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în proba pe echipe a campionatelor mondiale de popice

REPREZENTATIVA MASCULINĂ A ROMÂNIEI 
A OBȚINUT MEDALIA 0E ARGINT

• Titlurile au revenit echipelor Ungariei - la fete și Cehoslovaciei
- la băieți • Formația feminină a țării noastre — pe locul 4
LJUBLJANA. 28 (prin tele

fon). Luni seara, tîrzîu. s-au 
încheiat întrecerile ne echipe 
din cadrul campionatelor mon
diale de popice. Palmaresul

haska — 1008 p d. popicarii
noștri au reușit să refacă luni 
din handicap, datorită în spe
cial comportării remarcabile a 
lui Iuliu Bice, care a doborît

Medaliajii cu argint (de Ia stingă la dreapta) ; sus - I. Tismănar. V. Donos,
R. Cernat (antrenor), H. Ardac (rezervă), I. Bice ; jos — S. Boariu, I. Hosu, 

Gh. Silvestru și Al. Naszodi (rezervă)

1. Cehoslovacia 2548, 4. România 
2495, 5. R.F.G. 2465, 6. Austria 2423; 
masculin — 1. Cehoslovacia 5582,
2. România (I. Hosu — 932, s. 
Boariu — 950, Gh. Silvestru — 
932, V. Donos — 887, I. Bice — 
952, I. Tismănar — 915) 5568, 3. 
Iugoslavia 5535, 4. Ungaria 5463, 5. 
R.F.G. 5369, 6. Austria 5229.

Marți încep probele pe perechi, 
țara noastră prezentlnd următoa
rele cupluri : Elena Andreescu — 
Marta Todea, Margareta Câtlnea- 
nu — Hdiko Szasz, Nineta Badea 
— Octavia Clodrlan, Iuliu Bice — 
Ioslt Tismănar, Gh. Silvestru — 
Vasta Donos șl Iile Hosu — Ste- 
lian Boariu.

MILANO, 28 (prin telefon). 
Lotul reprezentativ de fot
bal se află de duminică di
mineața la Milanelio. centrul 
de antrenament al cunos
cutului club A. C. Milan, ad
versarul de marți seara al 
..tricolorilor". Fotbaliștii ro
mâni au efectuat drumul 
de la Florența la Milano, cu 
autocarul, iar duminică după- 
amiază a avut loc un prim an
trenament pe terenurile clu- 
bului-gazdă. Lotul beneficia
ză de excelente condiții de 
pregătire. avind la dispoziție 
trei terenuri cu un gazon 
ireproșabil si cu instalații 
pentru refacere după șe
dințele de pregătire. Pentru 
ziua de luni, antrenorii M. 
Lucescu si M. Răduleseu 
au prevăzut trei antrena
mente. urmînd ca in ziua 
partidei cu „ros-negrii" să mai 
efectueze o ședință de pre
gătire. Centrul Milanelio. 
așezat intr-o zonă împădurită, 
oferă selectionabililor si ore 
de odihnă si refacere absolut 
necesare după eforturile 
unui sezon foarte încărcat al 
internaționalilor noștri. în 
privința formației pe care 
tehnicienii lotului reprezen
tativ de fotbal al Româ
niei o vor prezenta în partida 
de marți seara, ea nu era sta
bilită la ora convorbirii te
lefonice. După toate pro
babilitățile vor fi utilizat! 
tot! selectionabilii de la Di

namo (la Florența a evoluat 
doar Rednic), deci și Moraru, 
Andone. Dragnea si Augustin. 
Geolgău se află în atentla 
specială a dr. N. Andrecscu; 
acesta speră ca internaționalul 
craiovean să se refacă cit 
mal repede de pe urma con- 
tracturli musculare suferi
tă In cursul meciului de la 
Florența.

Cîteva cuvinte despre A. C. 
Milan, a cărei primă echipă va 
fi. marți seara, adversara lotu
lui nostru reprezentativ. Club 
Înființat In anul 1899. a 
cistigat de zece ori titlul ita
lian. Antrenorul actual. Ila
ri* Castagner. si-a anunțat 
demisia după terminarea se
zonului. în viitoarea sta
giune „ros-negrii" vor avea 
ca director tehnic oe Niels 
Liedholm. actualul antrenor 
al lui A. S. Roma, care a mai 
activat, si ca jucător si ca an
trenor. la cunoscutul club din 
Milano. Pentru întîlnirea cu 
selecționata României se a- 
nunță cea mai bună forma
ție. cu internaționalii F. Ba
rest, Verza. Blisset. cu CarottL 
Damiani si ceilalți fotbaliști da 
valoare.

Partida va Începe Ia ora 
20,30 (ora 21,30 România) si 
va fi găzduită de eelebrul 
stadion „Giuseppe Meazza" 
(San Siro). Timpul la Milano 
este foarte frumos, după ce. 
in cursul dimineții de dumini
că. a nlouat torent) aL

In interesul echipei reprezentative

LA TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS 
MERG CEI CARE ÎȘI CÎȘTIGĂ ACEST DREPT

sportivilor români a fost îmbo
gățit cu o medalie, cca de 
argint, băieții noștri urcind pe 
cca de a doua treaptă a po
diumului „mondialelor". după 
echipa Cehoslovaciei si înain
tea selecționatei Iugoslaviei, 
marea favorită a confruntărilor 
masculine. Conduși după prima 
zi cu 2878—2814 de campionii 
mondiali, gratie rezultatului de 
excepție înregistrat de V. Pro-

952 de popice, rezultat insufi
cient însă pentru a depăși per
formanta echipei Cehoslovaciei.

în proba feminină, reprezen
tativa noastră avînd în for
mație trei debutante a coborît 
de pe locul trei la ediția din 
1982 de la Brno. oe locul pa
tru la actualele „mondiale".

CLASAMENTELE : feminin — 
L Ungaria 2573, 2. Iugoslavia 2562,

Sezonul competitional de 
tenis în aer liber se desfă
șoară din plin. Marile turnee 
sînt în curs. iar „ac
torii" au început să-și 
arate arta în mînuirea rache
tei. Printre aceștia se află si 
reprezentanți ai „sportului 
alb" de la noi. Telul lor este, 
desigur, să avanseze pe ta
blourile de concurs. Iar cei 
din rindul cărora se va for
ma echipa, națională în vede
rea întîlnirii de „Cupa Davis", 
cu reprezentativa R. F. Ger-, 
mania, doresc cu atît mai mult' 
să ajungă la o formă bună.

Unul dintre tinerii tenis- 
mani care s-a afirmat chiar la 
început de sezon este Adrian 
Marcu (22 de ani, al cărui ta
lent a fost „văzut" pentru 
prima oară, cu 4 ani în urmă.

se v* comporta la turneele 
unde va fi trimis". Si iată 
că Adrian este pe drumul bun. 
El a participat, recent, la 
două circuite. în Iugoslavi* si 
R. F, Germania. La Porec. a-

Principala concluzie după campionatele junioarelor:

GIMNASTICA NOASTRĂ FEMININĂ SE POATE
BIZUI PE SPERANȚELE DE ASTĂZI

Buzău — într-o organi- 
ireproșabilă si cu efor- 

__  deosebite din partea 
gazdelor (C.J.E.F.S. si Clu
bul sportiv școlar) de a asi
gura condiții foarte bune de

La 
zare 
furi

tperanfele gim-

AXENTE-Focșanl

Liliana Bostan, una din 
naeticii noaitre.

Foto: Liviu

este vorba de o competiție re
zervată sportivelor începă
toare. celor care se află, efec
tiv. la „abecedarul gimnasticii" 
si susțin — în cazul celor de 
la categoria a IV-a — prima 

lor confruntare o- 
ficială cu exigen
tele unei mari 
întreceri. Spre 
lauda sportive
lor, a antrenorilor 
și profesorilor care 
le-au pregătit, con
curentele au ținut 
să se prezinte la 
un nivel ridicat în 
fața publicului și 
a brigăzilor de ar- 
bitre la debutul 
lor competițional 
și sînt numeroase 
impresiile bune, 
dătătoare de spe
ranțe, pe care 
le-au lăsat, de 
pildă, echipele de 
categoria a IV-a. 
Mai mult dedt 
în anii prece
dent!, paleta 
prezentării 
toriale a fost 
siderabil mal 
gă, an număr 
mai mare de
pe s-an aflat an
gajate In disput* 

pentru primele locuri, laude eu- 
venlndu-se nu numai forma
țiilor do pe podium, ei 

altor echipe. mai slab ela- 
eate. dar eu e prezent* de 
eoneurs remarcabil*, deseori 
aplaudată. Specialiștii federa
ției an remarcat acurateța

execuțiilor tehnice. numărul 
mare de elemente grele si 
foarte grele executate de tine
rele sportive, preocupare* de

Constantin MACOVE1

Adrian Marcu — capabil de tui 
nottru — in timpul finalei cu ' 

de antrenorul emerit Gheoc- 
ghe Cobzuc). Despre el 
antrenorul Alexe Bardaa 
spunea: „Are talent si fort*, 
dispune de resurse pentru a 
deveni, alături de Florin Se- 
gărceanu, om de bază tn echi
pa de „Cupa Davis". Depin
de de felul cum va munci la 
antrenamente si. în final, cum

jrprize plăcute pentru tenieul 
Va» Boefcei. da la Rovinj
ooi la Pol*, la Opatija sl la 
Rovinj (Iugoslavia) evoluția 
lui Adrian Marcu a fost as
cendent*. fapt care i-a dat 
dreptul să fie prezent la 
,Masterz"-ul de la Portoro*.

