56 
Gloria Bistrița M 
mania Făgăraș 32 
Arad 30 p.

clasament : 1. 
M p (519—310), 
p (544—344), 3. 
p... 11. Nltra- 
p, 13. Dacia

.Șl REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE IN „CUPA 
DE PRIMĂVARA" (M)

SERIA I :
Dinamo București — Tractorul 

Brașov 21—25.
Dinamo Brașov — Independen

ța Carpați Mirșa 2€—24,
Relon Săvineștl — Steaua 18—27.

seria A n-a :
H.C. Mlnaur Bala Mare — Uni

versitatea Cluj-Napoca 33—25.
Constructorul And — Politeh

nica Timișoara 22—13.
Constructorul Oradea 

rul Cavnic 33—28.
Mlne-

C. CĂRUȚAȘU (DINAMO) 
- CAMPION DE FOND AL 
CAPITALEI LA CICLISM
Rutierii bucureșteni, cărora li s-au 

alăturat și colegii lor din Plopeni, 
și-au disputat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute titlurile de campioni 
municipali la fond și contratimp 
pe echipe, ambele probe fiind or
ganizate pe șoseaua București — 
Oltenița.

Titlul de campion al Bucureș- 
tiului la fond a revenit anul a- 
cesta lui C. Căruțașu (Dinamo), 
care a acoperit distanța de 90 km 
în 2h 08:25, ceea ce reprezintă o 
medie orară de 42,200 km. Căru
țașu s-a desprins de grosul plu
tonului, împreună cu colegul său 
de club Gh. Lăutaru și O. Tudo- 
rache (Steaua), aproximativ 
după 55 km de rulaj în bloc, toți 
trei reușind să se distanțeze de 
restul partenerilor de întrecere, 
cu peste 3 min. Iată, de altfel, or
dinea primilor clasați : 1. C. CA- 
RUȚAȘU 2h 08:25, 2. Gh. Lăutaru 
2h 08:45, 3. O. Tudorache 2h 08:45,
4. A. Ion (Steaua) 2h 11:50, 5. V. 
Mitrache (Dinamo) 2h 11:50.

La juniori mari a impresionat 
plăcut comportarea lui V. Pavel 
(Voința), cîștigătorul titlului de 
campion, care a reușit să par
curgă distanța de 90 km cu o 
medie orară de 41 km. Clasament: 
1. V. PAVEL 2h 12:00, 2. M. Mi- 
nea (Stirom), 3. C. Ioniță (C.S.S. 
1) — același timp. Titlul de cam
pion la juniori mici a revenit * *
5. Anton (Stirom) — 49 km 
lh 17:03.

Foarte interesante au fost 
cursele echipelor în proba 
contratimp. La seniori titlul

PRiNCIPAI 
VOII

Cu disputa] 
din etapa a 
Diviziei^—A “

serii,
pe locuWe 1 
turneul pent] 
mafiilor caml 
pe pozițiile 9 
locurile 9—16J 
locurile 9—10 
retrogradează

Ultimele rd 
FEMININ • 
Mureș — U.1 
p.d. > Car pa 
Ploiești 2371—j 
Gherla — C.B 
2268 • Hidro] 
Voința Ti mișc 
trolul Băicoi 
rești 2331—24] 
rești — Voin 
• Olimpia H 
București 234 
— Hidromecj] 
2402 • Voin] 
structorul Gfr

Dar 1*1

Seria <ud
1. Gloria Bt
2. Voința B 
î. Laromet B
4. Voința PI

Iul 
în

C.S.S. PIATRA NEAMȚ - CAMPIOANA DE JUNIOARE (II) 
LA VOLEI

în Sala sporturilor din Pitești 
s-a desfășurat * _
blic numeros 
campionatului 
lei — junioare 
parte 6 echipe. Titlul de campi
oană a revenit formației C.S.S. 
Piatra Neamț (antrenoare : Ma
ria Săvinescu), care a terminat 
competiția neînvinsă : 3—0 cu 
C.S.V. „N. Titulescu" Craiova, 
C.S.S. Cluj-Napoca, C.S.S. Explor- 
min Caransebeș șl C.S.S. Tg. 
Mureș și 3—1 cu C.S.S.U. Pitești, 
în cel mai frumos meci al tur
neului. Au urmat-o în clasament 
C.S.S.U. Pitești (3—1 cu Tg. Mureș, 
3—2 cu Craiova, 3—0 cu Cluj-Na
poca și Caransebeș), C.S.S. Cluj- 
Napoca (3—0 cu Caransebeș, 3—2 
cu Tg. Mureș și Craiova), C.S.S. 
Tg. Mureș (3—0 cu Caransebeș și 
3—1 cu Craiova), C.S.V. „N. Ti
tulescu" Craiova 3—1 cu Explor- 
min Caransebeș. La Încheierea 
turneului, organizatorii locali au 
acordat premii și cupe celor mal 
bune jucătoare : Cristina Buznosu 
(trăgătoare), Anca Gheorghe (ri
dicătoare), ambele din echipa

TRAGERILE EXCURSIILOR

iOTO UNIUșiStUUim

in fața unul pu- 
turneul final al 
republican de vo
ii, la care au luat

Doua noi TRAGERI ALE 
EXCURSIILOR LA LOTO, în 

mai și 25 mai a.c. Se 
cîștiga autoturisme „Da- 
300“, excursii în U.R.S.S. 
importante sume de

bani.

VARIANTELE DE 25 LEI VĂ 
DAU DREPTUL DE PARTI
CIPARE LA AMBELE FAZE 
ALE TRAGERII.

Jucați cit mai multe va
riante I

campioană. Florio Tănăsie (jucă
toare completă) <3e la C-S-S. Ex- 
pormin, precum șl eeior mal de 
perspectivă dintre celelalte com
petitoare : Felicia Popescu
(C.S.S.U. Pitești), Alin* Praiea 
(C.S.S. Ouj-Napoca). Carmen 
Popa (C.S.S. Piatra Neamț) a 
primit cupa pentru combativitate 
și dăruire in jocuri. (I. FEȚEA- 
NU, Gh. IRIMINOIU, coresp.).

Și 
de 

_________ _____ ______________ a 
fost cucerit de Dinamo I (Căru
țaș u, Mitrache, Lăutaru, Pavel), 
formație care a acoperit 80 km 
in lh 48:12 — medie orară 44,460 
km. Clasament : 1. Dinamo I 
lh 48:12, 2. Dinamo II lh 48:31, 
3. Steaua lh 49:31. Campioana 
prahoveană, Metalul Plopeni, a 
fost cronometrată cu Hi48:55. 
Iată acum și clasamentele la a- 
ceastă probă și pentru celelalte 
categorii de sportivi. Juniori mari 
(46 km) : 1. voința I (Pavel, 
Nefliu, Munteanu., Sabef) 55:00 — 
medie orară 43,800 km, 2. Stirom 
55:33, 3. C.S.S. 1. I 56:28, juniori 
mici : 1. STIROM (20 km) 28:35 
— medie orară 42 km, 2. Olimpia 
29:10, 3. Voința I 29:39.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

2.
1.

MOTOCICLIȘTII DE LA I.M.G. BUCUREȘTI AU CUCERIT 
„CUPA F.R.M." LA VITEZĂ PE ȘOSEA

Primul concurs al sezonului de 
viteză pe șosea la motocicllsm, 
dotat cu trofeul „Cupa F.R.M.", 
a reunit pe traseul de la Timi
șoara peste 100 de alergători din 
Arad, Oradea, Reșița, București, 
Cîmpina, Sibiu, Zărnești, Galați 
și alte centre moto. In program 
au figurat 6 clase, cea mai popu
lată fiind aceea rezervată piloți- 
lor începători (30 concurenți). 
Iată învingătorii t 50 cmc începă
tori — Cornel Uea (I.T. Bucu
rești) ; 50 cmc sport — Emilia 
Dinu (I.M.G. București) șl Laszlo 
Ferenczl (Torpedo Zărnești) ; 125

cmc — Doru Arsln (Progresul 
Timișoara) ; 250 cmc — Jean Ion 
(C.S.M. Reșița) ; 500 cmc — Iosit 
Viktor (Voința Oradea) ; ataș — 
Mihai Bencsik și Gheorghe Tipii 
(Rapid Arad).

