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PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC

Astăzi, la ora 17, pe stadionul „23 August"

DINAMO - STEAUA,
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"
La numai citeva zile după 

lăudata „finală" a campionatu
lui. un nou meci Dinamo — 
Steaua animă căile de acces

declanșează energii și mai 
mari, deoarece, spre deosebire 
de meciul care a trecut, cel de 
astăzi exclude _X*-ul. adică

Să fie oare această nouă 
manșă a. derbyului în umbra 
celei care s-a jucat miercuri ? 
Nici pe departe. Si nu numai

Alexandru Rădulescu a prins gustul eseului. Iată-l in terenul 
de țintă al echipei Scoției marcind cea de a treia încercare a 
rugbgștilor români. Foto : D. NEAGU

Moment din cea mai recentă intllnire a finalistelor de a «lăzi, partida de campionat Dinamo — Steaua 
de săptămina trecută : Augustin a reluat balonul cu capul dar Dura dam a intervenit la timp.
spre stadionul .23 
cest nou Steaua 
finală a .Cupei 
competiție care 
șoară sub egida

August". A- 
— Dinamo, 

României*, 
se desfă- 
„Daciadei*,

imprimă partidei un caracter 
și mai tăios, accentuat și de 
faptul că setea de revanșă a 
celor de la Steaua aprinde pa
siunile.

pentru că. așa cum se spune 
in fotbal, nici un ioc nu sea
mănă cu altul.

Să ne gindim. In primul
loan CHItTLÂ

(Continuare in pag 1-3}

Duminică, echipa de rugby 
a României și-a înscris o nouă 
pagină strălucitoare în palma
res. prin prestigioasa victorie 
(28—22) in fața unei redutabile 
echipe a Scoției care — subli
niem — și-a onorat din plin 
firma. Insularii veneau in tara 
noastră după un sezon deosebit 
de fast pentru ei : ciștiga- 
seră tot ce se putea cistiga in 
.Turneul celor 5 națiuni" (și se 
știe, desigur, cit reprezintă a- 
ceastâ competiție in economia 
mondială a rugbyului) și. tot
odată. deplin avizați (după .a- 
ventura galeză* de astă-toamnă) 
de forța si capacitatea de joc 
a românilor la .ei acasă". în 
plus, au avut la dispoziție un 
.turneu de aclimatizare*, cu 
două meciuri — cu Selecțio
nata Bucureștiului (în fapt. 
Grivița Roșie, foarte bună in 
acest meci) și Selecționata Con
stantei. Scoțienii au dstigat — 
conform așteptărilor — cele 
două partide preliminare si se 
prezentau ia fața .medului de 
palmares* in plenitudinea mij
loacelor. Să mai adăugăm In 
contul lor prezenta in joc a 
marii majorități a internațio
nalilor (de pildă. In testul de 
la București au fost in .e- 
chipa ciulinului* 11 dintre în
vingătorii Franței) și arbitrajul

cel puțin .sever" — pentru al 
noștri — al unui alt insular, 
irlandezul O. E. Doyle.

Am avansat toate acesta .ar
gumente pro-Scotia* pentru a 
scoate și mai bine la evident* 
valoarea performantei rugby»- 
tilor români. El au învins, fii 
capătul unei partide splendid*. 
Sportivii noștri au început ne" 
convingător, au părut tlou»* 
rațt, lipsiți de curai. Dar. pe 
măsură ce minutele se scurgeatL 
jocul lor s-a corectat, a cresc» 
pas cu pas, pentru a se ter* 
mina. In apoteoză, prin două 
eseuri de antologie (ParaseMv 
si Rădulescu). care se adaugă 
celui din prima repriză (Du
mitru, pe recentrarea aceluia* 
Paraschiv). Finalul, irezistibil, 
care a asigurat o victorie da 
mare răsunet, atestă excelenta 
pregătire a .tricolorilor*. <Br- 
zenia, abnegația lor.

Victoria rugbyștilor români 
devine astfel incontestabilă. 0» 
ea are darul de a la înnobila 
un palmares si asa deosebit 
de bogat. Ea dovedește — * 
dată in plus — că In această 
disciplină, sportivii noștri a* 
atins o Înaltă valoare compe-

DimitHe CALD MACK

Ia solia, primul retori național ai scionalui:
(Continuare la pa®, s <-O

SORIN MATEI-2,31 m
LA SĂRITURA
în cadrul concursului atletic 

de la Sofia, atletul român So
rin Matei a stabilit un nou 
record național la săritura în 
înălțime, cu 2,31 m, cu un 
centimetru peste vechiul său 
record. Sorin Matei (antrenor 
— Gh. Teșu) este si record
manul pe teren acoperit al 
României, cu 2,32 m. în con
cursul de la Sofia, el s-a cla
sat De locul doi. dună sovie
ticul Aleksandr Kotovici. 2,33

ÎN ÎNĂLȚIME
m. dar înaintea fostului re
cordman mondial de sală Igor 
Paklin (U.RS.S). 2.29 m.

în același concurs. Dumitru 
Negoiță a ciștiaat 
suliță 
tate : 
landa 
400
(U.RS.S.)

proba de 
cu 31,70 m. Alte rezul- 
feminin, lungime : Io- 
Cen (U.RS.S.) 6.82 m ;

mg : Ana Ambrozene
54,36... 3. Radostina

(Continuare in pag. a 4-a)

Patrslaterul internațional de tir

CORNELIU ION-599 p
LA PISTOL VITEZA!
O sportivă de certă clasă

Yuan Ying Mei (R. P. Chineză)
în ultima zi a patrulaterului 

internațional de tir la care au 
participat trăgători din R. P. 
Chineză, Cuba, S.C..A. și 
România, s-a desfășurat și

Id startul talurilor noastre rcprczcntatnc in sezonul lolcibalisiic internațional

REGĂSIREA COMPETITIVITĂȚII CERE MARI EFORTURI
Cu toate că au debutat in 

sezonul voleibalistic internațio
nali 1984 cu mai mult timp in 
urmă, prin cîteva turnee mai 
muk protocolare, primele noas
tre reprezentative, de fele și 
î'ăieți, abia acum încep să se 
contureze și să se închege. 
Adevăratul start, oficial, al unei 
pregătiri cu bătaie mai lungă, 
cu obiectiv îb anul viitor, la 
campionatele europene, s-a 
dat în acest mai, la cota zero, 
pe malul mării, unde cele două 
loturi s-au reunit pentru un 
stagiu în vederea participării 
în această săptămînă la cam
pionatele balcanice, în Turcia, 
unde au și ajuns la această 
oră, urmînd să debuteze mîine.

Am asistat la ultimele an
trenamente ale loturilor repre
zentative, desfășurate în sălile 
de sport constănțene. în lotu
rile lărgite, cîteva nume noi 
față de echipele prezentate 
anul trecut la C.E. din R.D. 
Germană. Și, firește, alți an
trenori principali. Mai ales la 
fete schimbările sînt notabile 
și îndreptate evident spre în
tinerire, ceea ce presupune un 
început mai anevoios. Jucă
toarele cu mare experiență, 
cum sint Maria Enaehe, Doina

manșa a doua a 
așteptatei probe de 
pistol viteză. Cei 
prezenti au avut 
șansa de a asista 
La o nouă de
monstrație de vir
tuozitate susținută 
de acest țintaș e- 
xemolar care este 
Cornelia Ion. După 
ce. in prima man
șă. campionul nos
tru reușise 299 p 
(ultimul foc a fost_____ , ...
ieri, el a ridicat ștacheta oină 
la a reuși 300 de puncte și un 
total de 599 p, rezultat excep
țional. egal recordului mondial 
deținut de sovieticul Igor Puzî- 
rov. Performerul clubului Stea
ua. pregătit de antrenorul eme
rit Teodor Coldea, repetă per
formanta pentru a 4-a oară în 
cariera sa sportivă (de reținut 
că el a realizat de două ori, 
în 1976 și 1981, și punctajul 
maxim, de 600 p). Cu această 
realizare, Ion n-a dat nilci o 
șansă partenerilor săi, urmă
torii clasați sttuîndu-se la 8 
puncte in urma lui ! Chinezul 
Peng Jian Hiu și Constantin 
Țîrloiu, ambii cu 591 p, au sus
ținut un baraj pe care oaspe
tele l-a cîștigait clar cu 146— 
140 p.

Dintre celelalte rezultate în-

CORNELIU ION
„nouar" !). registrate la patrulaterul inter

național, rețin atenția cete 
578 p, realizate la pușcă stan
dard 3x20 f, probă olimpică, de 
către Yuan Ting Mei (R.P. 
Chineză), care le învinge pen
tru a doua oară In decurs de 
cîteva zile, pe principalete 
noastre trăgătoare.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
viteză : L. C. ION (România) 
599 p, 2. Peng Jian Hiu (RJ*. 
Chineză) 591 p, X C. Tinete 
(Steaua) 591 p ; pușcă standard 
3x20 t : l.YUAN YING MS (RJP. 
Chineză) 571 p, t. Dumitra Matei 
(România) 574 p, I. NlouAIna Io
sif (I.E.F.S.) 568 p ; pușcă 19 m 
(F) : 1. MATS ȘN D. X Era 
Olah (CSU Brașov) 371 p, X Da
niela Toadnr (România) Tt» DI 
pușcă 10 m (M) : L E. ANTO
NESCU (Dinamo) 5M p, X O. 
Stan (România) 501 p. X L Jol- 
<fea (România) 571 p.

înaintea plecării la campionatul balnanic, reprezentativa noastră 
feminină de volei a jucat cinci seturi cu echipa campioană, Di
namo. In imagine, o acțiune de atac a „naționalei" finalizată 
de Georgeta Lungu. Foto : I. MIHĂICA
Săvoiu, Ileana Berdilă sau Fi
delia Crișan, au lăsat locul 
unora mai tinere, care au ne
voie de timp pentru cîștigarea 
galoandor de sportive interna
ționale. Sub acest aspect, o 
singură apariție notabilă, Crina 
Răuță, la pupitrul sextetului

de bană, în postul-cheie deve
ni* -------- • ............
de 
«le

vacant prin „NU“-ul spus 
primele două ridicătoare 
anului trecut : Doina Să-

Aurelian BREBEANU
■ ,1 ■ ■

(Continuare în pag. 2-3)

în „Cupa primăverii44 la handbal

H. C. MINAUR STEAUA, ÎN FINAlX
în Sala sporturilor din Tg. Jiu 

va avea loc duminică, cu înce
pere de Ia or» 11.S0, finala „Cu
pei primăverii* la handbal mas-

culta, competiție rezervată divi
zionarelor „A. Trofeul șl-4 var 
disputa H.G. BOnaur șt Steaua* 
ctșttgătoarele celor două serii.



Barajul pentru Divizia „A“ (m) de volei

„1’011“ I1MIȘ0m - UN PAS MARE SPRE „A“
• Alte 3 concurente la al doilea loc • C.S.U. Galați ți Delta 

Tulcea scoase din cursă I • Turneul hotăritor — la Reșița

în sala Olimpia din Timișoa
ra s-a încheiat prima fază a 
barajului pentru promovare tn 
Divizia ,A" (m) de volei. Par
tidele din ultimele două zile 
au desemnat echipele care vor 
continua cursa pentru rele 
două locuri tn „A" Ele sini 
Politehnica Timișoara. Rapid 
București. Viitorul Bacău și 
I.C.M. Caransebeș. Cele 4 vor 
susține faza a doua a turneu
lui. pornind de la rezultatele 
directe înregistrate in prima 
rundă. Au ieșit din cursă C.S.U. 
Galați și Delta Tulcea I

tn ultimele două zile de con
curs, Politehnica și-a asigurat 
primul loc (și șanse mari de 
promovare) intrecînd net pe 
Viitorul Bacău: 3—0 (5. 13, 13), 
după ce tn setul doi studenții 
fuseseră conduși cu 11—2(1), și 
pe I.C.M. Caransebeș: 3—0 (8. 
S. 8). Tot două victorii au În

IA STARTUl LOTURILOR REPREZENTATIVE DE TOIEI
fOrmart din m I)

volu ți Mirela Pavd. aceasta 
din urmă — tînără și dovedind 
tn ultimul timp o crescută ma
turitate — fiind insă așteptată 
(după sesiunea de examene) 
tâ se alăture lotului.