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pap. a <-a)

Finalele „Cupei U. T. C

(Continuare tn pag 8-3)

0 SĂRBĂTOARE A HANDBALULUI Șl BASCHETULUI JUVENIL
înglobtnd. 

ra educațională 
Uniunea Tineretului 
nist desfășoară o

firesc. 
si

în sfe- 
sportul. 
Comu- 

vastă si

continuă 
grenare 
ticarea 
sigur înd

activitate de an- 
a tineretului în prac- 
exercițiului fizic, a- 

astfel cuprinderea

200intrecere celor aproape 
de concurente —. s-a desfăsu- , 
rat. timp de trei zile, finala 
De tar* a campionatului repu
blican De echipe al junioarelor 
U. Pentru cei mai outto O- 
bisnuiti eu clasificările sporti
vilor. trebuie să facem din 
capul locului precizarea c*

re- 
teri- 
eon- 
lar- 

mult 
eehl-

Marls Popescu (Timiș) arunc* Is poartă pecie blocajul efectuat 
de jucătoarele di» representation Județului Dimbouțfa 

Cotoi V. BAGEA0

în arena „Daciadei", 
lor pentru invătă- 

muncă. dezvoltarea spi- 
combativ. 

a fanteziei.

maselor 
călirea 
tură si 
ritului 
tel si 
finale pe tară la 
pline. Comitetul 
Uniunii Tineretului ' 
nist contribuie direct, 
cient si continuu la desconeri- 
rea talentelor, oferind astfel 
sportului 
terni ce 
bului de 
elocvent 
nalele 
bal 
masculin. ______
sttul săptămtnii l 
arenele din Tg. Jiu.

Gazdele au asigurat 
trecerilor condiții excelente, 
• atmosferă de mare săr
bătoare sportivă tinerească.

Hrlrtoche NAUM

a cutezan- 
Organizînd 

unele disci- 
Central al 

Comu- 
efi-

nu- 
..schim- 

Un exemplu 
constituie si fi

la hand- 
baschet 

sfîr- 
pe

de performantă 
eșaloane ale 

miine".
n

„Cupei U.T.C. 
feminin si 

desfășurate la 
trecute

(Contfnvar* In pag. 1-3)

în-



Divizia „A" de lupte greco-romane 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV PIERDE (DE DOUA ORI) 

PE TEREN PROPRIU I

50 000 DE SPECTATORI LA PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI DE VITEZĂ PE SOSEA 

LA MOTOC1CLISM

De astăzi, la Pitești

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR J 
Șl ȘCOLARILOR, LA HANDBAL

întrecerile din cadrul celei de 
a IV-a etape a Diviziei „A* de 
lupte greco-romane s-au înche
iat, în majoritate, cu rezultate
le scontate. Dar, n-au lipsit nici 
surprizele. Printre acestea, In- 
frîngerea cunoscutei divizionare 
Steagul roșu Brașov în ambele 
partide susținute acasă, dublul 
eșec al echipei bucureștene Pro
gresul și comportarea slabă a 
formației Dunărea Galați, care a 
pierdut alte 2 meciuri. Tată cîte- 
va amănunte transmise de cores
pondenții noștri.

SERIA I. Brașov. în triun
ghiularul Steaua — C. S. Satu 
Mare — Steagul roșu Brașov fa
vorită era, firește, echipa bucu- 
reșteană care dispune de mult; 
luptători fruntași, unii chiar se
lecționați în loturile reprezenta
tive. Dealtfel. Steaua a $i clștga- 
cu 7—3 ambele partide. Ceea ce 
a surprins însă a fost epilogul 
întâlnirii dintre formația gazdă ș. 
cea din Satu Mare, echipă aflată 
in subsolul clasamentului (5 îr.- 
frîngeri și o singură victorie). Le 
capătul meciurilor de la cele IC 
categorii de greutate scorul a fos-. 
egal 5—5. dar victoria a revenit 
formației sătmărene pe merit la 
punctajul tehnic : lfi.5 — IS. (C. 
GRUIA — ooresp.).

Baia Mare. Găzduite de Sala 
polivalentă, întrecerile la care *u 
participat echipele C.F.R. Ttati- 
poara, SIMARED Baia Mare ai 
A.S.A. Cluj-Nadoca au fost viu 
disputate și de bună factură 
tehnică. Să mai subliniem si e- 
chilibrul celor trei confruntări, 
evidențiat cu prisosință si de re
zultatele finale : C.F.R. — A_S_A. 
5—5 (20—18 la punctajul tehnic) 
AJS.A. — SIMARED 5-5 (21—19 la 
punctajul tehnic) si SIMARED — 
CJ’Jt. 6—4. (A. CRI ȘAN — qo-
resp.).

Marghita. Deși nu se numără 
printre formațiile fruntașe ale 
seriei, C.S.M. EJectrormires Tg. 
Mures a reunit de astă dată să 
obțină două frumoase victorii. a- 
preciate cu atât mai mufet cu cft 
echipa din Tg. Mureș a concurat 
în deplasare. Mai întfi, C.S-M 
EHectromureș a cîștigat întâlnirea 
cu C. S. Ara-d încheiată la egali
tate. 5—5, dar 21—16 la punctajul 
tehnic. Apoi a dispus la scor
7—3, de formația gazdă. Biho
reana. In cel de al treilea meci, 
C. S. Ara-d a învins pe Bihorea
na la punctajul tehnic. 21,5—17 
(rezultatul fiind egal. 5—5). (A. 
PAS CAL, AU — coresD.).

SERIA A n-a, Reșița. Meciuri 
frumoase, victorii meritate la fi
nele triunghiularului C.S3Î. Re- 
șița — Chimistul Rm. Vîloea — 
Aluminiu Slatina. în prim-plan 
trebuie situată întâlnirea dintre 
C.S.M. și Aluminiu, pentru apri
ga dispută de la toate categoriile, 
victoria stînd sub semnul între
bării pfniă la ultimul sunet de 
gong. Sco-rul a fost egal, 5—5. 
dar oaspeții au obținut superio
rly tea la punctajul tehnic : 21— 
1®. Formația slătineană a repur
tat victoria șl în confruntarea cu 
Chimistul, de astă dată la scor : 
7—3. (P. FUCHS — coresp.).

Craiova. Amatorii luptelor din 
localitate au avut prilejul să a- 
siste la nu mal puțin de 5 me
ciuri deoarece în această etapă 
au fost programate si unele par
tide restante. Cea mai bună com
portare a avut-o C.S.M. Craiova, 
dare a câștigat pe deplin merit 
Un fata cunoscutei formații bucu
reștene Progresul (5—5, 19—18 la 
punctajul tehnic) și a dispus de 
cea de a doua echipă cradovea- 
nă, Electro putere, cu 6—4. La 
rfndu-i, El-ectroputere a realizat 
performanța de a învinge pe 
Progresul (5—5. 21—18 la punc
tajul tehnic), după care a câști
gat și mec:uil cu I.U.R.T. Lugoj :

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK PE ECHIPE 
Astăzi, etapa a doua pe stadionul Metalul 

din Capitală
Pe pista stadionului municipal 

din Brăila, în prezența a aproa
pe 5000 de spectatori a început 
duminică campionatul de dirt- 
track pe echipe. Avînd alergători 
accidentați, unele secții au fost 
nevoite să prezinte la start for
mații combinate. Toți concuren
ța și-au pregătit temeinic mași
nile pentru concurs, fumlzînd 
întreceri viu disputate. Alcătu
ind o formație mai omogenă, 
motociciștii de la combinata 
Steaua — Metalul au totalizat cel

DUPĂ CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ ALE JUNIOARELOR
(Urmare din pag. 1)

si

Clubului spor-

pregătită de
gim- 

bine cunoscuti pe plan 
și international _ 

trecuți. acum tineri soți 
nici că puteau primi 
frumos cadou decit 
de campioană republicare . . De lito-

C.S.S. nr. 1

a îmbina armonios elementele 
acrobatice cu acuratețea 
frumusețea execuției.