Trofeul pus în joc a fost cuce
rit de motocicliștil de la I.M.G. 
București . (antrenor — Traian 
Mihăilescu), aceștia fiind urmați 
în clasamentul final de reprezen
tanții secțiilor Voința Oradea, 
Progresul Timișoara și I.T. Bucu
rești.

C. CREȚU coresp.

ADMINISTRAȚIA DE STAT

CÎSTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN

13 MAI 1984

1 (12 rezultate) :
25% a 46.582 lei ; 
rezultate) : 3 va-

Categoria
4 variante
Cat. 2 (11 _________ _
riante 100% a 7.260 lei și 142 
variante 25% a 1.815 lei ; Cat,. 
3 (10 rezultate) : 47 variante
100% a 980 lei și 1.713 varian
te 25% a 245 lei. Cîstigurile de 
46.582 lei de la categoria 1, ob
ținute pe variante jucate

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

25%, au revenit 
Szeles loan din 
descu Ștefan din 
fu Csaba din Gheorgheni 
Iordache Elena din București, 
care obțin și o suită de cîști- 
guri la celelalte categorii.

participanților
Oradea, Bă- 

Craiova, Tri- 
Si

• Tragerea specială 
EXPRES de astăzi, 16 
va avea loc în sala 
sportiv Progresul din 
str. Dr. Staicovlci nr. 
pînd de la ora 16,30.

PRONO- 
mai 1984, 

clubului 
București, 
42, înce- 
Numerele

5. Voinț^Cal

7. Petr^W-
8. Rapid- Bu

9. Olimpia
10. Carpațl !

Seria Sud 
1.
2.
3.
4.

Gloria B 
Constr. C 
Olimpia I 
Voința Bi

5.
6.
7.
8.

Rulm. Bv. 
Carp. Sini 
Met. Rom 
C.F.R. c-ț

9. Laromet
10. Chimpex

Urmează 
zolve conte

DB

Ultimul act 
tineret la bai 
în această să 
de turneele^ 
rora vor 
care vor pred 
precum și c] 
grada. In Ca 
neele din gr 
masculin și 
culin, iar la 1 
7—11 a in trec

Astăzi laț 
feminine din I 
masculine dir! 
următorul p 
sala Rapid, < 
ința C.S.Ș.

extrase vor 
de obicei : 
programul n 
pe programt 
repetate joi i 
pe program, 
ore, care sl 
leași- !

© In toate 
nosport cont 
lor pentru i 
duminică 20 
tim că la *1 
pot Gbține 
nivelul plafc 
variante sfer 
tegoria resp« 
logat variant, 
tiga antoturt 
importante «



STEAUA DINAMO
i bazinelor de sărituri, dar și a altor 

care găzduiesc întreceri sportive și la 
se poate adapta aparatura.

. ing. Paul Svasta, șef de lucrări la 
■Itatea de electronică a Institutului Po-

(Urmare din pag. 1)

nic București, un pasionat al simbiozei 
ronică-sport, inițiatorul lucrării, a 

să precizeze că „TEF EL. TC IPB 
SYSTEM V2 la, cum este de
numit echipamentul, face par
te din preocupările devenite 
tradiționale 
tehnologie 
fiabilitate,

III <utilizate 
de vrer.vreme) 
lele electronice 

Rapid, Agronomia

ale Catedrei 
electronică 

printre 1 
de o bună 

aflindu-se 
din 
(inrasca. . .

din Sala sporturilor din Brașov, 
de sărituri din Sibiu etc.

de 

realizări 
bucată 

tabe- 
sălile 

Capi- 
ba-

venind la premiera de la Sibiu, se cu- 
să menționăm sprijinul dat în execu- 

echipamentului de un colectiv al 
trei de tehnologie electronică și fiabi- 

> (șeful catedrei : dr. ing. Vasile Că- 
tnu ; din „echipă" mai fac parte ing. 
iu Dragomirescu, ing. Virgil Golum- 
, ing. Marieta Dragomirescu, dr. ing.
Nicolescu și Alexandru Purcea, care 

ibsolvi în acest an Institutul Politeh- 
Să mai amintim de sprijinul dat de 

rul de calcul Sibiu (îndeosebi din par
ing. Sandu Oprean și ing. Sorin Mărgi- 
), care a pus la dispoziție echipamen- 
periferic standard, precum și de aportul 
•.tivului tehnic și administrativ al bazei 
ipia (șeful bazei: Vaier Giurgiu ; teh- 
sn electronist : Vasile Romanescul.

Dumitru STANCULESCU

it ^Qțrecerile în cele patru serii 
Diviziei „A" de popice
RFORMERE: GLORIA BUCUREȘTI 
MUREȘ Șl AURUL BAIA MARE

>

I cadrul
disputare

de 
în

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

.lor jocuri 
ipionatulul

tarea for-
cele de

ice pentru 
situate pe 
re serie, 
donat.
in serii : 
ureș Tg.

2459—2320 
— Voința 

istructorul
ureș 2326— 
Brașov — 
’389 « Pe
net Bucu
ria BUCU-

2605—2460
— Rapid 
U.T. Arad 
OV 2379—

Con-
MAS-

de

CULIN • Constructorul Galați
— Carpați Sinaia 5056—4833 •
C.F.R. Timișoara — Metalul Hu
nedoara 5029 — 4838 • Victoria
Guban Timișoara — Chimica Tîr- 
năveni 4781—4763 • Progresul
Oradea — Tehnoutilaj Odorhei 
5123—5153 • Chimpex Constanța
— Gloria București 5016—5124 • 
C.F.R. Constanța — Olimpia Bucu
rești 4801—4908 • Industria sirmei 
Cimpia Turzii — Aurul Baia 
Mare 4895—5122 • Chimica Tîrnă- 
veni — Constructorul Tg. Mureș 
5722—5475.

O remarcabilă comportare au 
avut în acest campionat forma
țiile bucureștene Gloria — la fe
mei și bărbați —, care au reușit 
să cîștige detașat seriile Sud. La 
fel de bine s-au comportat și 
campioanele țării din anul tre
cut, cîștigătoarele ,,Cupei cam
pionilor europeni- ediția 1983. 
Voința Tg. Mureș (f) și Aurul 
Baia Mare (m), clasate în frun
tea seriile Nord.

I
I
I
I
I
I
I

celor patru serii :
FEMININ

Seria Nord

I
1. Voința Tg. M. 18 14 8
2. Voința Or. 18 13 0
3. Electromureș 16 IU 0
4. C.S.M. Reșița 18 U 8

4 21708 23
5 21653 26
7 21728 22
7 21354 22

I4 21673 23
6 21735 24
• 21628 20
8 21488 20 I

corespunzător 
a meciului 

regulamentului.
Steaua — Dinamo 

în finalul unui

spiritul 
Meciul 

se dispută _  ______ ____
sezon în care fotbalul româ
nesc 
marcabile 
țional. 
tiv, i 
fie la înălțime, 
tidă care 
morie. așa 
tîtea alte 
cele două 
campionat, 
„Cupei României".

Totodată, 
datoria 
ambiant 
tr-o 
tivă. 
sportiv ___

La un asemenea 
tîlnire sinonimă 
uri ca Liverpool 
ter United sau 
A. S. Roma, toii 
rolul publicului 
a fi subliniat — 
eoncure 
reușită.

Marele 
DINAMO
mare 
două 
palmarese : 
deținătoare 
namo, de 1!