Performante deosebite din 
partea voleibalistelor, la acest 
nou incenut de drum, nu pot 
fi obținute decît tntîmplător. 
Și antrenorii Nicolae Humă și 
Virgil Mosescu au destule ar
gumente in acest sens. „Im
portant pentru noi — ne măr
turisea antrenorul principal — 
este să urcăm mereu ștacheta 
și să atingem un grad mai 
mare de competitivitate la vii
toarea ediție a „europenelor". 
Cu on lot așa de tinăr trebuie 
muncit mult. Muncă, muncă și 
Iar muncă, pentru acumulări 
reale pe toate planurile".

Antrenamentele fetelor — 
chiar In condițiile absenței 
unor acumulări fizice îndestu
lătoare. tn iarnă — au avut 
consistentă participarea celor 
14 jucătoare prezente fiind 
conștiincioasă și conștientă 
prin analiza antrenamentelor 
tn fiecare seară după video, 
înregistrările fiind făcute de 
fostul recordman și campion 
național la 110 m garduri, elec
tronistul Nicolae Terța, meto
dist la clubul Steaua. Fiecare 
lueătoare a putut astfel să-și 
judece propriile mișcări tn te
ren si execuții, extrăgînd con
cluziile de rigoare pentru ur
mătoarele antrenamente. Ceea 
ce a fost realmente un ciștig. 
Punctul nevralgic Insă rămine 
tot cel de la pupitru, unde nu
mai Crima Răută reușește deo
camdată să realizeze combinații 
tactice eficiente. Celelalte două 
ridicătoare — Ottilia Szenko- 
vies si Violeta Dinu — slnt prea 
tinere si lipsite de experință 
pentru a ține bagheta echipei. 
Ele mal au mult de lucru pen
tru a deveni coordonatoare.

Cîteva nume noi și la băieți, 
dar nu așa de multe ca le fete. 
Stolen. Mina, Gîrleanu. Io- 
nescu. Căta-Chltiga, Dascălu, 
Gheorghe (șl, după cum ne 
mărturiseau antrenorii G. 
Bartha si C. Chitigoi, slnt aș
teptați să 11 se alăture si alți 
vîrstnici. Intre care G. Enescu) 
au făcut parte din lotul ani
lor trecut!. A revenit Macavei 
Si au fost adăugați mai tinerii 
S. Pon. Săniuță. Pentelescu, 
Pascn. Oltean si Dobre. Aceeași 
dificultate. Insă, și la acest lot, 
generată de linsa unei baze 
fizice, a unor acumulări sufî- 
ciente pe baza cărora să se 
poată face antrenamente tari, 
„încercarea noastră de a su
pune echipa unei pregătiri in

„PREMIUL BUCUREȘTI"
Ținut in bună poziție pe par

curs șl ataclnd ne ultima sută 
de metri, Odoreu și-a adjudecat 
.Premiul București" intr-un final 
eu 8 concurent! tn luptă. A fost 
o alergare foarte disputată, N. 
Simlon avind o contribuție de
cisiva ta obținerea victoriei. Re
uniunea a fost dominată de for
mația D. Todută care a obtinut 
trei victorii : cu Portocala și 
Negoiu. ambii bine conduși de 
tinărul V Pătrașcu sl cu Slme- 
na fiica excelentei Slmca. O 
alta cursă aprig disputată a fost 
Si .Premiul Cricov" tn care Ro
bust angajat puternic de V. 
Moise tn finalul cursei, a reușit 
să smulgă un cap de potou. Ia 
fotografie, lui Vigu. Cursa rezer
vată mtnlilor a revenit lui Su- 
eestin elevul antrenorului M. 
Dumitru dovedindu-se un trăpaș 
de viitor Mai remarcăm victori
ile obținute de Crisan. prima dtn 
'cest an, care a fost bine eon-

registrat și voleibaliștii de la 
Rapid care au dispus cu 3—0 
(6, 4, 4) de C.S.U. Galați și cu 
3—0 (10, 6, 10) de Delta Tul- 
eea. Intr-un meci modest sub 
aspect tehnic, dar de mare 
luptă. I.C.M. Caransebeș a scos 
din cursă pe Delta Tulcea. in- 
vingînd-o cu 3—2 (14. —11 12. 
—14, 3). în fine, Viitorul Bacău 
a dispus cu 3—1 (—9 9. 6. 8) 
de C.S.U. Galați. Clasamentul 
fazei I a „barajului": 1. Po
litehnica ' 10 p (neînvinsă). 2. 
Rapid 8 p (setaveraj 11:6). 3.
Viitorul 8 p (11:10). 4. I.C.M. 
7 p. 5. Delta 8 p (8:14) 6.
C.S.U. 6 p (6:14). în turneul al 
doilea (Reșița, 12—14 iunie), 
echipele pornesc de la situația- 
1. Politehniea 6 p (setaveraj 
9:1). 2. Rapid 4 p (5:6). 3 Viito
rul 4 p (5:7), 4. LC.M. 4 p 
(3:8).

C. CREȚU-corcsp.

tense — ne spunea G. Bartha 
— a dus Ia— unele Indisponi
bilități. Fără o bază fizică so
lidă și fără eondiții suficiente 
de refacere, nnii jucători au 
cedat, apărînd mai multe acci
dentări : Gîrleanu. Pentelescu, 
Dascălu, Pop, Săniuță. Pentru 
campionatul balcanic am putut 
face, practic, doar un singur 
antrenament eu întregul efec
tiv". De unde și menajările vi
zibile pe care le-am observat 
la antrenamente, în scopul 
menținerii sportivilor de bază 
apți pentru competiția balca
nică. De unde și părerea an
trenorilor că deocamdată de la 
echipă nu se pot aștepta... mi
nuni. Am înțeles că și lotul 
masculin va folosi toate com
petițiile acestui an pentru ro- 
darea tinerilor și stabilirea 
spre sfirșitul anului, a unui 
nucleu sigur de 8—9 jucători, 
lingă care să-și găsească locul 
3—4 tineri de mare perspec
tivă. „Am intocmit o listă de 
18 jucători, care slnt cei mai 
buni pe plan intern, dar dintre 
care sîntem conștient! că pe 
plan internațional doar 4—5 
sînt competitivi. Va trebui să 
muncim mult, mai ales cu ti
nerii, ea să le ridicăm valoa
rea", remarca „secundul" C. 
Chițigol. Intr-adevăr lotul 
masculin va trebui să depună 
mart eforturi pentru a deveni 
competitiv.

în orice caz, ambele noastre 
loturi reprezentative s-au con
fruntat cu unele dificultăți la 
startul oficial In sezonul inter
național. Ele trebuie să recu
pereze pe parcursul acestui an 
lejer sub aspect competitions! 
dar Important pentru plămădi
rea echipelor tn vederea obiec
tivelor din anii următori.

ACTUALITATI>

în campionatul Diviziei „A" 
feminine, seria Nord, ■ fost re- 
programată partida Voința Ora
dea — Voința Odorheiu Secu
iesc, prin hotărtrea Biroului fe
deral (la data disputării Inițiale 
a Jocului, echipa din Odorhel nu 
s-a prezentat din motive obiecti
ve). Acum, Jocul s-a terminat cu 
victoria echipei Voința Odorhei, 
2239 — 2187 p d (formația oră- 
deană, Juctad fără Silvia Berin- 
de — aflată în lot pentru C.M. — 
a evoluat foarte slab), care a 
scăpat astfel de retrogradare. Tn 
urma acestui Joo, a căzut din 
divizie echipa Constructorul Gher
la (alături de C.F.R. Tg. Mureș).

Clasamentul final al seriei res
pective : L Voința Tg. Mureș 28 
p (21708 pd In jocurile din de
plasare), 2. Voința Oradea 24 p 
(21653), 8. C.S.M. Reșița 22 p 
(21354). 4. Electromureș Tg. Mu
reș 32 p (20728), 8. Voința Timi
șoara 20 p (21301), 8. Hidromeca-

A REVENIT LUI ODOREU
dus de N. Boitan Negostina, a- 
dusă frumos in finalul cursei de 
P. Enache, dar fiind si benefi
ciara accidentului de harnașament 
al lui Trudln, Sincera, puțin 
cam scăpată in handicap. in 
fața unor concurent! care au 
făcut simpla figurație (ca Su
giuc. Krauss, Hlpollt), si Hono- 
rică, condus cu mult tact de 8. 
Ion eseu.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Sugestia (Dumitru) 1:46,7. 
î.Surts, 3. Viclean. Cota : ctșt- 11 
ord. triplă 84 Cursa a n-a : 1. 
Crișan (Boitan) 1:29,4, 2. Exce
lent. Cota : ctșt. 3, ev. 32. Cursa 
a IlI-a : 1. Negostlna (Enache) 
1:32,0, 1. Subotica. Cota : ctșt.
4, ev. 8. Cursa a IV-a : 1. Por
tocala (Pătrașcu) 1:30,8. 1. Tu- 
foasa, 3. Negruț. Cota : cist 1.80 
ev. 21, ord. triplă 129. Cursa a 
V-a : 1. Sincera (Floreal 1:30.4, 
L In, 3. Radna. Cota : cișt. 1,60,

In „Cupa Dlnamo" la atletism

NICULINA VASILE -
l, 95 m LA ÎNĂLȚIME!

în cadrul concursului de atle
tism „Cupa Dinamo“ desfășu
rat sîmbătă după-amiază pe 
Stadionul Republicii din Bucu
rești. Niculina Vasile (Dinamo) 
a obtinut un rezultat foarte 
bun la săritura In înălțime, 1.95
m. al doilea rezultat românesc 
din toate timpurile la doi cen
timetri de recordul național pe 
care tot ea l-a stabilit tn luna 
mai a anului trecut. In cadrul 
aceluiași concurs. Bedros Be- 
drosian a sărit 16.76 m la tri- 
plusalt. iar Liliana Năstase a 
alergat 100 mg In 12,8 (crono
metraj manual).

R.C. GRIVIJA ROȘIE. CÎȘTIGĂTOAREA „CUPEI ROMÂNIEI" IA RUGBY
La scor egal (18-18 cu Farul), trofeul a revenit echipei mai tinere

Cele două finaliste ale -Cu
pei României* la rugby. R.C. 
Grivița Roșie și Farul Con
stanța, au oferit duminică di
mineața. pe terenul din Parcul 
copilului, un spectacol de o 
rară frumusețe, pe măsura va
lorii jucătorilor (în pofida ab
sentei unor titulari, aflati în 
lotul reprezentativ) și a con
cepției de fair-play care le-a 
călăuzit aproape oermanent pe 
aceste fruntașe ale sportului 
cu balonul oval de la noi. A 
fost, realmente, un meci de 
mare atracție, jucat in condiții 
aspre, pe o căldură de... au
gust. și foarte adesea intr-un 
ritm sufocant, miza, cucerirea 
trofeului, stimulînd deopotrivă 
ambele formații.

A cîștigat Grivita Roșie, deși 
rezultatul a fost egal : 18—18. 
după 80 de minute de ioc. Con
form regulamentului competi
ției, victoria a revenit echipei 
mai tinere. Si aceasta a fost 
formația bucureșteană. O clauză 
care nu scade cu nimic din 
meritele constăntenilor. care 
s-au „văzut" ceva mai mult 
în prima repriză (la Dauză au 
și condus cu 9—3. Drin lovitu
rile de pedeapsă transformate 
de Bezușcu, tn min. 12. și 
Năstase. in min. 33 si 40. fată 
de o singură lovitură de pe
deapsă realizată de R. Tudor, 
în min. 16). Pauza a fost de 
bun augur pentru griviteni. 
care au redus din handicap 
(Moraru, eseu. In min. 46). a- 
noi au luat conducerea (Bidi- 
rel, l.p., In min. 49). Spectacu
loasă Întoarcere de rezultat și 
apoi o nouă fază ..aprinsă" 
creată si finalizată de Moraru, 
cu un al doilea eseu. In min. 
52, La 14—9 pentru R.C. Gri
vita Roșie se părea că meciul 
este jucat Farul a avut. însă, 
resurse să reducă din dife
rență. prin Năstase. l.p.. in 
min. 61. și — In aplauzele

DIN POPICE
nica Brașov 20 p (20384), 7. Vo
ința Odorhel 14 p (20026), 8.
U. T. Arad 14 p (18424), t. Con
structorul Gherla 12 p (20514), 10, 
C.F.R. Tg. Mureș 4 p (20607).