La categoria a IV-a a cîs- 
tigat echipa _
tiv școlar nr. 7 Dinamo (for
mație cu cîteva individualități 
eare promit). „
anorape 4 ani de Rodica Apă- 
teanu și Liviu Mazilii, 
naști 
national 
anii 
care 
mai 
titlu 
nă.
ț?l. . ------- .
Constanta, au avut si ele e- 
volutii apreciate, clasindu-se 

in
un 

acest
Gimnastele 
cele de la

6—4. în cele din urmă. Progre
sul a reușit să obțină victoria 
in confruntarea cu I.U.R.T. : 
6—4. (V. POPOVICI — coresp.).

Tg. Jiu. Tînăra echipă sătească 
Metalurgistul Băii ești a fost a- 
pLaudată la scenă deschisă cu 
toate că formația din localitate, 
Pandurii, a pierdut meciul direct 
(5—5, 21,5 — 19,5 la punctajul teh
nic). In celelalte două partide, 
redutabila garnitură L. C. Dacia 
Pitești a obținut victorii le scor :
8—2 atît cu Metalurgistul cât și 
cu Pandurii. (M. BALOI — coresp.)

SER LA A LLI-a. Buzău. Concu- 
rind tot mai bine de la o eta- 
Dâ la alta, formația Progresul 
Brăila a Înregistrat succese in 
ambele partide pe care le-a sus
ținut : 7—3 cu I.M.U. Medgidia 
șl 6—4 cu Industria sirmei Bu
zău. Formația locală. la capătul 
unor eforturi Lăudabile. a obținu* 
o victorie categorică, 7—3. ir 
confruntarea cu echipa din Med
gidia (D. SOARE — coresp.).

Cimpuiung Muscel. Metalul 
București, echipă situată In pri- 
meie Jocuri ale câasamer.ruiui se
riei respectve s-a mpus si de 
aecâ dată pe taie : 6—4 cu Mus
celul Câmpulung si aceiași rezis
tat cu Delta Tui cea. IncEnirea 
drire Musceiut si Delta n-a avut 
«tor-.e. gazdele fcehe rxi -confe
rite* mult mai repede decât »e 
așteptau. eistigSod la ur scor. 
•—2. care ne setrteste de comer- 
tariL (P. MATEO IU — ooresp j.
• Triunghiularul de M Sinaia. 

Dinamo București — Farut Con
stanța — Carpet: Sinaia. a fost 
antinat deoarece echipa corssâr.- 
teanâ se afiâ intr-un turneu peste 
hotare.

SERIA A IV-a, Buzău. Echipe 
locală A-S-A poate fi cons derate 
performeră după frumoasele suc
cese real.zate te aceeastă ecanâ :
9—2 cu C-S.M. Suceava șt 7—3 eu 
C. S. Bacău. Tot cu un scor net 
s-a tocfoeeiat si pa rtkia dfntre 
C.SJ4. si C. S. Bacău : 9—2 (D.
SOARE — coresp.).

Iași. Rapid București. neîn
vinsă în etapele aruertoare. a 
continuat șirul succeselor cu alte 
două victorii : 6—4 cu Nooiina 
Iași si 5—5 (15—17. la pur-rtajr 
tehme) cu MetaăuZ Râd&uti. Ace*: 
uMim med a fost considerat or 
derby al etapei în care se întT- 
neau două echipe cu succese în 
toate partidele pe care le-ati sus
ținut. în cel de al treilea med. 
Metalul a întrecut pe Nicotină 
cu 6—4 (AL. NOUR — coresp.).

Piatra Neamț. Tin ăia echipă din 
localitate, Ceahlăul, are meritul 
de a fi învins una dintre ode 
mai vechi divizionare. Dunârea 
Galați. Se pare însă că formația 
de pe malul Dunării are .«pro
bleme- la unele categorii de 
greutate. Rezultat final : 7—3
pentru Ceahlăul. în cel de al 
doilea meci, localnicii mi pierdut 
cu 4—6 în fața hrptătocrilor de la 
C. S. Botoșani, care au ieșit În
vingători si hi întrecerile cu cei 
de la Dunărea : 7—3. (C. RUSU 
— coresp).

LILIANA NÂSTASE - 
6 175 p. LA HEPTATLON
în cadrul unul concurs de at

letism desfășurat pe stadionul 
„23 August” din București, Li
liana Năstase (CSU Galați, an
trenor Doru Crlșan) a stabilit 
un nou record națlohal la hepta- 
tlon (cronometraj manual) eu 
6 ITS p (100 mg — U.3. greutate 
— 11,55 m înălțime — 1.76 m. 
200 m — 23.6. lungime — 6.30 m. 
suliță — 36,13 m. »00 m — 2:11.0). 
Recordul cu cronometraj electric 
este 6130 p șl este deținut de. 
Corina Tifrea.

mai mare număr de puncte, însă 
performerul primei etape a fost 
sibianul Nicolae Puraveț, care a 
terminat concursul neînvins.

CLASAMENT : 1. Combinau
Steaua — Metalul Bue. 39 p, 2.
I.P.A.  Sibiu 22 p, >. C.S. Brăila 
20 p, 4. Combinau Votața Sibiu 
— Metalul Buc. 14 p. Astăzi, se 
va desfășura etapa a doua, pro
gramată pe stadionul Metalul 
din Capitală, de la ora 16:30.

N. COS TEN-coresp.

merituos pe locul al doilea. 
Pe podium au urcat si tine
rele sportive de la CJS.S. Ce
tate Deva, aflate De poziția a 
treia. Așa cum spuneam, o 
preocupare statornică pentru 
perfectionarea măiestriei si 
ajungerea cit mai curind 
pe treptele înalte ale perfor
mantei s-a observat si la alte 
asociații și cluburi sportive. 
Clubul sportiv școlar de 
gimnastică din Focșani, deși 
a ocupat un loc modest Ia 
..zonă", a cules frumoase apre
cieri în întrecerea finală, mai 
ales prin Liliana Bostan. o 
gimnastă cu reale perspec
tive de a se impune cit de cu
rind între colegele de ge
nerație. Evoluții bune, la un 
aparat sau altul, au avut si 
gimnastele din Petroșani,

Prima etapă a campionatului 
republican de viteză pe șosea, 
desfășurată duminică la Drobeta 
Tr. Severin. în organizarea exce
lentă a C.J.E.F.S. Mehedinți, csa- 
re a instituit cu acest prilej 
.,Trofeul Drobeta" acordat cetei 
mai bune echipe, a reunit peste 
100 de alergători din 20 de clu
buri si asociații. După patru ore 
de concurs, cei aproximativ 
50 000 de spectatori au plecat pe 
deplin satisfăcut! de spectacolul 
agreabil furnizat de motocidiști.

Cele mai populate clase au fost 
cele de la 50 cmc începători și 
sport, rezervate fetelor și băieți
lor, dominate de Emilia Dinu, 
Cornel Ilea și Carol Berke, în
vingători . merituoși. Cel mai 
mult gustate de public au tast 
însă cursele la clasele de nivel 
international. 125 cmc șl 250 cmc. 
oare au const *t uit și un prin: 
test pentru apropiatele confrun
tări din .Cupa Prietenia-. Oer- 
firmind bunele aprecieri, tânărul 
orădean Attila Viktor-jr. a 
reușit să treacă primul linia de 
sosire în ambele clase. avlnd 
cel mai puternici adversari în 
Constantin Șerb. Marcel Crețu, 
Doru Arșin fcît l-a funcționat 
marina). Cursa motocicletelor eu 
a ras desfășurată în finalul reu
niunii. a adus în prim-plan cu- 
o>Jl format din maesriji spor- 
rijhii Petre Popescu și Aurel 
Popa.

Clasamente : 5C cmc începători

Campionatele municipale de velodrom 
DINAMO I Șl C. CĂRUJAȘU - ULTIMII ÎNVINGĂTORI

Io aadrui carr.oior.ate'or nMk- 
cLttale de cicUsm pe vekxlrcgn 
s-au desfășurat ultimei*? probe. 
Seriile probei de urmărire pe e- 
ehipe au adus ia start 5 formații, 
care au realizat următorii timpi : 
Dinamo I (Gb. Lăutaru, C. Căruța- 
FK V. MitracOe. Gh. Keinpeter)
— 4:47.3. Dinamo n (C. Nicoiae 
P. M:eu. Gh. Sch-aelder) — 
5VL3, Steaua I (O. Celea. O. 
Tu<k>racbe, Gh. Vasiliu. M. Ion.- 
U) — 4-SS.3. Steaua n (O. Ml- 
tran. AX Ian. Gh. F*ip. Al. 
Hmsescu) — 457.1. Lotul de ju
niori (C. Gugă. S. C3110BO1U- C. 
ToJorac&e. V. Tufan) — l«.6. 
k> finala mică a rfaeirat Steaua 
1 — 4 •X2.3. Dlrarao H reallzlr.C 
4Jt,3. Iar In finala nare Dinamo 
I — eu un ..cvartet” crnoeen va
loric. rulaj in forța sf schimburi 
foarte bune — s-a impus cu 4.4», 1 
ta fata formație: Stea-^a n. prSr.- 
sâ cu un tur.