Azi. cele 
întilnesc pentru 
in campionat

Steaua a dștigat ultimul său 
titlu in ediția 1977—"73. iar Di
namo deține titlul de doi ani

a obținut rezultate re- 
pe plan interna

și pentru acest mo- 
partida de azi trebuie să 

Să fie o par- 
să rămînă în me- 
cum au rămas a- 

întîlniri dintre 
formații, atît tn 
cit si în finalele

spectatorii
creeze

au 
cadrul 
prin- 
spor- 
chip

să 
corespunzător, 

atitudine civilizată, 
încurajindu-si în 

echipa favorită, 
derby, 

unor derby- 
— Manches- 
Juventus — 
factorii — si 

se cuvine 
că 

luipentru

derby 
este 

tradiție 
formații

o In-

trebuie 
deplina

meci de 
re eeie 

_  __ frum-iase 
Steaua, de S 
a titlului, 
ori.
două echipe

ari 
Di-

se
72-3 oară

consecutiv (1981—’82 și 1982
’83), după F. C. Argeș (1978 
—’79) și Univ. Craiova (1979 — 
’80 și 1980—’81).

Așadar, din nou Steaua sau 
Dinamo. Iată situația lor in 
clasament :
1. Steaua
2. Dinaom

(Dinamo
cu F. C. Argeș — acasă și cu 
A.S.A. Tg. Mureș — în depla
sare).

După 
că. cele 
continuat 
tr-un 
rare 
cupă, 
nat) 
care 
celor 
comunicat 
matii

STEAUA : Ducadam 
rentiu. Belodedici. 
Eduard — Majaru 
Petcu, Pușcaș — Lăcătuș. Cîm- 
peanu. Bal in t.

DINAMO: 
ginean, AL 
S tin eseu — 
Custov — 
Iamandi.

In partida __ _____ __________
învins cu 3—0. iar palmaresul 
general 
formații 
namo — 29 victorii. Steaua 
— 16 (26 de meciuri egale).

Partida de azi va fi condu
să de Dan Petrescu, ajutat la 
linie de J. Grama si L. Ciuca, 
toți din București.

Meciul va fi transmis Ia te
leviziune.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
33 21 4 8 58—22 46
31 18 9 4 66—34 45 

mai are de jucat

meciurile de dumini- 
două formații 

pregătirile, 
de

și-au 
prin- 

program de recupe- 
(ele au jucat vineri, in 
și duminică. în campio- 
si antrenamente, după 
conducerile tehnice ale 

două echipe ne-au 
următoarele for- 

probabile :

Moraru 
Nieolae, 
Andone. 
Tălnar.

din tur.

Mai întîi a tremurat „Poli“, apoi... C.S.M. Reșița

— Lau- 
Tătăran, 
(Stoica),

— Măr- 
I. Marin,
Dragnea, 

Augustin,

Steaua a

dintre cele două 
e următorul : Di- 
29 victorii.

Vnfae vetâcu*...

5. Voința Tim. 16 W 0 8 21201 20
6. Hidromec. Bv. 18 10 0 8 20984 20
7. U.T. Arad 18 7 • 11 20656 14

8. Constr. Gherla 18 8 0 12 20514 12
12 20695 12 9. Voința Od. 18 6 0 12 16687 12
12 20613 12 10. CFR Tg. M. 18 2 0 16 30607 4

MASCULIN
Seria Nord

4 45908 26 1. Aurul B. M. 18 14 0 4 47066 28
C 46068 24 2.. Electromureș 18 13 0 5 47632 26
6 45331 24 3. Met. Huned. 18 10 0 8 45056 20
9 45631 18 4. Tehnout. Od. 18 9 • 9 45295 16
9 45314 16 5. Ind. sîrmei 16 8 0 10 45366 16

10 44070 16 6. Constr. Tg. M. 18 8 0 10 45188 16
10 44361 16 7. C.F.R. Tlm. 18 8 0 10 44783 16
11 44825 14 8. Vict. Tim. 18 8 0 10 43847 16
12 44419 12 9. Chimica Tim. 18 8 0 10 39192 1613 402612 10 10. Prog. Oradea 16 4 0 14 45103 8

I
I
I
I
II

să omologheze ultimele rezultate și să re- 
să de Voința Odorhei. I
MEEjLE FINALE ALE DIVIZIEI „B" 

DE BASCHET
I

ei „B“ de 
desfășoară 
Sste vorba
zșitul că- 

echipele 
vlzia ,,A“, 
vor retro-

1OC tur- 
orice 1—G 
7—12 mas- 
din grupa 
ine.
formațiile 

-6 și cele 
—12, după 

feminin, 
16 î Vo- 

ghe (locul

3 în clasament) — C.S.Ș. n Vii
torul Universitatea Cluj-Napoca 
Gocul 4), Voința Brașov (locul 
2) — Voința C.S.Ș. Unirea Iași
(locul 5), Rapid București (lo
cul 1) — Textila C.S.Ș. Gheor- 
gheni (locul 6) ; masculin, sala 
Construcția, de Ia ora 16 ; Jiul 
Știința Petroșani (locul 7) — Lo
tus Băile Felix (locul 12), Auto
matica București (locul 8) — O- 
țel Inox Tîrgoviște (locul 11), Au
tomatica Alexandria (locuj 9) — 
Metalotehnica Tg. Mureș’ Gocul 
10).

Echipele masculine din grupa 
1—6 și cele feminine din grupa 
7—11 vor începe întrecerea vineri.

I

• Pe foaia de arbi
traj a medului F. C. 
Olt — Politehnica Iași. 
oaspeții aveau trecute 
doar 3 rezerve: porta
rul și doi jucători de 
dmp. Mazilu și debu
tantul Stafie, care au 
Si intrat pe teren: pri
mul In locul lui M. 
Radu. accidentat în 
min. 9. „Marilu joacă 
pentru prima dată mai 
mult de o jumătate de 
oră in acest campio
nat" — afirma M. Pa- 
traș, din conducerea 
clubului ieșean. • O 
absență remarcată du
minică pe banca con
ducerii tehnice a echi
pei F.C. Olt: antreno
rul Florin Halagian. 
Fiind suferind, reputa
tul tehnician nu a pu
tut dirija ..tmsprezece- 
le* său la ultimul med 
din actuala editie. Cu 
partitura bine însușită 
insă, orchestra a supli
nit lipsa dirijorului. în
cheind stagiunea cu o 
victorie frumoasă, re
confortantă. care a 
mai atenuat din supă
rarea că echipa nu a 
ocupat un loe ..mal 
sus", conform eu am
bițiile antrenorului. • 
SI echipa de speranțe 
F.C. Oh a clstigat. tot 
cu 2—0. partida eu 
Politehnica Iași, ea do
rind — șl In bună mă
sură reușind — să infir
me poziția din clasa
ment. Intr-adevăr, ele
vii antrenorului V. Di- 
nuț au avut o prestație 
care a plăcut ochiului. 
• Duminică in meciul 
cu F. C. Baia Mare. 
Ion Ion a Înscris am
bele goluri ale forma
ției sale In maniera Iul 
Ozon, maestru al lovi
turilor libere șl— neli
bere, din afara careu
lui. • Portarul hune- 
dorean Alexa a fost 
evidențiat In formația 
Corvlnul la meciul cu 
Universitatea Craiova, 
deși a contribuit șl la 
autogolul care a dus la

infringerea echipe! sa
le. In schimb. Alexa a 
intervenit salvator la 
cel puțin »—1 situații 
dare de gol ale eraio- 
venîlbr. unele de la 
numai cîtiva metri, 
ceea ce justifică re- 
marcarea talentatului 
portar din Hunedoara. 
• Cită diferență între 
evoluția mijlocașului L. 
Moldovan In medul de 
cupă, cu Dinamo, de 
la Făgăraș, șl cel de 
duminică, de la Hune
doara cu Universitatea 
Craiova. Tn timp ce la 
Făgăraș L. Moldovan a

U'uzate ca 
orei 19 pe 
rul orei 23 
ltatele sînt 
la ora S.55. 
neți aceste 
eauna ace-

Loto-Pro- 
irea bilete- 
OTO 2 de 

Vă reamin- 
LOTO 2 se 
de pîrră la 
ixlm și pe 
Iacă la ca- 
s-au omo- 
Se pot cîș- 
•ia 1300“ și 
ani J /

S-a consumat și mult aștep
tatul derby al Banatului, al se
riei a treia a diviziei secun
de : C.S.M. Reșița — Poli. 
Timișoara (0—0) un meci 
care a atras în tribunele fru
mosului stadion 
Domanului nici 
(fiindcă nu se putea) 
mai puțin de 20 000 de specta
tori ! Să subliniem, de la 
început, că a fost acolo (bravo 
organizatorilor și tuturor 
celor care au asistat la 
joc) o atmosferă de exempla- 

sportivitate (prezentă și 
ast- 
aju- 

vechi

C.S.M.

din Valea 
mai mult 

nici

ră 
in teren), 
fel, unele 
nul acestei 
rivalități.