Primele patru clasate tn flecare 
serie la femei și bărbați, parti
cipă la turneul final pentru de
semnarea echipelor campioane, 
programat luna viitoare, la Man
galia Nord (stațiunea Neptun), 
iar cele de pe locurile 9—18 au 
retrogradat.

★
Loturile reprezentative care vor 

participa tn perioada 27 mal — 
1 iunie Ia campionatele mondia
le de seniori și senioare de la 
LJubliana au încheiat pregătirile 
șl Joi se vor deplasa tn locali
tatea iugoslavă, gazdă a C.M. 
Din loturi fao parte, printre 
alții : Margareta Cătineanu, Sil
via Berinde, Elena Andreescu, 
Iosif Tismănar, luliu Bice șl 
Gheorghe Silvestru.

ev. 12, ord. tripla 146. Cursa a 
Vl-a : 1. Odoreu (Simlon) 1:29,6, 
2. Strehala, 3. Iulia. Cota 1 ctșt.
7, ev. 12, ord. triplă 728. Cursa
a vn-a : 1. Robust (Moise)
1:27,4, 1. Vigu. Cota : ctșt. 4. ev. 
38, triplu 3—8—7 158. Cursa a 
VTII-i • i. Negoiu (Pătrașcu) 
1:31,5, 2. Hălmaș, 3. Delicat.
Cota : ctșt. 13. ev. 28, ord. tri
plă 2033. Cursa a ix-a : 1. sime- 
na (Toduță) 1:36,8, 1. Virtutea.
8. Hrenița. Cota : ctșt. 2,60 ev. 
17, ord. triplă 427, triplu 7—8—9 
260. Cursa a Xl-a : 1. Honorică 
(Ionescu) 1:35,1. 1. Iezna. Cota t 
cist. 4, ord. 8. ev. 32.

Pariul austriao s-a ridicat la 
suma de 31 012 lei șl a fost ctș- 
tlgat 50% de 3 combinații la 8 
cal a cite 3101 lei combinația. 
Report : 15 508 lei.

A. MOSCU

Campionatul fie concurs complet ia călărie (etapa I)

C. S. M. SIBIU ÎNVINGĂTOARE LA ECHIPE
LUGOJ. 21 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au 
luat sfîrșlt Întrecerile oriimei 
etape a campionatului de con
curs complet la călărie. Dispu
tele au fost foarte echilibrate, 
victoria revenind. în cele din 
urmă, sportivilor de la C.S.M. 
Sibiu, mai siguri pe ei cu de
osebire în proba de fond desfă
șurată pe dealurile din preajma 
bazei hipice. Campionii ediției 
precedente si-au pus așadar din 
nou candidatura la or imul loc. 
dar evoluțiile călăreților de la 
Olimpia și Dinamo, cei din urmă 
cu un bogat palmares în cam
pionat. lasă să se întrevadă în 
etapele următoare o dispută 
foarte strînsă pentru titlu.

REZULTATE TEHNICE I Indi
vidual — 1. Mfhal Aluneanu
(Olimpia) cu Muscat 103 p. î.

micii sale galerii — să preia 
conducerea, prin Bezușcu, drop, 
în min. 71 ! 15—14 pentru Fa
rul. apoi 18—14. prin același 
Bezușcu, din nou droD. în min. 
73. Pentru ca — adevărată lo
vitură de teatru — Moraru să 
aducă egalitatea, nrintr-un al 
treilea eseu. înscris chiar _ în 
min. 80 11! Un recital Octavian 
Moraru, jucătorul cu nr. 7 al 
bucureștenilor. care s-a... re
petat, mai convingător, după 
admirabila prestație din partida 
cu scoțienii, cînd a jucat în 
Selecționata divizionară. Să 
notăm si faptul că actuala cîș- 
tigătoare a „Cupei" a ratat 8 
l.p. prin R. Tudor.

A arbitrat excelent David 
Burnett (Irlanda), care a sanc
ționat orice gest contravenind 
spiritului îocului.

R.C. GRIVITA ROSIE : Ma
rin (Țuică, min. 46) — Voicu, 
Nicolae, Bidirel, C. Tudor — 
T Radu. Anton — Moraru. Di- 
neseu. Pongracz — Siroe. Mă- 
căneață — Bălan. Ilcă. I. Au
rel.

FARUL : Motrescu — Pllots- 
chi. Holban. C. Vasile. Năstase 
— Bezușcu, N. Dinu — Giug- 
lea. Nache, Varga — Galan.

După un frumos spectacol sportiv
DIV
ProgramAU FOST DESEMNAȚI NOII CAMPIONI 

Al ȚĂRII LA CULTURISM
Cu totul remarcabilă această 

ediție 1984 a campionatelor na
ționale de culturism, nu numai 
prin valoarea propriu-zisă a 
eoncurentilor, ci și prin specta
culozitatea întrecerilor mai ales 
la exercițiile liber alese. Juriul, 
căruia 1 s-au pus probleme foar
te dificile pentru ierarhizarea 
valorilor, a stabilit campionii pe 
acest an. după cum urmează :

JUNIORI II (15—18 ani). Cat. 
55 kg : V. Pop ; 80 kg : FI.
Gheorghiu ; 65 kg. T. Nica (toți 
de la Lie. „Spira Haret" Buc.) ; 
70 kg : L Fediuc (C.F.R. Iași) ; 
peste 70 kg : FI. Preoteasa (Me
trou Buc.).

JUNIORI I (18—21 ani). Cat. 
85 kg : FI. Gheorghiu (el a mal 
concurat, conform regulamentu
lui, și la cat. juniori II) ț 70 
kg : Fl. Moldovan (A.S.A, Tg. 
Mureș) : 75 kg : Al. Paouios 
Dino (Rapid Oradea) 80 kg :
I. Deneș (Metalotehnlca Tg. Mu
reș) ; peste 80 kg : Fi. Ucianu 
(Lie. „Spira Haret").

SENIORI. Cat. 70 kg : Al. Cos- 
tache (Rapid Buc.) ; 76 kg : Cr. 
Mlhăilescu (Farul Constanța) ; 
82 kg : N. Giorgi (Metalotehnlca 
Tg. Mureș) ; 88 kg : E. Kantor 
(Rapid Oradea); peste 88 kg : P. 
Ciorbă (C.F.R. Iași).

Victoriile pe echipe au fost a- 
tribuite reprezentativelor liceului

ADMINISTRAȚIA OE STAT
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO DIN 13 MAI 
FAZĂ I : Cat. 1 : 1 variantă 25% - 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) ; Cat. 2 : 3 variante 100% a 
26.311 lei, in cadrul căreia o 
excursie de 2 locuri In U.R.S.S. 
șl diferența tn numerar șl 13 va
riante 25% a 6.578 lei ; Cat. 3:6 
variante 100% a 6.336 lei, tn ca
drul căreia o excursie de 1 loc tn 
U.R.S.S. șl diferența in numerar 
șl 50 variante 25% a 1.584 lei ; 
Cat. 4 : 75,25 variante a 1.558 lei ; 
Cat. 8 : 156,75 a 748 lei ; Cat. 6 : 
282,25 a 415 Id ; Cat. 7 : «4 a 200 
lei ; Cat. 8 : 2.921 a 100 lei ; 
faza A n-a : Cat. A : 1 varian
tă 100% — autoturism „Dacia 1300" 
(70.000 Iei) șl 3 variante 25% a 
17.500 lei : Cat. B : 1 variant? 
100% a 10.163 lei, tn cadrul căreia 
o excursie de 2 locuri tn U.R.S.S. 
șl diferența în numerar șl 17 va
riante 25% a 2.541 lei ; Cat. C î
17.50 variante a 3.049 le! ; Cat. D :
82.50 a 647 lei; Cat. E : 817 a 
100 lei.

Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) cu Pi
lot 106.0 p. 3. Ionel Bucur (Di
namo) cu Bihorean 110,34 p ; 
echipe — 1. C.S.M. Sibiu (Aurel 
Lăpădus cu Vladimir Ion Vescan 
cu Fărcășan. Gruia Deac cu 
Pilot) 223 p 1 Olimpia (Enache 
Boiangiu cu Sofran. Flore a Pot- 
mol ou Igor. Mihai Aluneanu cu 
Muscat) 232.42 p 3. Dlnamo (Io
nel Bucur eu Bihorean Cristian 
Grigore cu Voioone. Adrian Lu- 
nel cu M-o-’al) 234.68 p.

Amînată de săptămîna trecută, 
proba de dresaj, cat. ușoară, a 
fost dominată de slbianul Au
rel Lă"*dus.

REZULTATE : 1. Aurel L&păduș 
cu Ch-mîon 616 p. 2. Leonte 
Grăd:naru (Dumbrava Neamț) cu 
Sultan 594 p, 3. Aurel Lăpădus 
cu Hazard 592 p.

Aurel DAVID — cores p.

FINA
(Ulma

I
I
I
I
I
I
I

FI. Constantin — Ioniță. Grosu. 
Opriș.

Pentru locurile 3—4 s-au tn- 
tîlnit. în deschidere, formațiile 
Gloria P.T.T. Arad și Știința 
Petroșani. Au cistigat. surprin
zător. dar meritat, rugbyștii 
din Arad, cu 21—9 (9—9). crin 
punctele realizate de Leca (3 
drop-uri). Asmarandci (eseu) și 
Domocoș (o transformare și 
2 l.p.). Studenții din valea Jiu
lui au punctat nrin Luca (3 
l.p.). A condus foarte bine. C. 
Stanca (Constanta).

Tiberiu STAMA

• Un inedit „amical" inter
national la nivelul speranțelor : 
R.C. Grivița Roșie (iuniori) — 
Selecționata de tineret a Bel
gradului 10—10.

• Mîlne. start în turneul de
baraj pentru Divizia „A". Par
ticipă formațiile Gloria Bucu
rești (cu două victorii în ultima 
săptămînă : 7—0 cu Dunărea
Giurgiu, meci reiucat. și 18—6 
cu Știința București). C.F.R. 
Brașov. C.F.R. Constanta. Mil- 
covul I.U.G. Focșani si Petro
chimistul Pitești. Loc de des
fășurare — stadionul Tinere
tului. terenul IV.

I
I

rind. la fapt! 
finală a „<] 
ambele echip 
obligația de a 
Acest simplu 
de interes a 
care, fată de 
trecută elim 
așteptările — 
de antrenoru 
In structura 
echipei sale, 
de ideea red 

Astăzi, amu 
dominate de 
rie. Si asta 1 
sitatea locu 
schimburile s 
tn favoarea s

Sigur că d 
nu va exclud 
tice. Fiecare 
trebui să adu 
fată de un 
doar șase zii

Ce va Dut< 
apariția pron 
minutul 1 — 
binecunoscut

1933/34 Ripen 
1934/35 C.F.R. 
1935/36 Ripen 
1936/37 Rapid 
1937/38 Rapid

•A\VW>W

I

Așadar, azi 
a se face 
deporta jarea 
..Cupei Romi 
50-lea care 
patru rejucâ 
activau protq

1940/41 
1941/42 
1942/43 
1947/48 
1948/49

Rapid 
Rapid 
C.F.R.

1955
^\\\\\\\\\\^^^

I
I

„Spiru Haret” (la juniori I și 
II) șl A.S. Rapid Oradea (se
niori). Trofeele pentru cele mai 
Inspirate și frumoase ț rezentări 
au fost clștigate de Fl. Gheor
ghiu (Jun. II), S. Szava (Jun. D 
și N. Giurgl (seniori).

La încheierea competiției am 
solicitat prof, universitar Nicu 
Alexe, președintele Federației ro
mâne de haltere și culturism, 
opinia cu privire la valoarea de
monstrată de concurent! și efi
ciența culturismului ca disciplină 
sportivă : „tn primul rind. aș 
menționa creșterea popularității 
culturismului in rlndul amato
rilor de sport de virste di
ferite, desigur, cu precădere 
printre tineri, viguros demon
strată de prezența lor de la 
„Palatul sporturilor și culturii" 
Si de entuziasmul aproape fre
netic eu care au aplaudat evolu
ția celor mai valoroși eoncurenți. 
In ai doilea rtnd, ne-ara convins 
eă practicarea culturismului are 
efecte cu totul salutare din punct 
de vedere biologic. Igienic sau 
educativ. Se dezvoltă tn conști
ința tinerilor grija pentru esteti
ca propriului corp, pentru dez
voltarea proporționată a Între
gului organism, pentru creșterea 
considerabilă a forței fizice".