Goana amețitoare a ririta:ilor 
sprinturile furibunde (decise te 
..fotografie-), atacurile și contra*- 
taesirXe. duelurile tacr.ee latre 
sportivi (foarte frumos eel pur- 
tat Intre Gh. Lăutarj si O. Tu
ci, uche) . jsuspectă ri" si eoctaoi 
ta vederea plasării sprinturilor
— tetă ..punctele forte” ale spec

BARAJUL PENTRU DIVIZIA „A" LA RUGBY
Duminică pe terenurile n fi 

ni de la „Tineretului* »-au des
fășurat la concureițâ. „eu ochii 
spre ambele terenuri*, partidele 
etapei a n-a a barajului pentru 
Divizia A* a rugby, spectacu
loase și dramatice. XV*-le 
bucureștean Gloria, fort com
ponent al primului eșalon a te- 
tllnit o formație ambițioasă Mil- 
eovul LU.G. Focșani. Partida 
s-a terminat la egalitate II—II 
(4—6). Deși au fost conduși mal 
bine de M de minute, bceu- 
reștertii au apăsat pe accelerator 
au luat conducerea, dar au fost 
egalați în ultimele minute 
joc. Au înscris: Romașeu (eseu, 
min. 31). Gh. Lazăr a l.p.. m-— 
44 $1 75) de la Gloria, respectiv 
lfihăilă (l.p.. min. I). Birlădea- 
nu (l.p.. min. 13) șl Capră 
(eseu. min. 75). A condus C. 
Cristăchescu formațiile: Gloria: 
Kainak — Ionică. Sabâu. Romaș- 
eu, Mincaoi — Gh. Lazâr. Bujor 
— Ușatov. Ruten, Nuță — E^e. 
David — Hisel. Pena, L Lazăr. 
A mai jucat Dumitrescu. MîIcg- 
vul: Răcilă — DascăȚu. Capră. 
Ion Viorel, Botez — BIrlâdeanu. 
Mihâilâ — Timofte, Aroșculcsei. 
Petrilâ — N. Neacsu lCIoale — 
Săpunaru. Duță. Rălleanu. îr. 
celălalt meci al barajului Petro
chimistul Pitești a dispus de 
CLF.R. Constanța cu 16—4 (f—3) 
după un meci aprig. Deși in M 
oameni (din min. 12) prin eli
minarea de pe teren pentru lo
virea intenționată fără balon a 
adversarului, a lui Bașfafian. 
constănțenii forțează și «înt la

Oradea. Cluj-Napoea. centre 
unde se muncește eu seriozi
tate. cu deplină mobilizare. Iar 
rezultatele se văd.

La categoria a ni-a. o dis
pută de o rară dîrzenie si un 
echilibru de forte aproape per
fect plnă la ultimele execuții 
între sportivele de la Onești 
si Ploiești, victoria revenind 
în final, gimnastelor de la O- 
nești la o diferență de doar 4 
zecimi de punct.

In sfîrsit. la categoria a 
II-a o formație s-a impus cu 
autoritate și a clstigat de
tașat : este vorba de C.S.S. 
Sibiu și ale sale noi speranțe, 
dintre care Lidia Ranca a 
avut un plus de siguranță și 
precizie în execuții.

Nadia Comăneci. cea care 
acum 15 ani debuta la catego

— 1. C. Ilea (I.T. Buc.) 16 p, 2.1. 
Corneanu (Energ. Cîmpina) 12 p.
3. Gh. Bulcău (V-ța Oradea) 10 
p, 4. AL Stancu (I.T. Buc.) 8 p ; 
50 cmc sport — 1. C. Berke (V-ța 
Oradea) 15 p. 2. Al. Molnar 
(Progr. Timiș.) 12 p. 3. S. San
du (I.M.G. Buc.) 10 p : 50 cmc 
fete — 1. Emilia Dinu (I.M.G. 
Buc.) 16 p. 2. Nicuilița Firîncu 
(Energ. Cîmpina) 12 p. 3. Maria
na Tomescu (I.M.G. Buc.) 10 p ; 
125 cmc — 1. A Viktor (V-ta 
Oradea) 15 p. 2. M. Crețu 
(C.S.M. Reșița) 12 p, 3. R. Franț 
(Prog. Timiș) 10 p ; 250 cmc — 
L A. Viktor 16 p, 2. C. Șerb 
(Torpedo Zămești) 12 p. 3. T. 
Troîa (I.M.G. Buc.) 10 p. 4. Șt. 
Popescu (I.T.B.) 8 p, 5. I. IĂ- 
zănescu (Rapid) 6 p ; 500 cmc
— L L Viktor (V-ța O na dea) 15 p,
2. N. Bondoc (Energ. Cîmpina) 
W p, 3. C. Botofan (Rapid Arad) 
10 n ; ataș — L P. Popescu + 
A Popa (Torpedo) 15 p, 2. M. 
Bencsik + Gh. Tipei (Raipid A- 
rad) 12 p, 3. M. Calborean x4- I. 
Szasz (Voința Sibiu) 10 p : echipe
— 1. Voința Oradea (antrenor — 
Attila Viktor) 70 p, 2. I.M.G. 
Buc. (Traian Mihăilescu) 63 p, 3. 
Energia Cîmpina (Ion Ccxmănes- 
cj) 56 p. 4. I.T. Buc. (Constan
tin Ion) 43 d. 5. Rapid Arad (Ion 
IAzărescu) 40 p. Corpul de ofi
ciali condus de Gh. Didescu 
(Buc.) a funcționat ireproșabili.

Troian IOANITESCU

tacol ului realizat In ultima pro
bă din acest adevărat maraton 
al campionatelor Bueurestiuiui. 
cursa cu aditiune de puncte. 
Disputată pe parcursul a 75 de 
ture, cu sprint la fiecare trei 
ture, proba s-a încheiat cu ur
mătorul clasament : 1. C. Căru
țaș u (Dinamo) 43:40, medie o- 
rară 40.1 km 4 ture avans, 27 p,
2. Gh. Klein peter (DinamoO 4 tu
re avans. 17 p. 3. O. Mitran 
■Steaua) 2 ture avams, 46 p, 4. 
Gh. Lăutaru (Dinamo) 2 ture a- 
vans, 36 p. 5. O. Tudorache 
(Steaua) 2 ture avana. 2S p 6. 
V. Mitrache (Dinemo) 2 ture a- 
varis. 20 p. In completarea reu
niunii au avut loc două curse 
de Juniori. Iată rezultateîe : ju
niori mid (34 de cor.curențl, care 
au avut de parcurs. In proba eu 
adițtune de nuncte. a de ture, 
eu sprint Sa flecare trei ture): 1. 
X. Pirsan (Voința), x S. Stoica 
'STTROM). 3 Cr Baimt (Voința); 
juniori mari (3* de ture, eu sprint 
la fiecare două turei : L C. 
Gheorrhla (Voința) 17 3». 2» D 
X C. Tudorache (C^S- » a o 
X K. Marinescu » B b

Hornțiu SIMA

an pm de ecalare. dar spre fi
nal, ma; msistențL cu • mai 
bună condiție fizică. piteștenii 
eîmgâ detașat șl pe merit. Au 
punctat: Petri u (eseu, min. B). 
transformat de Florea, Vl$an 
(eseu min. 56). Ene (2 l.p., min. 
74 și TO) de la învingători, res
pectiv Nate (eseu. min. 65), 
transformat de Dumitru, și Du
mitru (drop min. 17). A arbitrat 
Dragoș Grigorescu.

Etapa a treia: Stadionul tine
retului. miercuri 30 mal, ora 1,30.

Nieolae TOKACEK, coresp.

• își începe turneul in țara 
noastră echipa engleză Thurock. 
Primul meci — astăzi — în Par
cul copilului, lncepînd de la ora 
1740, in compania Gri viței Roșii. 
Joi după-amiază rugbyștll en
glezi vor juca la Buzău, cu di
vizionara locală Rapid.