Jocul, in 
spectaculos, 
cota bună a meciurilor de pri
mă divizie (meritul revenind 
ambelor formații) ; a avut 
tempo ridicat, imprimat incă 
din start de această echipă re- 
șițeană în care experiența unor 
foști .........................
„A" 
Portik, 
tit armonios
marea 
despre care sigur se va mai 
vorbi (Bucico, Zah, Hodină —

risipindu-se, 
temeri din 

partide cu

ansamblu, a 
el s-a situat

fost 
la

jucători de Divizia 
(Atodiresei, Florea, 
Oancea) s-a imple- 

cu talentul și 
ambiție a unor tineri

Divizia ..A-) și Moro- 
mete, ambii produși 
de centrul de copil și 
juniori condus de ini
mosul antrenor Leonte 
lanovschi. Amlndoi 
promit să calce pe ur
mele atitor fotbaliști 
valoroși formați la 
școala piteș-.ear.ă • La 
Petroșani, n-am putut 
remarca unii jucători 
(Iorgulescu. Bilntă, 
Varga. Găman) din 
cauza cartonașelor gal
bene primite. Doi din
tre ei — Iorgulescu și 
Găman — le-au primit, 
insă, prea ușor. Credem 
că arbitrul B. Petrescu 
ar fi putut folosi car
tonașul galben la așe
zarea zidului, cînd s-a 
..tireuit- (penibil acest

jucat toarte sters. du
minică. la Hunedoara. 
ei a fost unul dintre 
cei mal bum jucători 
de pe teren. • A-S-A. 
Tg. Mures avea toți 
portarii accidentați. 
Varo si Vodă — mai 
grav. Naște tocă re- 
simțindu-se de pe ur- 
m» mal vechi to-
disponibilități- Situație 
critică pentru antreno
rii L Cxako si M, Kiss. 
Spre lauda lui. Naște 
a cerut să joace, me
dical K. Halmagy apH- 
rfndu-i un puternic 
bandaj la genunchiul 
la care mal resimțea 
Încă dureri- Si s-a 
comportat bine, contri
buind la victoria care 
a rezolvat rămtoerea 
formației mureșene în 
prima divizie. • r.C. 
Argeș s-a prezentat la 
Tg. Mures fără cinci 
lues tori: Boman, M. 
Zamfir, D. Zamfir, lo- 
vănescu, Tulpan, ab
senți pentru diferite 
motive. Mai mult sau 
mal puțin întemeiate— 
Profitind de aceste ab
sente. antrenorii N. 
Do bria si C. Clrstea au 
urcat pe prima scenă 
pe Bănuți (debutant tn

„erg* la lovițurile li
bere) fără vreun efect 
pentru respectarea ce
lor ».1S metri, care au 
fost, ca de obicei S—« 
m! • Tuslerul V. An
toni — - - -
lași 
ore. 
trei 
mecanic de locomotivă 
l-a ajutat să aicr.zâ în 
timp la destinație. Mal 
bine fi ajuta cineva de 
U delegări. Pe el și 
pe C. Gheorgbe, care 
a trebuit să vină de 
la Suceava la_ Petro
șani pentru a face tu
șă. • Cel mat lăudabil 
element din meciul de 
la Petroșani: refuzul
remizei. După 5 egaluri 
consecutive intre ele. 
Secare formație a ju
cat deschis pentru vic
torie. • „Ce meciuri 
vor fi tn -B- între O- 
telul și Dunărea 
anticipa, duminică, 
orașul 
Si ce 
Intru cit
propus. _
cum. locul 1 In serie! 
• Tntimp’.area a făcut 
să-l vedem — în timp 
— de citeva ori la lu
cru pe tină rul Vaișco-

a călătorit de la 
la— Petroșani 1» 
A schimbat de 

ori trenul și un

____tn
siderurgistiior. 

bună dreptate. 
Otelul si-a 

tncă de pe-a-

vid (21 ani), gălățean 
de origine. Duminică, 
pe extrema dreaptă, a 
fost de neoprit. împre
ună cu Hanghiuc un 
alt talent gălățean, a 
constituit un cuplu 
spre care ar putea 
să-și îndrepte un ochi 
și selecționerii noștri. 
• Jucătorul ploieștean 
Butufei a apărut dumi
nică pentru a 100-a oa
ră pe scena primei di
vizii. Si. ca de obicei, 
căpitanul echipei Pe
trolul a 
Cet In 
nou un 
tru mal 
chlpieri. _ 
tre cei mal buni jucă
tori al echipei Steaua 
in meciul de la Ploiești 
a fost fundașul cen
tral Belodedici, sigur 
șl decis tn toate in
tervențiile sale. El șl-a 
umbrit insă această 
frumoasă evoluție tn 
joc printr-un gest ne
sportiv (aruncarea In
tenționată a balonului 
tn afara terenului), 
care l-a atras meritat 
avertismentul arbitru
lui. Este păcat că un 
jucător ttnăr și atit de 
talentat ea eL pentru 
care porțile lotului re
prezentativ se vor des
chide, probabil, foarte 
curind. nu știe 
potolească nervii. 
Disputat, mal ales 
Prima repriză, 
atmosferă de tensiune, 
meciul de Ia Ploiești a 
fost, totuși, tinut bine 
tn mină 
vUcean 
autoritar 
gent fată 
tere. Apropo de acest 
arbitru, el a reușit un 
adevărat tur de forță 
in finalul ultimei săp- 
lămini, conducind la 
centru vineri o semifi
nală de cupă (la Făgă
raș) si duminică im
portanta partidă de la 
Ploiești, pe amîndouă 
ducîndu-le cu bine la 
capăt.

pus mult su- 
joc. fiind din 
exemplu pen- 

tinerii săi coe-
• Unul dln-

să-si
• 
in 

tatr-o

de arbitrul 
N. Dinescu, 
și Intransi- 

de orice aba-

I • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

Ie MIINE, ȘEDINȚA BIROULUI 
FEDERAL. La sediul federației 
de specialitate, mîlne, de la ora 
17, va avea loc ședința Biroului

I federal, care are pe ordinea de 
zi probleme legate de calendarul 
com petițion al.

• I.C.I.M. BRAȘOV A CÎȘTI- 
GAT EDIJIA A XII-a A „CUPEI

SILVIU PLOEȘTEANU-. Tradi
ționala competiție „Cupa Silviu 
Ploeșteanu* (ajunsă la a XII-a 
ediție), la care au participat e- 
chipe divizionare din județul Bra
șov, a revenit formației I.C.I.M. 
Brașov, învingătoare în finală — 
disputată tur-retur — cu 2—0 și 
3—0 în fața echipei Torpedo Zăr- 
nești. (C. GRUIA — coresp.).

TURNEUL FINAL
La Buzău și Hunedoara au con

tinuat ieri meciurile din cadrul 
campionatului republican de ju
niori L

SERIA I, LA BUZĂU :

“«ÎÎSL-M TREN SPECIAL LA MAMAIA $
$

s
Serii de 6 zile — plecări: 4 și 10 iunie. 
Serii de 12 zile — plecări : 4 și 17 iunie. 
Servicii asigurate: transport cu trenul spe

cial, transfer auto gară — hotel și retur, ca
zare în hoteluri de categ. 1, masă la res
taurant.

In 
nie :

TARIFE REDUSE CU 40% 
luna mai și prima jumătate a 
cazare + masă = 79 lei/zi.