Tiberiu RADULESCU

I
I
I

CFR Pascal 
Humorului i 
Rădăuți — 
(0—1). Cetate 
Ionul Să v tn eț 
tro Bucecea 
1—1 (0-0)

I Piatra Neamț] 
Bornei 3—2 fl 
sin — Carpatl ]

Pe primele I 
după etapa i 
PAȘCANI M 
rul Gura Hum 
3. Laminorul 
... pe ultimei 
talul Dorohol 
Cehdoza P. N 
16. Unirea Sa

I
I
I
I
I
I

etapa virro 
nețtl - Mînerd 
Anton (Ekrcâu), 
Celuloza P^Neq 
C.F.R. Pașcani 1 
Petrescu (ferâlld 
morulul — ETecI 
gull (V1$eu), Ol 
totea Tg. N« 
(Vaslui). Reloau 
Șiret s N. PetrJ 
SSvenl — SlretJ 
(Tecuci). A.S?An 
Rfidâutl î D. Pd

SI
- - - ■» ■

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

fost clștigate de Constantin Pavel 
din București șl respectiv Viorel 
Vatavu din Lugoj.
• Astăzi este ultima zi pen

tru procurarea biletelor la tra
gerea PRONOEXPRES din 23 mal 
1984. După cum se știe, se atri
buie cîștlguri tn autoturisme 
„Dada 1300". precum și tn nu
merar. Taxa de participare este 
de 6 lei varianta simplă. Varian
tele combinate și combinațiile 
„cap de pod“, plătite in funcție 
de totalul numerelor Jucate, au 
cele mai mari șanse de ciștig. 
Participați cu cit mal multe va
riante de acest fel la tragerea de 
miercuri 23 mal 1984 1

• Continuă vinzarea biletelor 
șl pentru noua tragere excepțio
nală PRONOEXPRES de dumini
că 27 mal 1984 I Se atribuie au
toturisme „Dacia 1300“ la am
bele faze ale tragerii ctștiguri tn 
bani șl excursii in U.R.S.S. Vom 
reveni cu amănunte.

I
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Aripile BacJ 
4—o d
- VOM

Metalul Tg. S 
Mecanica Vas 
î-i n-o). 
Inter Vaslui 
teruS Panda H 
»-e (1-®). 
Energia Gfc.
O-0). Petrei^ 
letarul Bacău I 

Pe primele 
BACAU M pi 
74 Bîrlad 34 | 
torla Gugețrtd i 
12 victorii 
27 p (»—21) 
mele locuri 1 ! 
M p (32—36). 
Gh eorghte-Ttel

ETAPA VIITOR 
— Petrolul Moi 
(Sucecrvo), Chim 
nice Vaslui t L 
Ene-rqlo, Gh GK< 
Comăni-Șțî ; I 
Proletorul Bocdi 
P. Buhalfiu ( 
Inter Voshz’ — ! 
Manaher (Betox 
culese — Comtru

4.1



Astăzi, ultimul act al întrecerii juniorilor

DINAMO BUCUREȘTI-PARTIZANUL BACĂU,
„CUPEI ROMÂNIEI*1, DiNAMO-STEAUA

n această
României", 
bul. adică 
a victorie, 
ireste cota 
de astăzi, 
miercurea 

rmările si 
t surnrins 
ae-Nicusor 

a locului 
ită atunci 

ine vor fi 
de victo- 
ca înten- 

crească 
imultească 
ului.
ie victorie 
jvrele tac- 
echioe va 
nou chiar 

imat acum 

e nou re- 
- încă din 
ulțescu, un 
itor de joc?

Finala de astăzi este. deci, 
mai mult decît reeditarea unui 
derby recent, foarte apreciat, 

mai _ Este jocul de vîrf al sezonului

Ce va face Balint pentru a 
ieși din „cușca" în care a fost 
miercurea trecută ?

Cum își va valorifica 
bine Stănescu numeroasele
sprinturi, nu întotdeauna în
cheiate cu precizia necesară ?

Ce va face Laurentiu. care 
— acum — nu mai este un 
necunoscut ?

Ce va întreprinde Tălnar. 
pentru a nu mai fi doar omul 
unui sprint, al unei centrări 
sau chiar al unui gol ?

Toate aceste Întrebări, pre
cum si multe altele pe care le 
oferă necunoscutele infinite ale 
fotbalului, tsi așteaptă răspun
sul în finala de astăzi care, 
pentru noi. e mai mare decît 
ceea ce a fost un Everton — 
Watford pentru fotbalul en
glez sau un Metz — Monaco 
pentru cel francez. E mai mare 
pentru că se înfruntă primele 
două echipe ale clasamentului, 
derbyul de astăzi fiind din a- 
cest punct de vedere, un fel 
de Liverpool — Manchester 
United sau Athletic Bilbao — 
Barcelona.

intern, unul care dă. ca să 
zicem așa. startul oficial al ce
lui international. Iată de ce 
nu ne este Indiferentă tempe
ratura acestui mare meci, pe 
care îl dorim un spectaculos 
sprint final, care să marcheze 
întregul sezon de vară al tri
colorilor

Finala „Cupei României" va 
fi arbitrată — cu acordul am
belor echipe — de trio-ul Dan 
Petrescu — J. Crama — L. 
Ciucu, adică cel care a condus 
și finala campionatului.

Formațiile probabile :
Dinamo : Moraru — Rednic. 

Nicolae. Ion Marin. Stănescu
— Dragnea. Multescu. Andone
— Tălnar. Augustin. Orac.

Steaua : Ducadam — Lauren
tiu. Iovan (FI. Marin). Belo- 
dcdici. Eduard — Maiaru. 
Stoica. Petcu. Pușcaș — Lăcă
tuș. Balint.

Finala va fi transmisă la ra
dio și televiziune.

0 FINALĂ
Partida pentru locul III se ra

Pe gazonul stadionului „23 
August" vor evolua astăzi, în 
deschidere la finala „Cupei", 
cele două echipe de juniori 
care au ciștigat seriile turneu
lui final de Ia Buzăn și Hune
doara. Este vorba de Dinamo 
București și de Partizanul Ba
cău.

„ll“-le bucureștean, antrenai 
de Gheorghe Timar, reprezintă 
o formație echilibrată, eu Jucă
tori masivi, puternici și rapizi, 
mulți dintre ei opărind culorile 
aîb-roșii șl tu campionatul spe
ranțelor. Dinamo revine In fi
nala „republicanilor" după 4 
ani. în 1980. echipa pregătită de 
Constantin Frățilă a cîștigat în 
fata Corvinului Hunedoara după 
80 de minute de joc bun, care 
i-a evidențiat, atunci, pe Nicul- 
cioiu, Adolf, Balaur, Rednic, 
Andone. Gabor cu toții ajunși, 
apoi, pe prima scenă a fotba
lului nostru. Dinamo a mai cîș- 
tieat campionatul republican și 
in edițiile 1960—'61 și 1972—'73,

DE FINALE DISPUTATE PÎNĂ ÎN prezENT**'”^
di ortul „23 August", cu începere de la ora 17, pentru 
ngirilor și eventualelor lovituri de la 11 m pentru 
ouâ echipe, se va disputa finala ediției nr. 
leciul dintre Dinamo și Steaua este insa cel 
tâ In finala competiției, diferența datorîndu-se 
Iota meciurile (în paranteze, campionatele în

46 a 
de al 
celor
care

1956 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63

2-2 (0-0, 1-1)
2-1

în ziua finalei) : 1963/64
1964/65

sare (A) - ,,U" Cluj (A) 5-0 (3 0) 1965/66
t» (A) - Ripensia Timișoara (A) 6-5 (2-1, 5 5) 1966/67
sara (A) - Unirea Tr București (A) 5-1 (1-0) 1967/68
:i (A) — Ripensia Timișoara (A) 5-1 (1-1) 1968/69
i (A) — C.A.M.T. Timișoara (B) 3-2 (2 0) 1969/70

— Sp. studențesc Buc. (A) 2-0 (1-6) 1970/71
— Venus București (A) 2-2 (2-1. 2-2) 1971/72

4-4 (2-1. 3-3) 1972/73

Progresul Oradea (A) 
Știința Timișoara (A) 
Dinamo București (A) 
Progresul București (A) 
Arieșui Turda (B) 
Steaua București (A) 
Petrolul Ploiești (A) 
Dinamo București (A) 
Știința Cluj (A) 
Steaua București (A) 
Steaua București 
Dinamo București 
Steaua București 
Steaua București 
Steaua București 
Rapid București (Â) 
Chimia Rm. Vîlcea (B)

(A) 
(Aj

(A) 
(A) 
(A)

— Metalul C lumi» (B)
— Progresul Buc. (A)
— Minerul B. Mare (B)
— Dinamo Obor Buc. (B)
— Rapid București (A)
— Rapid București (A)
— Siderurg Galați (B)
— Steaua București (A)
— Dinamc Pitești (A)
— U. T. Arad (A)
— Foresta Fălticeni (C)
— Rapid București (A)
— Dinamc București (A)
— Dinamc București (A)
— Dinamc București (A'
— Jiul Petroșani (A)
— Constr. Galati (C)

INEDITĂ!
disputa pe stadionul Progresul

speranțele clubului din șos. Ște
fan cel Mare aflîndu-se astăzi, 
așadar. In fața celui de al 4-lea 
titlu. Iată și ECHIPA PROBA
BILA A BUCVREȘTENILOR : 
Prunea — Nedelciu, Baicea, 
Gbinea, Drăghici — Dumitres
cu, Posmac. Dima — Stoiciu, 
Cureîea, Petre. Rezerve : Cris- 
tea. Voicu. Marin. Vasile. Sava.

De partea cealaltă. Partizanul 
Bacău, de fapt echipa clubului 
sportiv școlar „Vasile Alecsan- 
dri" din localitate, antrenată de 
Ioan T. Ion, formație din rin- 
durile căreia se detașează cițiva 
jucători de real talent, cum 
sînt Avasicei, Năstrut, Urzică, 
Manase și Barzaghideanu. Este 
pentru prima dată cînd o e- 
chipă a clubului școlar băcăuan 
ajunge In finala campionatului, 
deși de-a lungul anilor mai 
mulți jucători ai acestei unități 
școlare au fost Încununați cu 
lauri, dar sub culorile divizio
narei „A" băcăuane. Iată și 
„11“-LE PROBABIL AL MOL
DOVENILOR, care se va alinia 
la startul finalei. Murga — A- 
vasicei, Geantău Năstruț, Ma
nase — S. Munteanu, Urzică,

Popa — Ionașcu, Barzaghidea- 
nn, I. Munteanu. Rezerve : Io
nică, Bolocan. Ganea. Albu, 
Pîslaru.

Finala va începe la ora 15 și 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri avîndu-1 la centru ne L 
Crăciunescu, iar la linie pe Gh. 
Constantin (ambii din Rm. Vîl
cea) și C. Gheorghe (Suceava).

Pentru prima dată se va dis
puta și o „finală mică". în a- 
cest meci se vor întîlni echipele 
clasate pe locul II în seriile 
turneului final. F.C. Constanta 
(antrenor C. Tîlvescu) și „U“ 
Cluj-Napoca (antrenor N. Să- 
băslău). echipele care au întru
nit multe sufragii prin jocul lor 
spectaculos practicat. Echipe 
probabile : F.C. CONSTANTA ; 
Voicilă — Crintea. Badea Șer- 
ban. Gheorgache — Iordan. Năs- 
tase. Manea — Smădu Ologu, 
Lazăr. ,.U“ : V. Naghi - Far- 
eas. Pojar, Stan, Murcșan — 
Sabău. Gabor. Pascu — Giur
giu. Adam, Olteana.