• începi nd de astăzi, la Stadio
nul tineretului din Capitală se 
dispută turneul final al campio
natului republican al rugbyștilor 
Juniori, cu participarea a opt e- 
chipe, fruntașele seriilor. între
cerea se anunță interesantă, în 
ziua inaugurală fiind programa
te, conform tragerii la sorți, în- 
tîlnirile: C.S.Ș. Locomotiva Cluj- 
Napoca — C.S.Ș. Locomotiva Paș
cani (teren IL ora 1,30), CJ5.Ș. 
Unirea Iași — C.S.Ș. Gloria Arad 
(teren m. ora 17.30). C.S.Ș. Lo
comotiva București — CJSJȘ. Stea
ua (teren IV, ora 5,30), C.S.Ș. 
2TI Constanța — Farul Constanța 
(teren IV, ora 17,30).

ria a IV-a. a fost de data a- 
ceasta arbitră șefă de briga
dă la sol. Opinia sa potrivit 
căreia gimnastica românească 
se poate bizui pe sportivele 
eare fac acum primii pași în 
performanță, ni se pare eu to
tul îndreptățită.

Rezultate tehnice : cal. a IV-a 
— C.S.Ș. nr. 7 Dinamo București 
184,45 p, campitoaraa națională. 
C.S.Ș. nr. 1 Constanța «2,10 p, 
CJS.Ș. Cetate Deva CT&.65 p, 
C.S.Ș. Focșani 177,15, vWtorul 
OtiJ-Napoca 177,06 p, C.S.Ș. O- 
neștl 176,75 p ; eat. a m-a : 
CLS.Ș. Onești 184,56 p. O. S, Pe
trolul Ploiești 184,15 p, O. S. ra
ma Constanța 182,35 p, C.SJ5. Ce
tate Deva 1B1.P5 p, C.S.Ș. Triumf 
180,95 p. c.s.ș. sibta trre,90 p ; 
cat. a n-a : C.S.Ș. Sibiu 149,875 
p, C.S.Ș. Cetate Deva 146,725 p, 
C.s.ș. nr. 2 București 146,350 p, 
C.S.Ș. Onești 143,80 p, C.S.Ș. A- 
rad 130,625 p. S. C. Baeăn 
139,250 p.

In Sala sporturilor din Pitești 
încep astăzi turneele finale ale 
ediției cu nr. 22 a campionatelor 
republicane de handbal ale ju
niorilor și școlarilor, fete și bă
ieți. Echipele calificate în turne
ele finale au fost împărțite în 
două serii, ocupantele locurilor 1 
și 2 urmînd să-și dispute întâie
tatea pentru locurile 1—4, iar o- 
cupantele locurilor 3—4 în serii, 
locurile 5—8. Rezultatele primelor 
jocuri contează în stabilirea ie
rarhiei finale. în seria I a fete
lor au fost repartizate: C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, C.S.Ș. Făgă
raș, C.S.Ș. Dinamo Brașov și 
C.S.Ș. Bacău; în seria a n-a: 
C.S.Ș. Constanța, C.S.Ș. 2 Bucu
rești, C.S.Ș. Sibiu și C.S.Ș. Bis
trița. Echipele de băieți au fost 
împărțite astfel: seria I: C.S.Ș. 
Dinamo Brașov, C.S.Ș. Tg. Mureș, 
C.S.Ș. Focșani și C.S.Ș. Constanța; 
seria a n-a: Dinamo București, 
C.S.Ș. Iași, C.S.Ș. Minaur Baia

Mare și C.S.Ș. Ban 
întrecerile han 

niori se anunță e< 
pentru titlul de 
publicană fiind d 
Va fi interesant q 
campioanele en ti 
Sibiu, la fete și 
Baia Mare — voii 
lui celorlalte part] 
neele finale.

Turneele finale J 
prolog, în oare fiJ 
nioarele și juniorii 
a participa la înl 
desemnarea câmpii 
în curs au avut q 
de control stabili] 
de resort.

Jocurile, care In 
vor fi conduse dd 
nari, ceea ce va fi 
de exigență șl, tq 
tribul la sporirea 
ții acestora.

FINALELE „CUPEI U.
(Urmare din pag. 1)

astfel că participantele si 
participant» au fost stimu
lați în realizarea unor evolu
ții la nivelul cel mai înalt al 
potențialului lor. Nu mai 
puțin emoționați — si co
nectați la această atmosfe
ră vibrantă — erau si profe
sorii de educație fizică (aflați 
pe postul de antrenori ai e- 
chipelor). competiția insem- 
nind si un examen al compe
tentei si pasiunii lor profesio
nale.

Urmărind disputele hand
balistelor am fost plăcut 
impresionați de preocupările 
profesorilor — evidente în e- 
volutia sportivelor — pentru 
tehnică si chiar pentru tacti
că. pentru selecție si pentru 
pregătirea fizică. Maria Po
pescu (Timiș — 17 ani) are 
1,78 m. iar Carmen Dumitrică 
(Dîmbovița — 16 ani) si Cor
nelia Buiac (Timiș — 17 ani) 
posedă surprinzător de bo
gate cunoștințe de tehnică. 
Să adăugăm si ..suspansul" 
finalelor, creat de evidentul 
echilibru de forțe. După a- 
prige întreceri. - clasamentul 
definitiv arată astfel :

1. dîmbovița (reprezentată 
de Llc. Ind. 5 Tîrgovlște, prof. 
Constantin Dinulescu), 22—20 In 
..finala mare” cu Timiș; 2. TI
MIȘ (Llc. ind. 1 Jimbolla. prof. 
Vaslle Torni); 3. IAȘI (Llc. Ind. 
„Victoria” Iași, prof. Ioan CrașI);
4. SIBIU (Lie. Agro-Industrial 
Dumbrăveni, prof. Ioan 8zom- 
bad); |. GORJ (Llc. „Ecaterina 
Teodoronu” Tg. Jiu, prof. Gh. 
Cfinlceanu șl V. Plugarii); ».
BUZĂU (Lie. Ind. 4 Buzău, prof. 
D. Opreseu); T. SUCEAVA (Ue. 
Ind. 3 Suceava, prof. Ion Bral-

eu); ». DOLJ (Li 
Craiova, prof. Da 
mlul pentru cea 
cătoare a fost oi 
nelia Buiac (Timi 
falr-play” reprezi 
lui Dolj.

întrecerea vii 
ai baschetului I 
dominată 
Bucurestiutui? 
elevi ai Liceului 
ce“. pregătiți d 
Tunaru. Aceast] 
tactului că 
mai tehnic a fos 
hai Maior (Mud 
feul fair-play“ 
cernat reprezen 
lui Sibiu... D
ar fi asistat 
matiilor 
fi putut 
de pers 
vedea 1

ai 
divizii

drul altor mi 
tive de masă.
prea tîrziu—

Clasament fina
REȘTI (Lie. 1 
Radu Tunaru) 53^ 
mare” cu Consta 
STANȚA (Llc. d 
Radu Racovițan) 
(Llc. Ind. 2 Regi 
Vass); 4. BACÂU 
Bacovla” Bacău, I 
văduvoalcei); 5. 8 
1 Sibiu, prof. Mi 
MEHEDINȚI (Llo. 
Orșova, prof. 1^» 
BUZĂU (Llc. .B.l 
zău, prof. Miros 
8. TIMIȘ (Llc. Im 
Timișoara, r^t >

Slntem siguri, 
la Tg. Jiu vor i 
vreme In amlr 
elevilor si cr>

HAMILTON A ClSTIGAT
9

HI PIS M
PREMIUL

I.^KUt.
>1^5. c

IV1

Luând un start excelent, Ha
milton a conclus de la cap la 
cap. el lntrfnd prin valoarea 
arătată In rîndul candidațllor 
derbyului 1984. s. Ionescu are 
meritul de a-1 fi prezentat într-o 
formă deosebită. Tot din ace
eași formație, în cealaltă cursă 
de semifond a zilei, Calafat șl-a 
dominat cu autoritate adversarii. 
„Partea leului- a revenit însă 
formației antrenate de I. Oană. 
care a reușit trei victorii apla
udate de public: cu Manuc, rea
lizator al celui mai bun timp al 
anului (1:24,1), cu Tincuța și eu 
Relativ, bine condus de tfnărul 
Dumitrescu. Două victorii a ob
ținut formația lui G. Tănase: cu 
Verigariu șl Simileasca, condusă 
cu aplomb de C. Iorga. Am mai 
remarcat victoria Vienei în pri
ma cursă a zilei, fiica excelen
tului Gabarit anunțîndu-se ca o 
mare revelație. în cealaltă cursă 
a mînjilor a excelat Impresia. 
Au mai cîștigat Subotiica, ener
gic susținută In lupta finală <te 
C. Chlș, reușind să smulgă un 
bot pe potou la fotografie Sim
briei, șl Negoștina, într-o cursă 
în care nici un alt concurent nu 
a fost preocupat să-șl apere 
șansa.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
Is 1. Vlena (Simlon) 1:47,4, 2.