In
123 lei/zi.

lunile iulie și august : cazare

lunii iu

+ masă

din :înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. București
str. Luterană nr. 4 (tel. 14.21.77/2958), Ed. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81), str. Tonitza nr. 13 
(tel. 14.95.94), Calea Moșilor bloc 55 bis (tel. : 11.08.48). Bd. N Băl-cscu nr 35 (tel. 
15.74.11), Bd. Republicii nr. 63 (tel. 14.C8.00).g 15.74.11), Bd. Republicii nr. 63 (tel. 14.Cfi.00). 
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•F.CAI. BRAȘOV — C.S.Ș. BA
NATUL TIMIȘOARA î—0 (1—0)
Pe un teren greu din cauza ploi
lor (stadion A.S.A.), am urmă
rit un meci care a supus jucătorii 
la mari eforturi. Pînă la urmă, 
victoria a revenit, pe merit, 
echipei pregătită de M. Goran. 
Brașovenii au atacat de la început 
și au deschis scorul, tn min. 8, 
prin Despa, După gol, fazele de 
poartă s-au rărit, dar s-au înmul
țit în finalul reprizei, cînd au ra
tat Giulvezean (min. 32), Kadar. 
Gyorfi și Mărgărit (min. 33, 37 șl 
39). In repriza secundă, mal bine 
au jucat tot brașovenii. Ei s-au 
apărat decis și au atacat cu a- 
plomb prin cele două vîrfuri. 
Gyorfi și Kadar. Acești doi jucă
tori au șl ratat ocazii Imense in 
min. 51, 52, 56 și 72. Cel care va 
înscrie va fi tot Despa, în min. 
77, dintr-o lovitură liberă de la

ce mijlocaș altruist și cu teh
nică bună, ca să nu-i amintim 
decit pe ei). Au fost perioade 
de timp cînd „Poli" (fără $er- 
bănoiu și alți titulari în echi
pă) a depus serioase eforturi 
pentru a stăvili atacurile in 
valuri ale reșițenilor. „Alb- 
violeții" au rezolvat foarte 
bine faza defensivă, creînd 
adevărate baraje in fața 
porții lui Clipa (excelent în 
citeva grele situații), dar au 
și tremurat, in prima repriză 
(min. 19 și 31, ce ocazii a a- 
vut Oancea !) și la începutul 
celei de a doua (min. 47 — 
Hodină, 49 — Florea și 52 — 
Popescu, toate situații rari
sime !).

Sigur că timișorenii au ris
cat puțin in atac, numai prin 
raiduri solitare. In prima re
priză, doar min. 40 a însemnat 
un mare pericol la poarta ad
versă (Bolba, la numai 4—5 
m, pe o „angajare" a lui Bo- 
zeșan, a alunecat înainte 
de a șuta !), pentru ca in a 
doua, mai exact în ultime
le 20 de minute (cînd au fost 
introduși Anghel .și Giuchici), 
„Poli" să treacă la conducerea 
jocului, să rateze chiar în min. 
88, tot prin Bolba, iar în min. 
90, 5 timișoreni contra 2 reși- 
țeni să nu găsească drumul... 
golului.

Să evidențiem și arbitra
jul foarte bun al bucureștea- 
nului Jean Grama.

Stelian TRANDAFIRESCU

In culpă juniorul
Duminică dimineața, pe frumo

sul stadion Oțelul din Galați, un 
stadion-copie fidelă (la o scară ceva 
mai redusă) a celui din Capitală 
al clubului Steaua, aproximativ 
5 000 de spectatori au asistat la 
partida Oțelul — ~ 
încheiată cu un 
rea prezenta „a 
unui fotbal de 
renumelui celor 
Angelo Niculescu la Oțelul, Mir
cea Dridea la Prahova (ultimul 
fiind de puțină vreme la condu
cerea tehnică a echipei). Jocul, 
evoluția celor 26 de sportivi (ca 
și prestația brigăzii de arbitri 
condusă de Fl. Scoicaru din Ale
xandria) nu au corespuns însă 
așteptărilor, greșelile de tehnică 
(suplinite prin avîntul celor din 
teren) și tactice dîndu-și mina 
cu cele ale arbitrilor. Greșeli la 
un joc în general „cuminte", dis
putat Intr-o atmosferă de sporti
vitate. Singura ieșire necontrola
tă a avut-o tocmai unul dintre 
juniorii care au evoluat în acest 
meci : Smadea. Echipier al Oțe
lului. el și-a lovit în două rînduri 
adversarii, ceea ce i-a atras pri
ma dată cartonașul galben și apoi 
pe cel roșu ! Șl să notăm că 
Smadea, altfel un jucător cu ca
lități, a fost un timp la lotul na
țional de juniori, dar s-a renun
țat la el pentru cauze ce țin tot 
de lipsa lui de disciplină, de ne- 
subordonare (neprezentări la u- 
nele chemări la lot etc.). Celă
lalt junior, Vulpe, de la Prahova, 
a ieșit în evidență mai mult spre 
finalul partidei, cînd a și expe
diat citeva șuturi foarte frumoase.

Cum spuneam, meciul — eu 
excepția amintită — s-a caracte
rizat prin fair-play. Dar calita
tea fotbalului etalat a lăsat de 
dorit, pasa decisivă (la Oțelul) și 
precizia șutului 
care a expediat ___  _
în- tot meciul, dintre care numai 
unul pe spațiul porții) fiind prin
cipalele deficiențe ale acestor 
două echipe, în care — să fie 
doar o întîmplare ? — cei mai în 
vîrstă jucători, mijlocașul Gelu 
Popescu de la gazde și portarul 
Gogu lonescu de la oaspeți (fie
care avind cite 36 de ani), au 
fost deosebit de activi.

Mircea TUDORAN

Prahova Ploiești, 
scor alb. Intîlni- 
priorl" garanția 
calitate datorită 

doi antrenori :

(la ■ Prahova, 
doar 5 suturi

AL JUNIORILOR
17 m. O singură ocazie în contul 
timișorenilor, a iul Hurmuzache 
(min. 52).

Lourenjîu DUMITRESCU
• DINAMO — C.S.Ș. BAIA MA

RE 2—0 (2—0).
Au marcat : Sava (min. 19) și 

Dima (min. 39).
• F. C. CONSTANTA — UNIV. 

CRAIOVA 3—2 (3—0). Au marcat: 
Lazăr (min. 8), Biciu (min. 14), 
Manea (min. 37), respectiv Clu
cer (min. 50) și Rulcea (min. 78).

SERIA A Il-a, LA HUNEDOARA:

• C.S.Ș. PIATRA NEAMȚ — 
F. C. ARGEȘ 0—1 (0—1). A înscris: 
Bătănaș (min. 6).

* PARTIZANUL BACAU —
ȘOIMH I.P.A. SIBIU 2—0 (1—0).
Au marcat : Barzatigan (min. 3) 
și Urzică (min. 78).

fi STRUNGUL ARAD — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 0—3 (0—3). Au
înscris : Giurgiu (min. 6), Pasc 
(min. 18) și Olteanu (min. 30).

1. VLAD — coresp.



Meciul de șah România R. D. Germană „CURSA PĂCII" Oaute

OASPEȚII - IN PUTERNICA REVENIRE
EFORIE NORD, 15 (prin te

lefon). Schimbare bruscă în 
rezultatul întîlnirii interna
ționale de șah care opune 
aici. în confruntare amicală, 
reprezentativele masculine ale 
României si R- D. Germane. 
Oaspeții au ciștigat neașteptat 
de sever în a treia rundă, a- 
tît în „grupa primilor 4". cit 
râ în cea a secunzilor, la sco
rul de 5,5 — 2,5. Trei puncte 
di “tantă, care pe tabelul me
ciului se transformă în două 
puncte, scorul general fiind 
acu-n 13—11 în favoarea echi
pei R. I). Germane. Un han
dicap greu (dar nu imposibil...) 
de remontat în ultima run
dă care a ma* rămas.