Meciul este programat pe 
stadionul Progresul, de la ora 
11 (în loc de stadionul Repu
blicii. cum fusese anunțat). în 
caz de timp nefavorabil. întîl- 
nirea se va juca pe terenul IV 
al complexului „23 August". 
Partida va fi condusă de o bri
gadă bucureșteană. avîndu-1 la 
centru pe George lonescu (la 
linie : M. Lăzărescu și V. Do- 
brescu).

li (A) — Unirea Tr. Buc. (A) 4-3 (1-1)
i (A) — „U" Cluj Sibiu (A) 7-1 (1-0)

srin (A) — Sp. studențesc Buc. (A) 4-0 (2 0)
— C.F.R. Timișoara (A) 3-2 (1-2)

ețti (A) — Știința Cluj (A) 2-1 (1-0)
itl (A) — FI. roșie U. T Arad (A) 3-1 (1-0)

(A) - Flacăra Mediaș (B) 3-1 (0-0, 1-1)
(ti (A) - Flacâra Ploiești (A) 2-0 (1-0)
Arad (A) — C.C.A. București (A) 1-0 (0-0. 0-0)
(B) — Dinamo București (A) 2-0 (2-0)

tii (A) - Progresul Oradea (B) 6-3 (1-0, 3-3)

1973/74
1974/75
1975/76 
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80 
1960/81
1961/82
1982/83

Jiul Petroșani (A) 
Rapid București (A) 
Steaua București (A) 
Unix. Craiova (A) 
Unhr. Craiova (A) 
Steaua București (A) 
Politehnica Um. (A) 
Unhr, Craiova (A) 
Dinamo București (A) 
Unhr. Craiova (A)

— Politehnica Ținu (A)
— Univ. Craiova (A)
— CS.U. Gaîați (B)
— Steaua București (A)
— Olimpia Sctu Mare (A)
— Sp. studențesc Buc. (A)
— Steaua București (A)
— Politehnica Tlm. (A)
— F.C. Baia Mare (B)
— Politehnica Tim. (A)

2-0 (0-0)
1-0 (1-01
«-o n<n
2-0 (2-01 •
2-L(0-1)
5-1 (2-U g
«-1 (3-n
5-3 (1-2)
2-1 (1-0) g
4-0 (MI) g
6-0 (4-O)
3-1 (0-0. 1-1) g
2-1 (1-0) g
2-1 (1-0)
3-2 (2-1) g
2-0 (2-0) g
1-1 (1-0. 1-1)
3-0 (1-0) g
*-l (2 -1)
2-1 (0-0. 1-1)
1-0 (MD g
2-1 (0-0) g
3-1 (MD g
M (2-0) g
2-1 (1-1.1-1) g
60 (2-0
3-2 (1-0) |
2-1 (1-0) 1
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BILANȚUL finalistelor de estârl

• MIINE, ÎN 12 LOCALITĂȚI 
din țară va avea loo acțiunea de 
selecție a loturilor din Divizia 
„C". Iată programul jocurilor : U- 
nlrea Dinamo Focșani — Selec
ționata seriei I, Partizanul Ba
cău — Selecționata seriei a H-a. 
Dunărea Galați — Selecționata 
seriei a ni-a. Gloria Buzău — 
Selecționata seriei a rv„a. Chi
mia Rm. Vncea — Selecționata 
seriei a V-a, I.P. Aluminiu Sla
tina — Selecționata seriei a 
VT-a. Politehnica Timișoara — 
Selecționata seriei a vn-a, Aurul 
Brad — Selecționata seriei a 
vm-a, F.C. Bihor — Selecționa
ta seriei a IX-a. Corvinnl Hu
nedoara — Selecționata seriei a 
X-a, „U"Cluj-Napoca — Selecțio
nata seriei a Xl-a C.S. Tlrgoviș- 
te — Selecționata seriei a XII-a.

• TEXTILA BUHUȘI — EMTOB
ROSTOCK (R. D. Germană). Parti
da s-a disputat duminică în fața 
a peste 2000 de spectatori și s-a 
tncheiat la egalitate : 2—2 (0—1). 
Au marcat : Thomas (min. 7) și 
Thorsten (min. 72) pentru oas
peți, Ailoaie* (min. 75) și Urzică 
(min 791 (1. Vieru-coresn.)
• MIINE, ÎN CAPITALA, pe 

stadionul progresul, echipa Em- 
por Rostock va susține o nouă 
partidă amicală cu divizionara 
,.B“ Progresul Vulcan București, 
întîlnirea va Începe la ora 17.

• DE LA F.R.F. Forul de 
specialitate anunță pentru joi. 
24 mai, de la ora 14. ședința 
Biroului federal.

o U

*„C" - REZULTATELE ETAPEI A 25-a
arbitrii meciurilor din etapa viitoare [duminica 27 mai]

inerul Gura 
■0), Metalul 

Șiret 2—1 
eamț — Re
fl—0), Eleo 

aluil Dorohol 
pulvng Mol-

merul Vatra 
Avîntul Fra- 

i_o (0-0),
n clasament. 
: L C.F.R.

13), 9. Mlme- 
36 p (44—17) 
29 p (29—22)

1 : 14. Cris
tei—40). 16.

0 p (31—41) 
4 © m—49)

Carpațl Gălă- 
» Dornel r V. 
xuî Roman — 
Dîn^ (Galați), 
uf Frasin î N. 
•rul .Gura Hu- 
>cea j L Mur- 
Dorohol — Ce- 
A. Porumboîu 
ești — Zimbrul 
cșanl), Unirea 
ant ; O. Pâiș 

Metalul
D.

-a

Victoria Gu- 
Construcborul 
vria Odobești 
-ui Adlud — 
e 2—1 (1—0)
■Letca Bacău 

Comănești — 
—0) Vitieul- 
rria Mărăsestl 
?4 Bîrtad — 
’hlu-Deț 5—1 
nestd — Pro- 
1—1)
• L ARIPILE 
15), 1. FFTPA
-27) 3. VI©-

(31—23), -
anica Vaslui 
rit.. pe ultl- 
Letea Bacău 
Energia Gh.

Ictoria Gugeștl
N. Petrache 

râșesti — Meca- 
i (P Neamț), 
-Del — Minerul 
i (P î^eamț), 
Aripile Bacău ? 
Gheorahlu-Deî), 
irul Adjud : C. 
■letalul Ta. Se
tași : V. Simion 

(

(Buzău), Letea Bacău — Viticultorul 
Panciu : S. Tutuia nu (Fetești). Fepa 
74 Bîrlad — Voința Gloria Odobești : 
A. Sebe (București).

SERIA A II!-a
DVA Portul Galați — SN Tul- 

cea 3—1 (1—1). Cimentul Medgi
dia — Victoria Tecuci 4—2 (2—0). 
Arrubium Mădn — TMU Medgi
dia 2—0 (2—0). Victoria TC Ga
lați — Progresul Isaccea 4—0 
(1—0). Portul Constanta — Voința 
Constanța 0—0, Chimia Brăila — 
Chtmpex Constanța 0—0 Șoimii 
Cernavodă — Laminorul Brăila 
0—0. Meciul Metalul Mangalia — 
Ancora Galați nu i-a disputat, 
deoarece gălățenil nu au avut 
viza medicală pe legitimații (1).

Pe primele locuri î 1. meta
lul MANGALIA 35 p (37—1R) - 
din 24 de jocuri, 2. IMU Medgi
dia 29 p (36—27), 3. Victoria
Tecuci 28 p (41—29) ... pe ulti
mele locuri : 15. Victoria TC
Galați 20 p (30—40). 15- Șoimii 
Cernavodă 15 © (18—45).

ETAPA VIITOARE : Laminorul Brăila
— Portul Constanța : Gh. Vasile (Bu
curești), Ancora Galați — D.V.A. 
Portul Galați s V. Coman (lași), Vic
toria Tecuci — Chimia Brăila : I. 
Ștefan eseu (lași). Progresul Isaccea — 
Metalul Mangalia î I. Deculescu (Că
lărași), I.M.U. Medgidia — Șoimii 
Cernavodă : I. Zoiatușcă (Ploiești), 
Chimpex Constanța — Arrubium Ma
cin ! D. Gyorfi (București), S. N. Tul- 
cea — Cimentul Medgidia : A. Chivu- 
lescu (Buzău), Voința Constanța — 
Victoria T. C. Galați : C. Mezdrea 
(București).

SERIA A IV-o
Rapid FeteșU — ASA Mizil 1—3 

(0—2) Chimia Brazi-Plodești — 
Unirea Urzîioenl 3—0 (Unirea fiind 
suspendată). Victoria Tăndărel — 
Poiana Cîmpina 3—1 (3—1). Pe
trolul Bălcol — Chimia-Victoria 
Buzău 2—0 (1—0), Ca-rpațl Neholu
— Victoria Lehllu 5—0 (2—0), 
Tractorul Viziru — Minerul Fi- 
Tlpe^tl 1—0 (1—0), Metalul Buzău
— Petrolul Berea 1—1 (1—1), Pe- 
trrodul Tanca — Carpațl Sinaia 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri î 1. CHIMIA 
BRAZI 39 p (70—23), 2. ASA Mi- 
zil 30 p (54—22). 3. Chimia Buzău 
34 p (44—24) ... pe ultimele locuri:
14. Victoria Tăndărel 18 p (30— 
47) 15. Tractorul Viziru 17 d (33— 
51) 16 Unirea Urzieenl 16 p
(23—44).

ETAPA VIITOARE : Unirea Urzicenl
— Carpațl Neholu ? nu se dispută, 
echipa Unirea fiind suspendată, Pe
trolul Bâicol — Petrolul lanca : A. 
Stan s (Pitești), Poiana Cîmpina — 
Ranîd Fetești î I. Curteanu (Sibiu), 
Minerul FiTîpeștH de Pădure — Me
talul Buzău • S. Bălan (Călărași), 
Petrolul Berea — Chimia Brazi : J.

Grama (București), Tractorul Viziru - 
Corp ați Sinaia : L Pintescu (Medgi
dia), AS. A Mirii - Victoria Țân- 
dârei : L Mâierean (Broșcv), Chimic 
Buzău — Victoria Lehlhi : F. Tooder 
(Alexandria).

SERIA A V-«

Mecanica fină Steaua București
— ICPB Bolintto >—• (0—9).
Constructorul Călărari — Avem 
București 1—6 (•—0), TehnometaJ 
București — FCM Giurgiu 3—0 
(1—0), Danubiana București — 
ISCIP Ulmeni 3—0 (1—0). TOPS
Chitila — ICSIM București 1—6 
(0—0), SN Oltenița — Abatorul 
București 3—1 (2—0) Argeșul ^0 
Decembrie- — Flacăra roșie 
București 3—1 f3—1), Vlsoofll
București — Viitorul Chlrnogl 
6—6 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 38 p 
(48—11), î. Danubiana București 
28 p (42—32), 3. ICSIM București 
27 D (36—22) pe ultimele locuri: 
14. Constructorul Călărași 21 p 
(20—36), 15. Viitorul Chlmogl 20 p 
(22—48), 16. FCM Giurgiu 18 D
(19—36).

ETAPA VIITOARE : I.C.S.I.M. Bucu
rești — Mecanică fină Steaua Bucu
rești : E. Bușoiu (Caracal), I.S.C.I.P. 
Ulmeni — Constructorul Câlânași : C. 
Sora cu (Pitești). Tehnometal București
- Flacăra roșie București : G. Drimbâ 
(Bacău), I.C.P.B Bolîntin - S N Ol
tenița : D. Urmeș (Brâila), Viitorul 
Chimogl — A-geșul „30 Decembrie" : 
C. Dumitru (Brașov), Viscolii Bucu
rești — Abatorul București î G. Tâu- 
lea (Făgăraș), I.U.P.S. Chitila - 
F.C.M. Giurgiu : T. Petrescu (Craio
va), Aversa București — Danubiana 
București ; V. Tâbarâ (Ploiești).

SERIA A Vl-a
Flacăra-Automecanlca Moreni — 

Știința Drăgăneștl-Olt 4—1 (2—0), 
Textila Roșiori — Petrolul Videle
2— 0 (0—0). Electronistul Curtea de 
Argeș — Cetatta Tr. Măgurele 
0—0, Metalul Mija — Dunărea- 
Ven.ua Zimnicea 4—1 (2—0). Chi
mia Găestl — Progresul Corabia
3— 1 (2—0), Dacia Pitești — Re
colta Stolcăneștl 1—2 (0—0). Spor
tul muncitoresc Caracal — Ci
mentul Fleni 3—1 (0—1), Muscelul 
Cîmpulung — Electrica THu 3—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 38 p (61—17), 2. Mus- 
oelul Cîmpulung 34 p (47—12). 3. 
Progresul Corabia 27 p (43—33) ... 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul 
Videle 21 p (29—44'» ifi Cetatea 
Tr. Măgurele 18 p (32—48).