Laveta, 3. 
ord. tripl_ 
Impresia (M. Ștq 
3. Falada. Cota: 
Cursa a m-a: 1.1 
nache) 1:32,6, 1. 
dșt. 6, ev. 12. cd 
Tincuța (Oană) 1J 
3. Rudy. Cota: q 
triplă 102, ev. 9. 4 
Relativ (Dumitresj 
Crevedla, 3. Suav. 
2, ord. triplă 187. 
L Calafat (Iones 
Sudor. Cota: cîșt. 
2—4—6 105. Cursa 
Hamilton (ionescu 
logen. 3. Intim. c| 
17, ord. triplă,, 14 
VIU-a: 1. Manuc I 
2. Hematita, R. 1 
cîșt. 2,40, ev. »35, 
Cursa a ix-a: 1. 
1:32,0, 2. Simbria, 
ta: cîșt. 4 ev. a 
414. Cursa a X-aJ 
(Tănase) 1:30,3, fl 
Jurata. Cota:
ord. triplă 161, d 
115. Cursa a Xl-a 
(Iorga) 1:34,3, 2. 1 
cîșt. 4, ev. 12 orJ 
Vibra, Hemograma

ev.

Pariul austriac 
suma de lei 18 4361 
gat de un tichet d 
lei șl 7 combinai 
1 318 ld flecare.

ADMINISTRAȚIA OE STAT
• Astăzi este ultima zi clnd vă 

mal puteți procura bilete cu 
numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită PRONOEXPRES 
de mllne, 30 mal 1984. Se pot 
cîștiga autoturisme „Dada 1300*, 
precum șl Importante sume de 
bani. Variantele combinate șl 
combinațiile ,,cap de pod” au 
cele mal mari șanse de elștlg. 
Șl In cursul zilei de mllne vă 
mai puteți cumpăra bilete pentru 
amintita tragere PRONOEXPRES. 
acestea fiind, Insă, gata com
pletate.
• La toate agențiile Loto-Pro- 

nosport continuă vlnzarea bilete
lor pentru tragerea LOTO 2 de

LOTO-PRONOSPORT
duminică 3 iunie 
constă in efectuai 
are) a 3 extrage 
cite 4 numere, dl 
lndu-se pe 6 ca 
rent de cota aeh 
letele au drept d< 
cele 3 extrageri.

C1ȘTIGURILE 
PRONOEXPRES

Categoria 1: 2 
a 44.540 lei; cat. 
te 25% a 9.504 
variante 100% i 
62 variante, 25%

tacr.ee
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66 TITLURI PENTRU 20 DE ECHIPE
• Dinamo București —

DIVIZIA „C “ - REZULTATELE ETAPEI A 26-a
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminica 3 iunie)

IAcum, la finele celui de-al 
66-lea campionat national de

I fotbal, să aruncăm o privire 
retrospectivă asupra tabloului 
cu cele 20 echipe care, de-a 
lungul anilor, au apărut pe

I locul de onoare al fotbalului 
nostru. Formația care domină 
acest tabel este Dinamo Bucu-

Irești, datorită celor 12 titluri 
cucerite in cei 35 de ani de 
activitate în prima divizie — 
ceea ce înseamnă, cifric vor-

Ibind, mai mult de un titlu la 
trei ani ! Cîștigînd $i cam
pionatul pe 1983/84 11-le din
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1. DINAMO BUCUREȘTI - 12 titluri
(1955, 1961/62, 1962/63, 1963/64. 1964/65, 1970/71, 1972/73, 

1974/75, 1976/77, 1981/82, 1982/83, 1983/84)
2. STEAUA (C.C.A.) BUCUREȘTI - 9 titluri

(1951, 1952, 1953, 1956, 1959/60, 1960/61, 1967/68. 1975/76, 
1977/78)

3. VENUS BUCUREȘTI - 8 titluri
(1919/20, 1920/21, 1928/29, 1931/32. 1933/34, 1936/37, 1938/ 

39, 1939/40)
4-5. CHINEZUL TIMIȘOARA - 6 titluri

(1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27)
U.T. ARAD (I.T.A.)

(1946/47, 1947/48, 1950, 1954, 1968/69, 1969/70)
6. RIPENSIA TIMIȘOARA - 4 titluri

(1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38)
7-8. PETROLUL PLOIEȘTI - 3 titluri

(1957/58, 1958/59, 1965/66)
UNIVERSITATEA CRAIOVA
(1973/74, 1979/80, 1980/81)

9-11. F.C. OLIMPIA BUCUREȘTI - 2 titluri
(1909/10, 1910/11)

C.A. COLENTINA BUCUREȘTI
(1912/13. 1913/14) 

F. C. ARGEȘ PITEȘTI 
(1971/72, 1978/79)

12-20. F.C.U. PLOIEȘTI (1911/12); S.R.A. BUCUREȘTI 
(1914/15) ; PRAHOVA PLOIEȘTI (1915/16) ; C. S. COLȚEA 
BRAȘOV (1927/28) ; JUVENTUS BUCUREȘTI (1929/30) ; 
U.D.R. REȘIȚA (1930/31) ; UNIREA TRICOLOR BUCUREȘTI 
1940/41) ; I. C. ORADEA (1948/49) ; RAPID BUCUREȘTI 
(1966/67), toate cite 1 titlu.

IȘos. Ștefan cel Mare șl-a mă
rit avansul față de principala 
Isa urmăritoare, Steaua Bucu
rești. Dacă victoriile finale 
ale unor echipe au fost uneori 

iși rodul întîmplării (și nu s-au 
mai repetat), în schimb Dina
mo a demonstrat încă o dată 
preocuparea constantă, la un I nivel ridicat, pentru o cit mai
bună reprezentare a culorilor 
clubului, fapt dovedit în sezo- 

Inul recent încheiat și prin ca
lificarea echipei In semifina
lele C.C.E., competiție la care 
Dinamo se va alinia pentru 

Ia... 12-a oară I
In anii de pionierat ai fot

balului nostru și ai campiona- 
Itului, a dobîndi victoria fi

nală era mult mai ușor decît 
acum, cînd întrecerea se dis- 

Ipută pe o perioadă atît de în
delungată și la care participă 
un număr atît de mare de 
formații. Așa se explică, de I pildă, victoriile-șnur realizate 
în ani ’20 de Chinezul Timi
șoara, o echipă care — nimeni 

Inu contestă — avea în rîndu- 
rile sale jucători de bună va
loare. Valoarea reală a unei 
echipe, a unui Iot de jucători 

I începe să se facă simțită însă 
■ mai cu seamă o dată cu instau-

oscu
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19 FESTIVAL AL JUNIO
RILOR LA BACAU. Sport 
club și Clubul sportiv școlar 

I„Vasile Alecsandri" organizea
ză. vineri 1 iunie, la Bacău, 
o acțiune deosebit de intere- 

I sântă rezervată în exclusivi
tate juniorilor. Dimineața zi
lei va fi rezervată unor antre
namente model și dezbateri, 

I în cadrul unei mese rotunde, 
a principalelor probleme ale

RMtAZÂ
1 Ta. «va 
eonttnu-

• au--.ru-
Indlfe- 

ioate bi
ci pa re la

4 : 75,50 a 1.007 lei; cat. 5: 226 
a 336 lei; cat. 6 : 6.990,25 a 40 
lei; cat. 7: 184,75 a 200 lei; 
cat. 8: 3.293,00 a 40 lei.

Câștigurile de 44.540 lei au 
revenit lui Sîrbu Ionel din 
Brăila și Samoilă Carmen din 
Cîmpina, jud. Prahova.

LOZtnPLIC

eu 
-rafiwl cîștiguri

în băniși 
8*8^ autoturisme

lidera campioanelor
tarea campionatului sub forma 
diviziei, adică din sezonul 1932/ 
’33. Și prima noastră campioa
nă în această nouă formulă 
a întrecerii interne a fost tot 
o echipă timișoreană. Ripensia.

Deși fotbalul bucureștean se 
mîndrește cu prima campioa
nă a României, formația Olim
pia, doar după primul război 
mondial — prin echipa Venus — 
se poate spune că și-a demon
strat superioritatea față de 
fotbalul bănățean și transil
vănean. „Negrii” (jucătorii de 
la Venus erau denumiți astfel 

după culoarea echipamentului) 
au cucerit de 8 ori titlul na
țional. După al doilea război 
mondial. Bucureștiul devine 
adevărata capitală a fotbalu
lui românesc, cu toate că titlul 
a mai poposit și pe la Arad, 
Ploiești, Pitești, sau, in ultima 
vreme, la Craiova, acolo unde 
s-a evidențiat o pleiadă de 
jucători de foarte bună va
loare. dar care, din păcate, se 
dovedesc și foarte capricioși.