Ce s-a petrecut luni după- 
amiază și marți dimineață ? 
Foarte pe scurt, fără a face 
— deocamdată — aprecieri de
finitive, putem spune că ju-

O

CINCI VICTORII ALE
CAIACIȘTILOR NOȘTRI
LA „REGATA BOSBAAN ‘

Caiaciștii noștri s-au cla
sat pe primul loc in cinci 
probe la tradiționala regată 
Bosbaan. desfășurată la Am
sterdam. la sfârșitul săptăminii 
trecute. A. Dulău a ciștigat 
proba de K1 — 1 000 m în 
4:24.5. înaintea lui H. Szibbe 
(R. F. Germania), 4:25.7, 
J. Pringle (Irlanda) 4:28,9. e- 
chipajul Ion Birlădeanu 
Ion Geantă a sosit primul 
K 2 — 1 000 m în 3:46.6. înain
tea echipajului olandez Le- 
bbink — Stevens, ca si am
barcațiunea feminină de K 4 
(Buri — Larie — Sirbu — 
Gheorghe) 1:59,0. In concursul 
junioarelor. 'Ana Larie a 
ciștigat proba de caiac 
simplu 500 m în 2:26.3. iar 
cbipajul Ana Larie — 
lena Ciucur s-a clasat 
mul la dublu în 2:11,0. 
paiul 
sabeta 
doi la 
2 07,1, 
Derkx). ' 2:05,0, 
Gh. Nitu s-au clasat 
trei la K 2 — 500 m 
după Olanda (Lebbink —
Stevens) 1:45,0 si Polonia 
(Chwialkowski — Baczyn-
ski), iar echipajul nostru 
de 'K 4 — 500 m (Birlădeanu — 
Geantă — Dulău — Polocoșer) 
a ocupat locul patru în 1:39.4.

cătorii noștri au acționat. în 
general, neinspirat, sub im
periul nervilor. Nici o parti
dă cîștigată din yele 
trei pierdute !

La primele 4 mese — cu 
grele — Th. Ghițescu n-a 
nunțat la ideea contraiocurilor 
active si a evitat o variantă 
de remiză în fata redutabilului 
mare maestru R. Knaak, iar 
acesta a știut să-si valorifice 
potențialul tactic. cîștigind 
in atac dezlănțuit. Asemănător 
a procedat si FL Gheorghiu, 
expunindu-se într-o „Sici
liana* pătrunderii pieselor 
grele ale lui L. Vogt, care 
n-a putut fi apoi stopat în 
obținerea victoriei. Remize, 
interesante din punct de
vedere teoretic, au fost ce
lelalte două partide. Uhlmano 
— Ghindă și Espig — gubă.

In întrecerea formațiilor
secunde — aici am avut albe
le — au fost trei remize fără 
prea mult istoric : Stoica — 
Păhtz, Foișor — Womacka și Io
nescu — Tieschbiereck. A luptat 
din nou cu 
riscînd poate 
tînărul D. 
complicațiile ____ __
loc cu H. U. Grunberg. jucă
torul român a pierdut un pion 
și. după o laborioasă analiză 
de întrerupere, avantajul ad
versarului s-a dovedit decisiv.

opt.

ne- 
re-

ambiție, dar 
prea mult 

Bărbulescu. în 
jocului de mij-

Radu VOIA
e

și

la

e- 
Mari- 

pri- 
Echi- 

Nastasia Buri — Eli- 
Sîrbu a ocupat locul 
caiac dublu senioare. în 
după Olanda

V.
(Cox — 

Ignat — 
pe locul 

în 1:50,5,

Mircea Romașcanu pe locul trei 
in clasamentul cățărătorilor

PRĂGA, 15 (Agerpres). Dis
putată pe traseul Praga — 
Mlada Boleslav, etapa a 6-a a 
.Cursei Păcii" a revenit ciclis
tului vest-german Akim Sta
dler, cronometrat pe distanța 
de 141 km în 3hll:13 Cu pri
mul pluton, la 46 sec. față de în
vingător. au sosit și cicliștii 
români Ionel Gancea (locul 11 
in etapă). Mircea Romașcanu 
(locul 15), Costieă Paraschiv 
și Cristian Neagoe.

In clasamentul general indi
vidual nu au survenit modifi
cări: conduce Nencio Staikov 
(Bulgaria), urmat de Ugrumov 
(U.ILS.S.) la 15 sec., Ludwig 
(R.D.G.) la 53 sec„ M. Romaș
canu se află pe 
3:44 față de lider.

In clasamentul 
Romașcanu este 
treilea, cu 8 puncte.

Pe echipe, locul intii este o- 
cupat de U.R.S.S.. urmată de 
R.D. Germană si Polonia. Se
lecționata României este si
tuată pe locul 7.

Astăzi 
a 7-a : 
Trufnov (151 km)

Stanciu, Lewis Beamon

0 NOUA „VARA FIERBINTE*
PENTRU SĂRITURA IN LUNGIME

f.

locul 19, la

eâ târâtorilor, 
oe locul al

se desfășoară etapa 
Mlada Boleslav —

Comitetul executiv al F'-I.S.U. 
(Federația Internațională a 
Sportului Universitar) a acor
dat orașului Zagreb Învestitu
ra organizării celei le-a 14-a 
ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară din 1987. 
Celelalte candidate au tost 
New Deliii și Brisbane.

MlhNEA NĂSIASt Șl AllCf DĂNILĂ Pt ILBIOUBI
IA TURNEUL DE TENIS
• MIHNEA NASTASE 

ALICE DĂNILĂ — PE 
BLOURI LA „CAMPIONATE
LE INTERNATIONALE ALE 
FR.i.TȚEI“. Organizatorii tur
neului de juniori de la Roland 
Garros au făcut cunoscut fede
rației noastre de resort că. 
luind în considerare pozițiile 
bune ocupate în clasamentele 
mondiale, tenismanii noștri 
IVIihnea Năstase și Alice Dăni- 
lă au fost incluși pe tablourile 
principale. In același timp. 
Teodora Tache va juca in cali- 

tinerii
i c 

din 
tenis 

va 
3—10 

ROMANȚ

ficări. Sâ sperăm că 
sportivi români vor avea 
comportare bună în unul 
cele mai mari turnee de 
ale lumii. Competiția se 
desfășura în perioada • 
iunie. • JUNIORI EC" 
LA CIRCUITE INTERNAȚI O-

REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE TIR
PETRESCU (România, p, 2.
Odette Meutter (Belgia) 592 p. 3. 
Vreni Rytter (Elveția) 591 p; 
„Cupa țărilor latine și Greciei", 
mistreț alergător: 1. J. L. TRICOIRE 
(Franța) 586 p, 2. F. Goiot (Fran
ța) 570 p, 3. M. Deneo (Franța) 
561 p. 4. F. Floravantt (Italia) 558 p, 
5. M. Mari (Italia) 535 p, 6. G. 
Beretta (Italia) 516 p ; echipe : 1. 
FRANȚA 1717 p, 2. Italia 1609 p; 
pistol 10 m (M) : 1. 1. PETRU 
581 p, 2. C. Wicki 581 p, 3. E. 
Robbachin 579 p, 4. R. Harang 
(Franța) 577 p, 5. C. Erchebers 
(Franța) 577 p, 6. J. Durand 
(Franța) 575 p,.„ 10. S. Babil
(România) 571 p ; echipe : 1. 
FRANȚA 1729 p, 2. Elveția 1722 p, 
3. România 1712 p ; pușcă liberă, 
69 f.c. : 1. C. STAN 598 p, 2. M. 
Burry 598 p <3. E. Diurlikowskl 
(Franța) 595 p, 4. Alberto Gilart 
(Cuba) 594 p, 6. R. Nicolescu ,Ro
mânia) 593 p ; echipe : 1. ROMA
NIA (L Joldea, F. Cristofor, C. 
Stan) 1779 p, 2. Franța 1777 p, 3. 
Grecia 1765 p ; pușcă standard, 
60 f.c, 3 1. R. PETRESCU 594 p, 
2. O. Meutter 592 p, 3. V. Rytter 
'*• p, 4. Maryse Vigier (Franța) 

p, 5. Marinella Zaehla (Ita- 
590 p, 6. Cristina Bar (Elve- 
588 p ; echipe : 1. ROMANIA 
Lâmășanu, N. Iosif, D. Matei)

(Urmare din nag 1)

selecționerilor lotului nostru 
national. Fără a fi făcut par
te din echipă. Romanița nu 
s-a sfiit să învingă "n proba 
de pușcă standard 
nu oricum, ci la o diferență 
clară, de două puncte, in fata 
belgiencei Odette Mentter și 
3 puncte înaintea elvetiencei 
Vreni Rytter.