ETAPA VIITOARE : Electrica TTtu - 
Dacia Pitești : V. Drăgan (Constanta), 
Cimentul FienI — Electronistul Curtea 
de Argeș î T. Badea (Bucureștii, Pe
trolul Videle — Sportul muncitoresc 

Corocol : G. Schianu (Rm. Vîlcea), 
Știința Drâgăeești - Muscelul Cîmpu
lung : D. P. Manele (București). Re
colte Sto;cânești - Dunărea Venui 
Zîmrvcea : L Grigore (București). 
Pragresul Corabia — Texti'-a Roșiori s 
T. Popescu (Giurgiu). Metalul Mija — 
Floeâra Moreni î M. Nicuie»cu (Bucu
rești), Cetatea Tr. Măgurele - Chimic 
Gâeștî : P. Roșeală (Ptaieștî).

SBtlA A Vll-o

CSM Drobeta Tr. Severâ — 
Lotru Brezoi 4—1 (3—0) Diema 
Orșova — Jiul Rovtnari 3—4 
(2—0), Metalurgistul Sadu — Me
canizatorul Șimian 1—4 (1—0), Me
talul MiTiăeștl — Progresul Băl
tești 1—4 (l—O. Eectroputcre
Craiova — Celuloza Dobreta Tr. 
Severin 3—0 (1—0. Dună rea Ca
lafat — Petrolul Tkienl 3—6 
(1—O. Armătura Strehaia — CFR 
Craiova 2—0 (4—0)^ Pandurii Tg. 
Jiu — VtttortH Drăgășanl 4—0 
(1—0).

Pe primele locuri L CSM 
DROBETA TR. SEV. 38 p (57— 
23), 2. Pandurii Tg. Jiu 32 p
(41—27). 3. Etectroputere Crakjva 
27 p (44—27) pe ultimele locuri: 
14. Armătura Strehaia 21 p (28— 
39), 15. Lotru Brezoi 21 p (57— 
60). 16. Celuloza Drobeta Tr. Sev. 
19 n (29—42).

ETAPA VIITOARE : Progresul Bâk 
leștl — Pandurii Tg. fiu : P. FTreșcu 
(București), C.F.R. Craîovo — C.S.M. 
Drobeta Tr Severin : M. Constantines- 
cu (București). Celuloza Drobeta Tr. 
Severin — Armătura Zaiâu : C. Bâlâ- 
nescu (Timișoara), Jiul Rovinori — 
Dunărea Calafat : V. Luncanu (Hune
doara), Lotru Brezoi — Diema Orșo
va j E. Tamaș (Cuglr), Mecanizatorul 
Simian — Eîectroputere Craiova : R. 
Leoâdat (Nădrag), Viitorul Drăgăsani
- Petrolul pcienl : M. Oancea (Ca
racal). Metalurgistul Sadu — Metahd 
Menești : C. Drăguță (Pitești).

SERIA A Vlll-a

Minerul Moldova Nouă — Mu- 
resul-Explorărl Deva 1—0 (1—0). 
UM Timișoara — Victoria Călan 
3—0 (2—0). Dacia Orăștle — Ml- 
nerul Anina 2—0 (1—0) Metalul 
Bocșa — Minerul Ghelar 5—1 
(2—0), Minerul Aninoasa — Me
canica Orăștle 3—0 (1—0). Mine
rul Ora vita — Constructorul Ti
mișoara 3—1 (2—1). Minerul Pa- 
roșenl — Minerul Știința-Vulcan 
1—1 (1—1). Minerul Certei — Me
talul Otelu Roșu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 35 p (44—22). 2. UM 
Timisoara 27 p (49—30). 3. Mine
rul Moldova Nouă 27 d (36—32), 
4. Minerul Paroșeni 27 p (33— 
33) ... pe ultimele locuri : 14. 
Mecanica Orășt’e 23 p (34—43). 16. 
Metalul Oțelu Roșu 22 p (31—34), 
16. Minerul Aninoasa 22 d (22— 
331.

ETAPA VIITOARE : Metalul Bocșa - 
Minerul Moldova Nouă : G. Cîmpîan 
(Arad), Minerul Știința Vulcan — Vic
toria Câlan î I. Radu (Craiova), Me- 
tahrl Otelu Roșu — LI. M. Timișoara î 
T. Vacaru (Craiova), Minerul Oravîta
— Minerul Ghelar î G. Peptan (Or- 

șovo), Mureșul Explorări Deva - Do
cta Orâștie î V. Trtorov (Drobeta Trt 
Severin), Constructoral Timișoara — 
Mineral CerteJ : M. Bumbul (Oradea), 
MMonka Orâștie - Minerul Poro- 
șenl : P. Onuț (Aiud). Minerul Anina
- Mineral Aninoasa : N. Tenea (Dro
beta Tr. Severin).

SERIA A IX-a

Strungul Arad — Sfivania Cehu 
Silvan iei 4—4 (1—0), Minerul Surn- 
cuiuș — Rapid Jibou 5—1 (3—0), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Unirea Tomnați© 8—1 (3—4). Vlo
teria In eu — Bihoreana Marghîta
4—1 (1—1). Unirea Sînnlcolau — 
Mteerul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(1—4), Șoimii Llpova — Înfrăți
rea Oradea 8—0, Voința Oradea
— Minerul Sărmășag 3—0 (1—0),
Unirea Valea Iul Mihal — CFR 
Arad 4—0 (1—0). ___

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 33 p (50—20), 2. Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 98 p 
(52—39). 3. Voința Oradea 27 p
(36—34) _ pe ultimele locuri :
15. CFR Arad 22 p (96—34), 16. 
Bihoreana Marghlta 21 D ^35—44).

ETAPA VMTOARE î Volnjo Orodee - 
Șoimii Strungul Llpova s M. Stoica 
(Tg. Mureș), Mineral Sâonâțog — în
frățirea Oradea : A Foriș (Reghin), 
Bihoreana Marghlta — Oțelul Oraș 
dr. P. Groza : M. Vincelar (Cluj-Na- 
poca). Rapid Jibou — Victoria In eu : 
G. Breton (Boia More), Silvana Cehu 
Sihranlel — Minerul $unculuș : I. ȚIrcâ 
(Beclecn), Unirea Tomnatic — Unirea 
Valea k>i Mihal : O. Macaveî (Deva), 
C.F.R. Arad - Unirea Sînnlcolau : 
T. Na nu (Tg- JM» Minerul Oraș dr. 
P. Groza — Strungul Arad • I. Suciu 
(Cluj-Napoca)

SERIA A X-a

CUPROM Bala Mare — Stdcla- 
Arleșul Turda 2—0 (1—0), Lăpu
ful Tg. răpus — Oașul Negrești 
2—0 (0—0). Minerul Bălța — CEM 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0). Bradul
V’șeu — CIL Sighet 3—0 (2—0). 
Unirea Dej — Unlo Satu Mare 
4—1 (2—1), Minerul Baia Sprle
— Victoria Cărei 0-1 (0-0), Mi
nerul Borșa — Olimpia Gherla 
2—1 (0-0). Chimia Tășnad — Mi
nerul Băiut 4—4 (9—0).

Pe nrimele locuri : 1. STICLA 
TURDA 37 p (42—15), 2. Unte 
Satu Mare 29 p (38—25), 3. CIL 
Sighet 28 p (37—22) ... pe ulti
mele locuri ; 14. Unirea Dej 21 p 
(30—19), 15. Olimpia Gherla 21 p 
(28—49), 16. CEM duj-Napoca
90 n (24—43).

ETAPA VHTOARE : Olimpia Gherla
- Unlo Satu Mare î N. Moldovan 
(Ocna Mureș), Minerul Bâîuț - Bra
dul Vișeu : I. Kun (Oradea), Chimia 
Tășnad - CUPROM Bala More t L 
Akerman (Arad), Oașul Negrești — 
C.I.L. Siahet : V. Urbanovschi (Ora
dea), Mineral Bala Borșa — Mineral 
Băita î M. Timoc (Zalău), Sticla Arie
șui Turda — Lăpușul Tg. Lăpuș : S. 
Gheta (Rm. Vîlcea). C.E.M. Cluj-Na- 
poca — Minerul Baia Sprle : C. Pre- 
neîîfă (Gheorahenî), Victoria Corei — 
Unirea Dej : E. Saracin (Timișoara).

SERIA A Xl-a

Unirea Alba Iulia — Unirea 
Ocna Sibiului 2—0 (0—0) Inter 
Sibiu — IMIX Agnita 1—0 (0—0), 
Șurianul Sebeș — Mecanica Alba 
Iullla 2—1 (2—1). Metalul Aiud — 
Minerul Rodna 2—0 (2—0). Me- 
talotehnloa Tg. Mureș — Textila 
Nâsăud 4—0 (1—0), Mureșul Lu
duș — Metalul Sighișoara 2—0 
(0—0). Soda Ocna Mureș — Elec- 
tromureș Tg, Mureș 3—1 (0—0),
Foresta Bistrița — Oțelul Reghin 
6—1 (4—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
AI.BA IULIA 35 p (51—27), 2. 
Metalul Aiud 31 p (44-20). 3. In
ter Sibiu 27 d (34—27) ... pe ul
timele Jocuri : 14. Mecanica Alba 
Iulia 23 p (29—30). 15. Metalul Si
ghișoara 23 p (29—37). 16. Tex
tila Năsăud 8 p (14—54)

ETAPA VIITOARE : Minerul Rodna
— Foresta Bistrița : S. Bițiu (Gura 
Humorului), Unirea Ocna Sibiului — 
Mureșul Luduș : I. Sandor (Arad), 
Metalotehnica Tg. Mureș - Unirea 
Alba Iulia : C. Popovîci (C. Turzii), 
Oțelul Reghin — Inter Sibiu î V. Mo- 
canu (Sf. Gheorghe), Mecanica Alba 
Iulia - Metalul Aiud : F. Mârcuceanu 
(Bocșa), I.M.I.X. Agnita — Soda Ocna 
Mureșului î I. Micu (Tg. Jiu), Textila 
Nâsăud — Șurianul Sebeș : A. Petz 
(Cărei), Metalul Sighișoara - Electro- 
mureș Tg. Mureș î P. Cadar (Brașov).

SERIA A XII-a
Celuloza Zărnești — Tractorul 

Brașov 0—1 (0—1). Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Utilajul Făgă
raș 3—1 (2—0), Chimia Or. Vic
toria — Torpedo Zămesti 1—1 
(0—0), Mureșul Topi ița — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0). ICIM Brașov
— Minerul Baraolt 2—1 (0—0), 
Mobila-Măgura Codlea — Electro 
Sf. Gheorghe 2—0 (0—0). Viito
rul Gheorgheni — Metrom Bra
șov 0—1 (0—0), Textila Prejmer
— Precizia Să cele 1—2 (0—1).

Pe Drimele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 39 p (42—10),
2. Viitorul Gheorgheni 33 o (51— 
15), 3. ICIM Brașov 27 p (37—31) 
... pe ultimele locuri : 13. Me- 
trom Brașov 22 p (23—31) 14. Uni
rea Cristur 22 p (26—42) — 9 vic
torii (în tur 4—1 cu Chimia Vic
toria șl în retur 0—2) 15. Chi
mia victoria 22 D (29—45) — 9 
victorii, 16. Torpedo Zărnești 19 p 
(22—42).