De altfel, superioritatea fot
balului din Capitală față de 
cel din țară reiese și din 
comparația altor cifre : echi
pele din București au obținut 
37 de victorii în campionat, 
față de 29. In orașele din 
tară, cele mai multe titluri 
au mers la Timișoara (10), a- 
poi la Arad (6), Ploiești (5), 
Craiova (3), Pitești (2) și rite 
o dată la Brașov, Reșița, Ora
dea. Așa cum se poate con
stata. titlul de campioană a 
țării la fotbal a fost obținut 
de echipe din numai 9 orașe.

Desigur, privind tabelul de mai 
sus cu echipele campioane și 
victoriile lor. se mai pot trage 
multe concluzii. Ii invităm 
pe cititori să le fâcă.

Mircea TUDORAN

eșalonului copii-juniori. După 
amiază — două jocuri. De la 
ora 16,15, divizionara „A” 
Sport club va întîlni o selec
ționată alcătuită din jucători 
ai divizionarelor „B“ șl „C“ 
din municipiu, iar de la ora 
18 vor juca Partizanul Bacău, 
recenta campioană de juniori 
a țării, și echipa națională de 
juniori.

• ACȚIUNE DE SELEC
ȚIE PENTRU JUCĂTORI DIN 
DIVIZIA „B". Mîine șl joi 
vor avea loc meciuri de selec
ție cu jucători din Divizia 
,,B“. Iată partidele: MIERCURI: 
Brașov : F.C.M. — Selecțio
nata seriei a II-a și Timi
șoara : Politehnica — Selecțio
nata seriei a III-a ; JOI : Bu
zău : Gloria — Selecționata 
seriei I.
• RAPID — SPORTUL

STUDENȚESC 2—2 (2—1).
Partida s-a disputat pe stadio
nul Giuleștl în prezența a 
peste 4 000 de spectatori. Golu
rile au fost marcate de Rada 
(min. 6) și Manea (min. 38) 
pentru feroviari, M. Sandu 
(min. 32) și Șerbănică (min. 
62) pentru studenți. (N. Cos- 
tache — cores».).

Seria I

C.F.R. Pașcani — Avîntul Fra
sin 5—0 (4—0), Minerul Gura
Humorului — Electro Bucecea
1—1 (0—0), Carpați Gălănești —
Minerul Vatra Dornei 2—0 (1—0), 
Laminorul Roman — Celuloza 
Piatra Neamț 2—3 (2—2), Cristalul 
Dorohoi — Cetatea Tg. Neamț 
1—0 (0—0), Relonul Săvinești —
Zimbrul Șiret 2—1 (1—0), Unirea 
Săveni — Șiretul Pașcani 0—1 
(0—1), ASA Cîmpulung Moldove
nesc — Metalul Rădăuți 1—1 
(1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 26-a: 1. C.F.R. 
PAȘCANI 42 p (68—13), 2. Mine
rul Gura Humorului 37 p (45—18).
3. Laminorul Roman 29 p (31—25) 
... pe ultimele locuri: 15. Celu
loza P. Neamț 22 p (34—43), 16. 
Unirea săveni 14 p (22—50).

ETAPA VIITOARE: Cetatea Tg. 
Neamț - C.F.R. Pașcani: V. Donțu 
(Galați), Electro Bucecea — A.S.A. 
Cîmpulung: V. Meleghi (Vaslui), Re- 
lonuî Săvinești — Carpați Gălănești:
I. Dumitru (Buzău), Zimbrul Șiret — 
Avîntul Frasin: S. Ursu (Suceava), 
Unirea Săveni — Celuloza P. Neamț: 
M. Feciorescu (Bacău), Șiretul Paș
cani — Cristalul Dorohoi: C. Cocon- 
cea (Brăila), Metalul Rădăuți — La
minorul Roman: A. Grama (Bistrița), 
Minerul Vatra Dornei — Minerul Gura 
Humorului: T. Demian (Zalău).

Seria a Ii-a
Proletarul Bacău — Aripile Ba

cău 1—1 (0—0), Victoria Gugești
— Petrolul Moinești 1—0 (1—0),
Chimia Mărășești — Mecanica 
Vaslui 1—0 (1—0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Minerul Comă- 
nești 2—2 (1—1), Inter Vaslui — 
Luceafărul Adj ud 3—1 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Constructo
rul Iași 2—0 (1—0), Lelea Bacău
— Viticultorul Panciu 4—1 (1—1), 
FEPA 74 Bîrlad — Voința Gloria 
Odobești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 37 p (53—16), î. FEPA 
74 Bîrlad 36 p (53—27), 3. Victo
ria Gugești 29 p (32—23)... pe 
ultimele locuri: 14. Letea Bacău 
23 p (36—37), 15. Petrolul Moi
nești 23 p (33—35), 16. Energia 
Gh. GJieorghiu-Dej 19 p (23—44).

ETAPA VIITOARE: Aripile Bacău - 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej: M. Lied 
(București), Minerul Comănești — 
FEPA ’74 Bîrlad: M. Dragu (Galați), 
Luceafărul Adjud — Letea Bacău: A. 
Ralea (București), Constructorul lași
— Victoria Gugești: J. Bratu (P. 
Neamț), Voința Gloria Odobești — 
Mecanica Vaslui: M. Mihâiuc (Bo
toșani), Petrolul Moinești — Chimic 
Mărășești: G. Vîrjoghe (Brașov), Inter 
Vaslui — Proletarul Bacău: G. Bizi- 
niche (Ploiești), Metalul Tg. Secu
iesc — Viticultorul Panciu: C. Orăș- 
teanu (Mediaș).

Seria a lll-a

Progresul Isaccea — Metalul 
Mangalia 2—1 (1—1), Laminorul 
Brăila — Portul Constanța 1—6 
(6—0), Ancora Galați — DVA 
Portul Galați 1—0 (0—0), Victoria 
Tecuci — Chimia Brăila 1—0 
(1—0), IMU Medgidia — Șoimii 
Cernavodă 3—0 (2—0), Chimpex 
Constanța — Arrubium Mădn 
0—0, S.N. Tulcea — Cimentul 

Medgidia 1—0 (0—0), Voința Con
stanța — Victoria TC Galați 2—0 
(1—0).
• Meciul Metalul Mangalia — 

Ancora Galați, din etapa trecută, 
care nu s-a jucat deoarece gălă- 
țenil n-aveau viza medicală la 
zi, a fost omologat cu 3—0 în 
favoarea echipei Metalul.

Pe primele locuri: 1. META
LUL MANGALIA 37 p (41—20), 2. 
IMU Medgidia 31 p (39—27), 3. 
Victoria Tecuci 30 p (42—29)... pe 
ultimele locuri: 15. Victoria TC 
Galați 20 p (30—42), 16. Șoimii 
Cernavodă 15 p (18—48).

ETAPA VIITOARE: Ș.N. Tulcea - 
Chimia Brăila: C. Vasile (Focșani), 
Victoria T.C. Galați — Portul Con
stanța: I. Bartolomeu (Pașcani),
Ancora Galați — Chimpex Constanța: 
I. Andrei (Călărași), Laminorul Brăi
la — Arrubium Măcîn: C. Vomicu 
(iași), Voința Constanța — Progresul 
Isaccea: N. Petria (București), I.M.U. 
Medgidia - D.V.A. Portal Gatațl: 
I. Vonica (Giurgiu), Victoria Tecuci — 
Șoimii Cernavodă: A. Moroianu (Plo
iești), Metalul Mangalia — Cimentul 
Medgidia: M. Bogdan (București).

Seria a IV-a

Petrolul Berea — Chimia Brad 
Ploiești 1—0 (1—0), A.S.A. Mizil

— Victoria Tăndărei 3—0 (1—0),
Petrolul Băicoi — Petrolul Ianca 
1—0 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Rapid Fetești 2—0 (1—0), Mine
rul Filipeștii de Pădure — Meta
lul Buzău 2—1 (1—0), Tractorul 
Vlziru — Carpați Sinaia 2—1 
1—0), Chimia Victoria Buzău

— Victoria Lehliu 4—1 (1—0), U- 
nirea Urzlcend — Carpați Neholu 
0—3 — Unirea fiind suspendată.

Pe primele locuri: 1. ASA Ml- 
ZIL 41 p (57—22), 2. Chimia Brazi 
39 p (70—24), 3. Chimia Buzău 
36 p (48—25)... pe ultimele locuri:
15. Tractorul Viziru 10 p (35—52),
16. Unirea Urziceni 16 p (23—47).