Cea de a treia victorie indi
viduală a delegației noastre 
a fost opera lui Ilie. Petru, 
în proba de pistol 10 metri 
pe care și-a adjudecat-o tot în 
urma unei dispute echilibrate, 
la baraj (punctaj egal : 581 p). 
în compania elvețianului Clau
de Wicki.

60 f.c. și

rezultate tehnice, Cam
pionatele internaționale, pistol 10 
metri, masculin : 1. I. 
(România) 
veția) 581 
lia) 579 p;
C. STAN
M. Burry
D. Ericksen (S.U.Â.) 596 p: pușcă 
standard, 60 f.c.: 1. ROMÂNIT A

PETRU
581 p. 2. C. Wicki (E>- 

p. 3. E. Robbachin (Ita- 
pușcă liberg, 60 f.c.: ~ 
(România) 598/16 p, 
(Franța) 598/13 p, 3.

1.
2.

591
591
lia)
ția)
(R. . ._______,________,
1750 p, 2. Italia 1756/137 p. 3. El
veția 1756/136 p (!).

DE IA ROLANB GARROS
NALE IN R.D. GERMANA ȘI 
UNGARIA. La int Unirea bila
terală amicală de juniori dintre 
echipele de tenis ale R-D. Ger
mane și României au făcut de
plasarea Mihai Vanțâ, Nicolae 
Manuel, Teodora Tache și 
Ileana Trocan. Tenismanii ro
mâni vor participa, apoi, la un 
turneu la Erfurt. în Ungaria, 
la Nyiregyhaza, Berettyoufaln, 
Eger și Budapesta va avea loc, 
începind de azi și pină la 29 
mai, „Circuitul de tenis“ al 
Ungariei rezervat juniorilor 
pină la 15 ani. Au făcut de
plasarea Daniel Dobres Răzvan 
Itn, Daiana Samungi și Corina 
Taloș. Tenismanii români sînt 
Însoțiți de antrenorii Gheorgbe 
Boaghe (în R.D. Germană) și 
Teodor Frunză (în Ungaria). • 
LUCIA ROMANOV ia parte în 
aceste zile la turnee în Berli
nul Occidental, apoi la Perugia 
(Italia), după care va fi pre
zentă la turneul de la Roland 
Garros. (Ion GAVRILESCTJ).

Sezonul atletic interna
țional a început spectacu
los, săritura in lungime 
fiind, la fel ca in ultimii 
doi ani, vedeta primelor 
reuniuni. La Jena și 
Westwood, campionii mon
diali de la Helsinki, Heike 
Daute și Carl Lewis, ambii 
in urmărirea 
corduri mondiale 
stimit tenzație, 
Uzat r 
care readuc in 
dezbrăcindu-le 
invulnerabilității, 
numite, la 
bilirii lor, 
lui viitor*. 
Daute urcă 
cund in 
timpurilor, înaintea lui 
Vali Ionescu (7,20 m la 1 
august 1982), la 14 centi
metri de cea mai lungă să
ritură a Anișoarei Stanciu, 
reușită Ia 4 iunie anul 
trecut. Cu 8,71 m la pri
mul start (cel mai bun în
ceput de sezon pentru el), 
Lewis își completează 
seria unică de rezulta
te „sub-Beamon*. per
formanța de la Westwood 
fiind a cincea din toate 
timpurile și a patra din 
cariera triplului campion 
mondial — 8,79 m de două 
ori, in 
fn 1984 
1983 in

Dacă 
este 
Iară, 
lui Beamon nefiind 
nințat, pină la el, 
un alt săritor
de după 1968
Myricks este al 
clasamentul „all 
8,56 m —, momentul de e- 
fervescență 
minină, în 
scris Daute 
școlii românești 
lor două 
sale, Anișoara 
Vali Ionesctc

Asemenea sprintului, să
ritura in lungime a avut o 
rată mică de progres de-a 
lungul evoluției modeme 
a atletismului. resursele 
fiind mici, limitate 
izvorul calităților 
viteză-detentă, greu 
fectibile, suportul 
fiind un element de plat, 
secundar. In 10 ani, in
tre 1968 și 1978, după recor
dul mondial de 6,82 m al 
Vioricăi Viscopoleanîi, a- 
cest record a urcat pină 
la 7.09 m, saltul important

unor re- 
care - au 
au rea- 

performanțe de top, 
actualitate, 
de mitul 

recorduri 
vremea sta- 

„ale mileniu- 
Cu 7,29 m, 
pe locul se- 

ierarhia tuturor 
înaintea

1983 in aer liber și 
in sală, 8,76 

aer liber.
apariția lui 

fortuită și 
recordul fabulos

m în

Lewis 
singu- 

al 
ume

de nici 
în anii 

— Larry 
treilea in 
time* cu

din 
care 

se

proba fe
s-a în

datorează 
fi 

exponente
Stanciu și

ee- 
ale

Io 
fizice 

per* 
tehnic

TELEX ® TELEX ® TELEX ®
ATLETISM • Maratonul de la 

Frankfurt pe Main a fost domi
nat de atleții etiopieni. A -îștigat 
Șefa Nedi în 2h 11:18, urmat de 
Kebede Balcha 2b țl :40. La fe
minin, cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Charlotte Tes
ke (R.F. Germania), 2h31:l7. •
La Wolverhampton, Martin Gir- 
ven a stabilit un nou record al 
Marii Britanii la aruncarea cio
canului, cu 77,54

AUTOMOBILISM 0 Marele 
Premiu de la Vallelunga (Italia) 
din cadrul campionatului euro
pean al piloților de formula II, 
a fost ciștigat de Mike Ttiac- 
kwell (Noua Zeelandă) pe o ma
șină „Ralt RH 684 Honda”, cu o 
medie orară de 164.232 km. Ttiac- 
kweli conduce în clasamentul 
C.E. eu 33 p.

m.

— si prima depășire a gra
niței de 7 metri — avind 
loc chiar In ultimul an al 
intervalului amintit. Re
cordul Wilmei Bardauskie- 
ne a stat apoi neclintit pa
tru ani, pină la afirmarea 
româncelor Vali Ionescu 
ii Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu, al căror duel antologie 
de la 1 august 1982 a dus 
performanța maximă 
7,20 m. Maturizarea 
plinirea talentului 
loarei a determinat 
din sezonul 1983. 
tic direct la 7,43 
cu o escală fugară la 7,21 
m —, creșterea cea mai im
portantă 
bei, ca 
darului 
Seamon.

Dar dacă
Lewis, 
site 
pioni 
lui, 
alia, 
rație.

la 
fi îm- 

Ani- 
saltul 
prac- 
m —

din istoria pro
st în cazul legen- 

record al lui

sau 
sau 

cam

Beamon, 
sau Owens, 

nume de mari 
din Istoria atletismu- 
lntr-o probă sau 
au dominat o gene- 

o epocă, 1 
restrări singulare, 
i-au ridicat 
atletismului, i 
ca săritura 
feminină să 
campioane de calibru a- 
semănător, pe care le 
putem numi cele mai bune 
săritoare din toate tim
purile, In aceeași perioa
dă. Colege de har, Anl- 
șoara și Daute fac parte, 
practic, și din aceeași 
generație (atleta din R. 
Germană este cu doi 
mai tinără), fenomen 
risim in atletism, 
special în probele de teren 

Deocamdată, Anișoara — 
mai degrabă o deschiză
toare de drum decit o pia
tră de 
șantaj, 
piat la 
săritură 
doua 
cariera 
diate ( 
de 7,43 m). 
ne putem 
dindu-ne

(Anișoara)

prin in- 
, care 

în Olimpul 
hazardul face 
in lungime 

producă două 
calibru

care

D. 
ani 
ra
in

hotar — este în a- 
Daute s-a apro- 

14 centimetri, cu o 
i mai lungă decit a 

performanță din 
recordmanei mon- 

(7,27 m in concursul 
Ce vc, urma, 

întreba, gin
ea, la nici 22 de 

ani (Anișoara) și nici 
20 (Daute), carierele nu pot 
fi considerate împlinite 7 
Săritura in lungime va 
avea din nou o vară fier
binte, deși in iunie tre
cut recordul lumii părea 
„îngheța t" pentru multă 
vreme la 7,43 m. Așteptăm 
mai nerăbdători ca ari
cind sezonul Anișoarei..