ETAPA VIITOARE s Tractorul Brașov - 
I.C.Î.M. Brașov : T. Chelu (Giurgiu), 
Utilajul Fâgăraș — Viitorul Gheor- 
ghenl î î. Velea (Craiova), Electro 
Sf. Gheorghe — Celuloza Zărnești : 
A Crăciun (București), Minerul Bălan
— Textila Prejmer : I. Nîculițov (Foc
șani), Metrom Brașov — Mureșul To- 
pllța : S. loan (Galați), Toroedo 
Zârneștl - Mobila Măgura Codlea : 
L Andreoîu (Ploiești), Minerul Bara- 
e<t — Unfrea Cristuru Secuiesc : C 
Badea (Tlrgovlște), Precizia Săcele — 
Chimia Oraș Victoria s I. Bîrfi 
(Agnita).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de cătTe corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Ven.ua


După reuniunea de tir de la București (II)

ELANUL TINEREȚII Șl EXPERIENȚA MATURITĂȚII, 
LA FEL DE NECESAREO dată în plus, Campiona

tele internaționale de tir ale 
țării noastre și-au demonstrat 
importanța pe care o dețin, 
de 25 de ani, in ansamblul 
competițiilor din calendarul 
european. Au ținut să concure
ze la București nu numai de
legații prezente în mod tradi
țional, ci și altele, venite de 
la mii de kilometri, cum sînt 
cea a sportivilor din R. P. 
Chineză, cea a pușcașilor din 
S.U.A.. și aceea a foarte valo
roșilor taleriști cubanezi. în 
total, 310 trăgători, din 15 
țări, cele mai multe puteri de 
prim rang ale tirului interna
țional. Anul acesta. interesul 
competiției a crescut, cu atit 
mai mult cu cit, concomitent, 
s-au desfășurat și întrecerile 
,,Cupei țărilor latine și Gre
ciei", aflate in sfera de inte
res a 10 federații naționale. Ca 
importanță, ca participare, ca 
valoare a rezultatelor. Cam
pionatele internaționale ale 
României au constituit una 
dintre cele mai semnificative 
competiții desfășurate pină in 
momentul de față în acest se
zon. Concurs frumos, favorizat 
și de vremea bună din ulti
mele zile, reuniunea interna-

țională de la București a con
stituit un real succes, oferind, 
concomitent, o seamă de su
gestii interesante.

Lista primilor clasați la a- 
ceastă competiție incită la 
meditație. Printre ciștigători 
se află unii trăgători foarte 
tineri, in jur de 20 de ani. în
tre care pușcașa Aneta Radova 
și pistolara Ivana Nedeleeva 
(Bulgaria). Vreai Rytter (El
veția). N. Berthelot (Franța), 
L Joldea și C. Stea (Româ
nia). Cel interesați au putut, 
de altfel, trece în revistă ti
nerele generații de trăgători 
din majoritatea delegațiilor 
prezente la București, puțind 
anticipa — o clipă mai de
vreme — pe viitorii candidați 
la medaliile marilor concursuri 
oficiale ale viitorului. Selec
ționerii delegațiilor respective 
nu s-au înșelat. încrederea a- 
cordată tinereții soldindu-se cu 
rezultate pozitive, intre care 
o neașteptată maturitate de 
concurs, combinată in mod fe
ricit cu elanul viratei ți cu 
ambiția afirmării. Ca • primă

MECIUL CU SCOȚIA - MOMENT DE REFERINȚA
(Urmare din pao. I) intiL in întregime, pilierii Ba-

titivă. apreciere ce poate -re
zista" chiar dacă, din cînd in 
cînd. în unele partide din cam
pionatul F.I.R.A. (vezi recen
tul meci cu Italia. 6—12 la 
Aquila). „tricolorii" înregis
trează supărătoare șl — în 
fond — inadmisibile contra- 
performanțe.

Cîteva cuvinte despre modul 
cum s-a făcut selecția si des
pre comportarea -tricolorilor" 
în teren. Asa cum ne indica 
antrenorul principal al repre
zentativelor noastre. Valeriu 
Irimcscu (care răspunde de e- 
chipa „A“ alături de colegul de 
generație Theodor Rădulescu), 
imediat după meciul pierdut cu 
Italia, s-a apelat la un grup 
de circa 40 de rugbyști frun
tași. alegerea oprindu-se asu
pra „celor mai în formă". Si
gur. cu un singur meci inter
national în picioare, cel cu 
Italia (Marocul, cum se știe, 
a forfaitat !). și cîteva „ami
cale", sarcina selecționerilor nu 
a fost ușoară. Ei s-au oprit în 
general asupra celor mai buni. 
Un lucru-i cert, la ora de față 
rugbyul nostru și-a creat un 
fundament solid : aproape fie
care titular e dublat pe post de 
o rezervă pe măsură. Și aces- 
ta-i, de fapt, ciștigul cel mai în
semnat din ultimul timp, rod, 
desigur, al creșterii numărului 
de jucători ca urmare ^a unor 
contacte internaționale mereu 
mai bogate, mai diversificate.

Xncercînd o analiză a evolu
ției „tricolorilor" in acest me
morabil meci, vom spune. că 
Aldea a fost bun pe post, că Mar- 
ghescu s-a văzut în apărare, 
unde a fost necruțător, iar Văr- 
zaru a făcut ce știe. Foarte 
bună ziua lui Alexandru (ti
tularizat. fericit, doar prin... 
absenta lui Podărescu — acci
dentat). Paraschiv — deși su
ferind — și-a dovedit marea 
clasă (în ciuda erorii de la 
începutul meciului, care a dus 
la eseul lui Leslie). înaintașii 
au corespuns cu totii. detașin- 
du-se. totuși. Rădulescu, mereu 
cu aceeași dezinvoltură care l-a 
situat în topul mondial al a- 
nului trecut. Dumitru, prin- 
tr-un travaliu intens și eficace, 
și Munteanu, omul care ..trage" 
mereu jocul înainte. Și linia

caa si Pașea. merită citați 
pentru a fi făcut față unui 
-cap de grămadă" care a în
fundat pini $1 echipa Franței. 
In notă Si cei doi tineri Con
stantin. mai puțin activ ca 
de obicei Murarin. 11 tatonează 
pe postul de „flanker" multi 
tineri de talent.

După un astfel de meci, cum 
a fost cel cu echipa Scoției, 
este desigur, dificil să scoți în 
evidență lucrurile mal puțin 
reușite. Și, totuși repetăm că 
V. Ion — care a iucat mul
țumitor — ne-a confirmat că 
nu e fundaș de meserie 1 e. 
dacă vreți, un bun mijlocaș 
Ia grămadă, prima rezervă a 
lui Paraschiv. dar ca fundaș 
e... improvizat. Codoi. un can
didat serios, s-a accidentat Îna
intea meciului cu Italia si nu 
s-a refăcut, iar lui Gh. Fiorea. 
fundașul atit de ofensiv al 
Constantei. 1 s-a refuzat în 
ultimul moment titularizarea. 
Păcat, merita să fie relncercat. 
cu atit mal mult cu cit a 
debutat In națională tocmai 
contra Scoției, la Edinburgh. 
Linia de treisferturi a fost 
perturbată prin trecerea lui 
Lunga pe aripă, el care-i un 
centru-creator, prin excelentă : 
pe aripă-i blocat. Si e păcat. 
Mai ușor, credem, se găsesc 
aripi decit centri.

în încheiere, prezentăm — 
după meciul cu Scoția — topul 
internaționalilor români din 
toate timpurile : 1. C. Dinu — 
70 de prezente în echipa -A" ; 
2. Gh. Dumitru — 57 ; 3. Gh. 
Niea — 55 : 4. I. Constantin — 
50 ; 5. M. Munteanu — 47 ; 6. 
M. Paraschiv — 46 ; 7. E.
Stoica — 45 ; 8. FI. Murariu 
— 41 ». Gh. Dărăhan — 39 ;
19. P. Motreseu — 37.

concluzie a competițiilor de Ia 
București, se poate afirma că 
una dintre tendințele princi
pale din tirul internațional este 
investiția de încredere acorda
tă tineretului.

In același timp insă, pe lis
ta clștigătorilor sau a meda- 
liaților figurează și trăgători 
trecuțl de prima tinerețe. E. 
Buljung (S.U.A.), 43 de ani, 
învingător cu 569 p la pistol 
liber ar fi un prim exemplu, 
dar lista poate continua cu 
Michel Barry (Franța) 51 O- 
delte Meuiter (Belgia), la puș
că. sau cu trăgători români, 
aflați In jurul vlrstel de 30 de 
ani : L Petru, Ev» Olah, G. 
Calotă, Anișoara Matei. Cu 
toții sprijină o altă tendință, 
manifestă de altfel și la alte 
campionate oficiale de la ni
vel european In sus, aceea că 
experiența, calmul și judecata 
rece pe care ți-o dan numai 
anii de pregătire și evoluție 
constituie o altă „cheie" a ma
rilor rezultate, a obținerii vic
toriilor prestigioase.

Ceea ce este de reținut. In 
primul rind pentru specialiștii 
noștri, este că se pendulează, 
credem, intre aceste două reali
tăți: eă tirul de mare perfor
manță iși lărreșto sfera d« 
practicare eu succes, atit ia 
sensul sprijinirii tinereții, cit ți 
al folosirii maturității.

Radu TIMOFrt

ÎNVINGĂTOARE LA
în cadrul concursului interna

țional de caiac-canoe „Memo
rialul Iulia Riabcinskaia". des
fășurat pe canalul Krîlatskoe, la 
Moscova, echipajul nostru de 
caiac dublu fete 500 m Agafia 
Constantin — Nastasia Ionescu 
s-a clasat pe primul loc cu 
1:51,13, înaintea echipajelor 
U.R.S.S. (Alekseeva — Dudina)
1:51,82, U.R.S.S. II (Fokina —
Nedviga) 1:52,09 și R.D. Ger
mană (Enger — Krukmann)

„lltGAJA MOSGOiA"
1:53,21. In proba de caiac patru, 
echipajul românesc Agalia Con
stantin — Nastasia Ionescu — 
Maria Ștefan ’— Tecla Mari
nescu a ocupat locul doi, în 
1:42,92, după U.R.S.S. 1:41 „66. 
La K 2 1 000 m, Alexandru
Giura — Nicolae Ticu s-au si
tuat pe locul patru, 3:36,66 (1. 
R.D. Germană 3:33,40), ca și 
Dumitru Bețiu — Teodor Gurei 
la CI 1000 m, 4:08.42 (1.
U.R.S.S. 4 .-04,63).

S. SUHURUCEHKO (U.R.S.S.)-ÎNVINGĂTOR ÎN „CURSA PĂCII"
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 

Cea de-a 37-a ediție a Com
petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii", la care au luat 
parte sportivi din 18 țări, s-a 
încheiat luni o dată cu dispu
tarea etapei a U-a Lodz — 
Varșovia, ciștigată de Olaf 
Ludwig (R.D. Germană), cro
nometrat pe distanța de 154 
km in 3h55:19. Cu primul plu
ton, în același timp cu învin
gătorul au sosit și cicliștii ro
mâni Mircea Romașcanu, Ionel 
Gancea. Costică Paraschiv, Ni- 
colae Aldulea. Valentin Con- 
stantinescu, Cristian Neagoe. 
Pe primul loc în clasamentul 
general final s-a situat Ser- 
ghei Suhurueenko (U.R.S.S.), 
care iși Înscrie numele pentru 
a doua oară în palmaresul 
Cursei Păcii, după victoria ob
ținută in 1979. învingătorul a 
fost urmat de Staikov (Bulga
ria) la 5 sec., Ludwig (R.D.G.) 
la 22 sec. Dintre cicliștii români 
cel mai bine s-a clasat Mir-

CONCURSUL ATLETIC DE LA SOFIA
(Urmare din pag 1)

Stereva (Bulgaria) 55,61, re
cord mondial de junioare ; su
liță : Antoaneta Todorova (Bul
garia) 64,80 m; masculin. 200 
m : Evghenlev (U.R.S.S.) 20.42 ; 
lungime : Emian (U.R.S.S.) 
7.99 m.
• La Los Angeles. Mike 

Tully (S.U.A.) a sărit 5.77 m 
La prăjină, cel mai bun rezul
tat mondial al sezonului
• La Knoxville (Tennessee), 

nigerianul Sunday Uti a aler-

gat 400 m în 44,90. Alte rezul
tate : 100 m: Sam Graddy
10,08 ; 110 mg : Tony Campbell
13.23 ; lungime : Jason Grimes
8,40 — toate cu vint favorabil; 
greutate : Mike Lehmann
21.24 m.
• La Goetzis (Austria). Gri

gori Dektiarov (U.R.S.S.) a 
câștigat proba de decatlon cu 
8 579 p — cea mai bună per
formanță mondială a anului. 
La hepiatlon victoria a revenit 
Nădejde! Vinogradova (U.R.S.S.) 

— cu 6 319 p.

cea Romașcanu, locul 16, la 
3:52 față de lider. Pe echipe 
a cîștigat U.R.S.S., urmată de 
R. D. Germană, Cehoslovacia. 
Formația României a ocupat 
locul 10.

TURUL ITALIEI
Etapa a 4-a a Turului Ita

liei. Bologna — Numana, 238 
km, a fost cîștigată la sprint 
de elvețianul Ștefan Mutter, 
cronometrat în 6h04:33. ca și 
grosul plutonului în care se a- 
flau toți favoriții. în clasa
mentul general conduce fran
cezul Laurent Fignon.
• Turul Columbiei s-a în

cheiat la Bogota cu victoria 
lui Lull Herrera (Columbia), 
42hl3:40.

JUNIORII ROMÂNI- 4 LOCURI I 
ÎN TURNEUL DE LUPTE

DE LÂ VARȘOVIA
Recent, la Varșovia s-a în

cheiat un turneu international 
de lupte greco-romane si li
bere pentru juniori, la care au 
participat tineri luptători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, România. U.R.S.S, 
si Polonia cu două echipe. In 
clasamentele individuale, luptă
torii români au ocupat patru 
locuri I prin Costel Alexan- 
drache — cat. 60 kg. Cristian 
Altei) — cat. 87 kg. la lupte 
greco-romane. Radu Anca — 
cat. 48 kg și Dinu) Prefit — 
cat 52 kg. la lupte libere.

Lotul Danemarcei pentru C. E. din Franța
Antrenorul Danemarcei Sepp Piontek a selecționat 17 jucători pentru 

turneul final din Franța, restul urmtnd a fi comunicați ulterior. 
IaUM : PORTARI : Ole Kjaer (Esbjerg), Ole Quist (K. B. Copenhaga), 
Troels Rasmussen (Aarhus) ; FUNDAȘI : Soaren Busk (La Gantoise), 
Jan Moelby (Ajax), Ivan Nielsen (Feyenoord), Morten Olsen (Ander- 
lecht), Ole Rasmussen (Hertha), John Slvebaeck (Vejle). MIJLOCAȘI 
și ATACANȚI : Jens-Jărgen Bertelsen (Seralng), John Lauridsen (Es- 
panol Barcelona), Soeren Lerby (Bayern Milnchen), Alan Simonsen 
(Vejle), Klaus Bergreen (Pisa), Kenneth Brylle (Anderlecht), Preben 
Elkjaer-Larsen (Lokeren), Michael Laudrup (Lazio Roma). Jesper 
Olsen (Ajax) și Frank Arnesen (Anderlecht) — ta prezent ușor acci
dentați — vor fi șl ei, probabil incluși pe lista participanților la turneul 
final.

Campionate, cupe
U.R.S.S. (et. 16). Dlnamo Mos

cova — Ț.S.K.A. 0—1, Tașkent — 
Alma Ata 1—1, Baku — Harkov

TURNEE PREOLIMPICE DE BASCHET
Rezultate din turneele pre- 

olimpice de baschet:
PARIS (turneul final mas

culin. ziua a doua) : Marea 
Britanie — Grecia 106—104, 
Suedia — Israel 80—79, U.R.S.S. 
— Franța 124—99. Spania — 
R.F. Germania 99—78. Clasa
mentul (întocmit si cu rezul
tatele din preliminarii) : 1—2. 
Spania si U.R.S.S. 8 p. 3—4.

Franța și Marea Britanie 5 p, 
5—6. Suedia și R.F. Germania 
4 p. 7—8. Grecia si Israel 3 p.

HAVANA. Clasamentul final 
al turneului feminin : 1. R.P. 
Chineză 13 p. 2—3. Iugoslavia 
Si Canada 12 p. 4. Ungaria 
11 p, 5. Cuba 10 p. C—7. Aus
tralia si Coteea de Sud 9 p, 
8. Cehoslovacia 8 p.

TELEX • TELEX p TELEX p TELEX • TELEX P TELEX • TELEX • TELEX p TELEX
AUTOMOBILISM • Marele

Premiu al Franței, din cadrul
campionatului mondial al piloțl- 
lor de formula I, desfășurat pe 
circuitul de la Dijon, a fost cîș- 
tigat de austriacul Niki Lauda 
(Marlboro MeLaren-Porscbe) 
300,2 km în 11131:11,351 " J '
orară 202,023 km), urmat 
cezul Patrick Tambay 
”llf) la 7,154 secunde șl 

igel Mansell (Lotus 
la 23,969 secunde. în clasamentul 
C.M. conduce francezul Alain 
Prost eu 24 p, urmat de Lauda. 
18 p, Derek Warwick (Anglia) șl 
Rend Arnoux (Franța) 13 p. • 
Marele Premiu de la Mugello 
(Italia), din cadrul campionatului 
european de formula II. a reve
nit lui Mike Thackwelî (Noua 
Zeelandă) pe „Ralt Honda*. cu 
o medie orară de 179.16S km.

(medie 
de fran- 
(Renault 
englezul 
Renault)

ThackweU conduce detașat in cla
samentul C.E.

BOX • Francisco Quiroz (Re
publica Dominicană) este noul 
campion mondial (WBA) la cat. 
semlmuscă. după victoria 
k.o., ta repriza a " 
fostului campion, 
Lupe Madera.

ÎNOT • Rezultate de la Mission 
Viejo (California), masculin : 400 
m liber: Iacono (Franța) 3:55.94 
— record ; 100 m spate : Carey 
57.07, 100 m bras: Moffet 1:05.30; 
100 m fluture: Morales 55,36, 
1500 m liber: O’Brien 15:24,53, 
200 m mixt : Baumann (Canada) 
2:04,64. 200 m liber: Heath 1:51,64 
200 m spate : carey 2:03,56, *
m fluture : Cerny 
2:01î»0, 400 m mixt : 
4:24.10 ; feminin : 50 m 
Darra Torres 26,53. 100 m liber: 
Nancy Hogshead 56.71. 400 m 11-

____ prin
9-a, asupra 

mexicanul

200 
(Canada) 

Baumann 
liber î

ber : Tiffany Cohen 4:13,64, 100 
m spate : Sue Walsh 1:04,95, loo 
m bras : Tracy Caulkins 1:12,86 
100 m fluture : Mary T. Meagher 
1:00,56 ; 800 m liber : Hogshead 
2:00,57, 200 m spate : Amy
White 2:18,90, 400 m mixt : Caul- 
klns 4:47.57.

VOLEI • Echipa masculină a 
S.U.A. a cîștigat turneul .Cupa 
Eliberării* la Banska Blstrica. 
Rezultate : S.U.A. — Finlanda
3—0 (13. 9, 5) Bulgaria — Ceho
slovacia 3—0 (12. 9. 14). Cehoslo
vacia — U.R.S.S. 3—2 (—11. 4,
14. —14. 9) S.U.A. - Bulgaria
3—1 (—6, 8. 9, 7), Bulgaria —
U.R.S.S. 3—1 (12. —8, 12. 3), Fin
landa — Cehoslovacia 3—1 (—8, 
13, 11, 13). Clasament final : 
S.U.A. 10 p. Bulgaria 8 p. Fin
landa 8 p. Cehoslovacia 4 
UJt.S.S. 3 p. Cehoslovacia 
0 p.

2—0, Erevan — Dnieprpetrovsk 
1—3, Dlnamo Tbilisi — Donețk 
1—0. Spartak — Torpedo Moscova 
0—9, Vilnius — Zenit Leningrad
1— < Dlnamo Minsk — Dinamo 
Kiev 1—1, Rostov — Odesa 2—2. 
Pe primele locuri : Spartak 14 p, 
Dnieprpetrovsk 13 p... pe ultime
le : 18—IT. Baku șl Dlnamo Mos
cova cite 6 p, 18. Tașkent 5 p.

IUGOSLAVIA (et 32). Titograd
— zeleznicear Sarajevo 1—1, Vin- 
kovicl — Zenica 3—1, Sarajevo — 
Osljek 5—9, Novlsad — Skoplje
2— 0, Ljubljana — Steaua Roșie 
9—1, Dlnamo Zagreb — Mostar
3— 8, Rijeka — Nlș 2—9, Partizan
— Split 1—0, Pristina — Tulza
1— 9. Pe primele locuri : Steaua 
Roșie 41 p. Partizan 41 p, Rijeka 
39 p, Split șl Zeleznicear Sara
jevo cite 38 p... pe ultimele : 17. 
Ljubljana 26 p, 18. Zenica 22 p.

SPANIA. Alte rezultate din tu
rul H al „Cupei ligii* (meciuri 
tur) : Athletio Bilbao — Atletico 
Madrid 1—3, C.F. Barcelona — Real 
Sodedad 3—0, Majorca — Malaga
2— 1, Gijon — Osasuna 3—0. Jocu
rile retur : la 27 mal.

R. D. GERMANA. Titlul de cam
pioană a revenit echipei DYNA
MO berlin, deși Învinsă In ul
tima etapă de Lokomotive Lei
pzig cu 2—0, pe teren propriu. 
Alte rezultate : Erfurt — jena
2— 0, F. C. Karl-Marx-Stadt — 
Magdeburg 1—1, Chemie Leipzig
— Union Berlin 0—2, Riesa — 
Halle 4—2, Hansa Rostock — Aue
3— 0, Frankfurt/O. — Dresda 2—2. 
Clasament final : 1. Dynamo Ber
lin 39 p, 2. Dresda 37 p, 3. Lok. 
Leipzig 37 p, 4. Frankfurt/O. 33 p, 
5. Magdeburg 32 p, 6. F. C. Karl- 
Marx-Stadt 30 p, 7. Erfurt 28 p, 
8. Aue 25 p, 9. Rostock 24 p, 10. 
Jena 20 p, 11. Riesa 20 p, 12. 
Union Berlin 14 p. Au retrogra
dat : Chemie Leipzig 14 p și 
Halle 11 p.

FRANȚA. In meci de baraj 
pentru promovarea ta prima di
vizie, Racing Club Paris (care a 
cîștigat și barajul din „B“ cu 
Nice) a învins pe cea de a 18-a 
clasată din prima divizie, St. Eti
enne, cu 2—0. Astfel, Racing C.P. 
a promovat ta prima divizie, iar 
St. Etienne a retrogradat în divi
zia secundă (in prima manșă, re
zultatul a fost de 0—0).

UNGARIA (et. 28). Ferencvaros
— Volan 2—2, Szombathely — Va- 
sas 1—2, zalaegerszeg — Nyire- 
gyhaza 0—0, Pecs — videoton 
0—1, Gy6r — Csepel 1—1, Szeged
— M.T.K. 0—0, Tatabanya — Uj- 
pestl Dozsa 1—0, Diosgyor — Hon- 
ved 1—1. Pe primele locuri : Hon- 
ved 42 p, Videoton 35 p, GyBr 
35 p, Tatabanya 34 p. Astfel, Hon- 
ved este virtuală campioană. Pe 
ultimele locuri : 15. Nyiregyhaza 
21 p, 16. DlosgyOr 13 p.

TARA GALILOR : Finala „Cu
pei* (mecl-tur) : Shrewsburry — 
Wrexham 2—1 (1—1).

ACTUALITATEA ÎN TENIS
ROMA. Finala turneului de 

Ia „Foro italico" s-a desfășurat 
în condiții atmosferice total ne
obișnuite (vînt puternic), care 
au influențat desfășurarea în
trecerii. Ecuadorianul Andres 
Gomez, cîștigător al competi
ției și în 1982, s-a impus net 
în fața tînărului jucător ame
rican Aaron Krlckstein (16 ani): 
2—6, 6—1. 6—-2, 6—2.

MtlNCHEN. Finala probei de 
dublu : Wojtek Fibak, Boris

Becker (Polonia. R.F.G.) — Flo
rin Segărceanu, Eric Fromm 
(România, S.U.A.) 6—4, 4—6,
6—1.

LEE ON SOLENT. Ultimele 
rezultate : Simon Youl (Austra
lia) — Jeremy Bates (Anglia) 
6—2, 6—2 ; Csilla Bartos (Un
garia) — Niega Dias (Brazilia) 
6—4. 4—6, 6—3 ; Lewis, Smith 
(Anglia) — Kratzman, Youl 
(Australia) 7—6 4—6. 6—3.
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