Vladimir MORARU

LOTUL SPANIEI PENTRU TURNEUL FINAL AL C.E
MADRID, 15 (Agerpresy. — Federația spaniolă de specialitate 

a comunicat lotul care va participa la turneul final al cam
pionatului european de fotbal, ce se va desfășura între 12 și 
27 iunie în Franța. Din lot fac parte următorii 20 de jucători : 
Arconada (de Ia clubul Real Sociedad), Buy o (F.C. 
Zubizarreta (Athletic Bilbao) — portari: Goicoechea. 
(Athletic Bilbao), Gordillo. Navarro (Betis Sevilla), 
(Sporting Gijon), Camacho (Real Madrid), Alberto (F.C. Barce
lona) — fundași ; Senor (Zaragoza), Francisco (F.C. Sevilla), Ga
llego (Real Madrid), Roberto (Valencia), Victor (F.C. Barcelona) — 
mijlocași; Marcos, Carrasco (F.C. Barcelona), Riacon (Betis Se
villa), Santillana (Real Madrid) ?i Sarabia (Athletic Bilbao) 
atacanți. După cum se cunoaște, echipa Spaniei va evolua 
grupa a n-a alături de formațiile României. R.F. Germania 
Portugaliei

Sevilla), 
(Jrqniaga 

Maced a

ÎD

AZI, FINALA „CUPEI CUPELOR*

Da Basel (Elveția) se va dispuți 
«stă seară finala „Cupei cupelor*'. 
Se întîlnesc formații foarte pu
ternice, recenta campioană a 
Italiei, Juventus, eu cea de a 
doua clasată în campionatul Por-

TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL • Atletico Madrid 

a ciștigat campionatul masculin 
al Spaniei, Invingind în meciul 
decisiv pe F.C. Barcelona 
22—18 (12—12).

CV

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu al Cehoslovaciei" la motocros 
clasa 250 cmc, a fost ciștigat de 
austriacul Heinz Kinigadner 
(,,KTM“), Învingător In ambele 
manșe, Kinigadner conduce în 
clasamentul campionatului mon
dial cu 110 p.

RUGBY 0 La 
de grupa B a 
FIRA, Tunisia 
26—10 Cehoslovacia și s-a cali
ficat ta prima grupă valorică.

Praga, în meci 
campionatului 

a întrecut cu

SCRIMA • „Trofeul Martel* la

spadă, desfășurat la Poitiers, a 
fost ciștigat de francezul Olivier 
Lenglet : 10—9 în finală cu italia
nul Angelo Mazzoni. • „Trofeul 
Luxardo“ Ia sabie a revenit, la 
Padova, lui Gedovari (Ungaria), 
10—7 în finală cu Krovopuskov 
(U.R.S.S.),

TENIS 0 In primul tur al cam- 
□ionatelor internaționale 
nine ale R.F. Germania. 
Romanov a fost întrecută cu 6—1, 
6—2 de Isabel Cueto (R.F.G.).

femi- 
Lucia

TENIS DE MASA • Uniunea 
asiatică de tenis de masă (ATTU) 
va propune, la viitorul congres 
al federației internaționale, orga
nizarea în fiecare an a campio
natelor mondiale, care se desfă
șoară în prezent la dot ani.

tugalid, F.C. Porto. Firește, 
finală de mare atracție, care

• umple stadionul din localitate, 
fn penultima fază a competiției. 
In semifinale, ambele formații au 
avut misiuni dificile, pe care 
le-au trecut cu succes. Astfel, 
F.C. Porto a eliminat pe actua
la campioană a Scoției, F.C. A- 
berdeen (1—0 acasă, 1—0 în de
plasare !). Sîmbătă, In campionat 
(în ultima etapă), Porto a sur
clasat pe Estoril cu J—0. Din lo
tul reprezentiv al Portugaliei pen
tru turneul Anal al C.E. Mc 
parte nu mai puțin le 9 Jucători, 
de la F.C. Porto, printre eare 
cei mal eunoscuț! aînt fundașii 
Eurico, Pereira, mijlocașii Pa
checo, Sousa și înaintașul Gome®, 
golgeterul Europei de anul trecut. 
Pe de altă parte, „Juve“ este, fără 
îndoială, cea mai bună formație 
a Italiei, cîștigind campionatul 
fără emoții. Ă fost Învinsă la li
mită (2—1). duminică de Genoa, 
dar probabil torinezii s-au mena
jat pentru finala de azi, în care 
Platini și Boniek pot fi cioara 
întîi. In semifinalele „Cupei cu
pelor", Italienii au eliminat pe 
Manchester United (1—1 în depla
sare st 2—1 acasă).

o 
va

PORTUGALIA (ultim* etapă). 
BENFICA LISABONA este cam
pioană, victorioasă duminică in 
deplasare cu 2—0 la portimo- 
nense. Rezultate : F.C. Porto — 
istorii 1—0, Sporting — Farensa 
4—0, Setubal — Braga 3—0, Sal- 
gueiros — Boavista 1—0. Gui
maraes — Penafiel 1—0, Espinho 
— Varzim 2—3, Rio Ave — Ague- 
da 5—1. Clasament final : 1. 
rica 52 p, 2. F.C. Porto 49 
Sporting 42 p, 4. Braga 37 
Setubal J4 p, 8. Guimaraes 
7. Boavista 31 p, 8. Varzim 
». Rio Ave 29 p, 1». Portimonense 
28 p, 11. Farensa 21 p, 12. Sal- 
gueiros 21 p, 13. Penafiel îl p, 
14. Estoril 21 p. 15. Agueda 19 p. 
16. Espinho 17 p. Ultimele trei 
echipe au retrogradat.

UNGARIA (et. S6). Honved — 
Pecs 2—1, Uj pești Dozsa — Cse- 
pel 4—2, Volan — Vasas 3—1, Nyi
regyhaza — Szeged 1—0, DiosgyOr 
— Videoton 3—4, Zalaegerszeg — 
Ferenevaros 1—0, M.T.K. — Gy5r 
0—o, Tatabanya — Szombathely 
9—0, Pe primele locuri : Honved 
3» P, Ujpestî Dozsa 34 p, Gy6r 
ii p. Pe ultimele : 14. Volan 20 p, 
:5. Nyiregyhaza 19 p. 16 Diosgyar 
SI o.

AUSTRIA (et. 16). Wiener S.C. — 
Favorit 1—2, St. Veit — Admira 
>—1, LASK — Rapid 1—1, Austria 
Salzburg — Grazer A.K. ' o—3. 
Innsbruck — Idnz 1—0, Neusiedl
— Eisenstadt »—4, Austria Viena
— Klagenfurt I—2. Pe primele 
ocuri : Austria Viena 41 p, Ra
pid 40 p, LASK 37 p ; pe ulti
mele : IS. Voest Linz 20 p. 14. 
St. Veit IB p, 15. Neusiedl 2 p.

, S Tînărul wtrenor al lui Vasoo 
la Gama, Eduardo Antunes Co
imbra, „Edu", fratele renumitu
lui Arthur Antunes Coimbra, 
mal amoscut sub numele de 
Zlco, a iost aumlt director teh
nic al naționalei braziliene. Edu 
(37 de ml), eare a ales cariera 
de antrenor cu doi ani în urmă, 
va conduce selecționata BraziHel 
In Iunie, ia meciurile amicale 
prilejuite de comemorarea celor 
75 de ani de la Înființarea Conte- 
deraVei Braziliene de

Ben- 
p, 3. 
P, S. 
31 p. 
29 p.
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