ETAPA VIITOARE: Petrolul Berca -
— A.S.A. Mîzil: A. Gheorghe (P. 
Neamț), Rapid Fetești — Unirea Urzl- 
ce-nl : G. Pîrvu (Constanța), MetaM 
Buzău - Petrolul Băico4: T. TAnase 
(Turcea), Victoria Lebîiu — Tractorul 
Vîziru: E. Mustața (București), Car
pați Nehoiu — Chimia Buzău: A. 
Dinu (Pitești), Petrolul Ianca — Chi
mia Brazi: R. Matei (București), 
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina: 
I. loneseu (Roșiori), Victoria Țăndă- 
rei — Minerul Filipeștii de Pădure: 
L Coman (Tîngcviște).

Seria a V-a

ICSIM București — Mecanica 
fină Steaua București 2—0 (1—0). 
ISCIP Ulmeni — Constructorul 
Călărași 3—0 (2—0), Tehnometai
București — Flacăra roșie Bucu
rești 6—0 (3—0), ICPB Bolintin 
Vale — SN Oltenița 0—1 (0—0).
Viitorul Chirnogi — Argeșul ,,30 
Decembrie44 3—0 (1—0), Viscofil
București — Abatorul București
2— 0 (1—0); IUPS Chitila — FCM 
Giurgiu 4—0 (1—0). Aversa Bucu
rești Danubiana București 2—1 
(1—0).

Pe primele locuri: i. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 38 p (48- 
23), 2. ICSIM București 29 p (38— 
22), 3. Danubiana București 28 p 
(43—34). 4. Viscofil București 28 
p (42—34)... pe ultimele locuri:
15. Constructorul Călărași 21 p
(20—39), 16. FCM Giurgiu 18 p
(20—40)

ETAPA VIITOARE : Aversa București - 
Argeșul 30 Decembrie: T. Crucea nu 

■ (Tecuci), Viitorul Chirnogi — Danu
biana București: M. Bâdici (Caracal),
1. C.S.I.M. București — Ș.N. Oltenița:
S. Tuțuianu (Fetești), I.S.C.I.P. ■ Ul
meni — Mecanică fină Steaua Bucu
rești: I. Șchiopu (Focșani), Flacăra 
roșie București — I.U.P.S. Chitila : I. 
Velea (Craiova), I.C.P.B. Bolintin — 
Tehnometai București: D. Bâdescu
(Focșani), Abatorul București — Con
structorul Călărași: M. Georgescu 
(Constanța), F.C.M, Giurgiu — Vis
cofil București: N. Georgescu (Bu
zău).

Seria a Vl-a
Metalul Mija — Flacăra Au- 

tomecanica Moreni 1—2 (1—0),
Electrica Titu — Dacia Pitești 
1—0 (0—0), Cimentul Fienl — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 3—0 
(1—0), Petrolul Videle — Sportul 
muncitoresc Caracal 3—1 (1—0).
știința Drăgănești-Olt — Musce
lul Cîmpulung 1—0 (0—0), Recol
ta Stoicăneștl — Dunărea Ve
nus Zimnicea 1—0 (1—0), Progre
sul Corabia — Textila Roșiori
3— 1 (1—1), Cetatea Tr. Măgurele
— Chimia Găești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. FLACARA 
MORENI 40 p (63—18), 2. Mus
celul Cîmpulung 34 p (47—13), 3. 
Progresul Corabia 29 p (46—34)... 
pe ultimele locuri: 14. Sp.m. Ca
racal 22 p (38—39), 15. Chimia 
Găești 22 p (34—45), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 20 p (33—48).

ETAPA VIITOARE: Textila Roșiori - 
Chimia Găești : G. loneseu (Bucu
rești), Dunărea Venus Zimnicea — 
Muscelul Cîmpulung: G. Vișinescu
(București), Flacăra Moreni — Dacio 
Pitești: M. Florea (Craiova), Cimen
tul Fieni — Recolta Stoicânești: I. 
Ursu (Brașov), Sportul muncitoresc 
Caracal — Cetatea Tr. Măgurele: Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea), Petrolul Vi
dele — Știința Drâgânești: A. Bălă- 
cescu (Tg. Jiu), Electronistul Curtea 
de Argeș — Electrica Tita: J. Tătu- 
lescu (București), Progresul Corabia
— Metalul Mija: G. Tutunaru (Stre- 
haia).

Seria a VU-a
CFR Craiova — CSM Drobeta 

Tr. Severin 1—0 ,(0—0). Progresul 
Băileștl — Pandurii Tg. Jiu 4—1 
(3—0), Lotru Brezol — Dieraa 
Orșova 4—1 (2—1), Celuloza Dro
beta Tr. Severin — Armătura 
Strehala 2—2 (2—1), Jiul Rovinari
— Dunărea Calafat 1—4 (5—0).
Mecanizatorul Șimlan — Electro- 
putere Craiova 0—0, Viitorul Dră- 
gă$ani — Petrolul Ti eleni 4—0 
(2—0), Metalurgistul Sadu — Me
talul Mihăești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. CSM 
DROBETA TR. SEV. 38 p (57-24).
2. Pandurii Tg. Jiu 32 p (42—31),
3. Electroputere Craiova 28 p 
(44—27), 4. Metalurgistul Sadu 28 
p (28—30) ... pe ultimele locuri:
14. Armătura Strehala 22 p (40— 
41) — 10 victorii, 15. Dlema Or
șova 22 p (33—34) — 8 victorii.
16. Celuloza Drobeta Tr. sev. 20 
p (31—44).

ETAPA VIITOARE: Metalul Mîhăiești
— Lotru Brezoi : G. Macavei (Deva), 
Jiul Rovinari — Metalurgistul Sadu: 
A. Bobu (Timișoara), Dunărea Cala
fat — Electroputere Craiova: I. Dan- 
du (Petroșani), Dierna Orșova — Ce- 
Moza Drobeta Tr. Severin: I. Bălan 
(Arad), Armătura Strehala — Pandurii 
Tg. Jiu: C. Corocan (Reșița), C.F.R. 
Craiova — Viitorul Drăgășani: I. Cre- 
țu (Slatina), C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Mecanizatorul Șimian: V. La- 
zăr (Timișoara), Petrolul Țicfeni — 
Progresul Băilești: G. Nan (Sibiu).

Seria a Vlll-â
Mureșul Explorări Deva — 

Dada Orăștie 4—4 (1—0), Metalul 
Bocșa — Minerul Moldova Nouă 
1—0 (0—0), Minerul Știința
Vulcan — Victoria Călan 3—0 
(1—0), Metalul Oțelu Roșu — UM 
Timișoara 1—0 (0—0), Minerul
Ora vi ța — Minerul Ghelar 2—1 
(1—0), Constructorul Timișoara
— Minerul Certej 4—0 (2—0), Me
canica Orăștie — Minerul Paro- 
șenl 4—0 (3—0), Minerul Anina — 
Minerul Aninoasa 1—0 (0—0).
Pe primele locuri: 1. MUREȘUL 

DEVA 36 p (48—26), 2. UM Ti
mișoara 27 p (48—31), 3. Minerul 
Moldova Nouă 27 p (36—33), 4.
Minerul Anina 27 p (37—40)^. pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Ghe
țar 23 p (28—48) 16. Minerul
Aninoasa 22 d (22—34).

ETAPA VIITOARE: Mineral Șdk*o 
Vulcan — Minerul Oravîța: M Buna- 
nescu (Cnaiovtf), U.M. Timișoara - 
Minerul Anina: L Cadre (Sakvrto), 
Minerul Aninoasa - Metaăut Bocța: 
V. lekiu (auj-htapoco). Mvrețai Ex- 
pîarări Deva — Minerul ^aroșenl: N. 
Dinescj (Rm. Vîfcec), Mineral Che
le* — Mecanica Orăștie: G. fetti 
(Alud), Minerul Moldova Nouă — Me
talul Oțelu roșu : I. Oale (CraJova), 
Dacio Orăștie — Mineral Certej: A. 
Vajda (Odorheî), Victoria Călan — 
Constructorul Timișoara: D. Bara (Tg. 
Mureș).

Seria a IX-a

Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Strungul Arad 1—0 (0—0), Voința 
Oradea — Șoimii Lipova 2—0 
(1—0). Minerul Sărmășag — în
frățirea Oradea 1—0 (0—0). Bi
horeana Marghita — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 1—0 (0—0), Ra
pid Jibou — Victoria Ineu 5—2 
(1—2), Silvania Cehu Silvaniei — 
Minerul Șuncuiuș 2—1 (1—0), U- 
airea Tomnatic — Unirea Valea 
lui Mihai 4—1 (2—1). CFR Arad
— Unirea Sînnicolau Mare 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 33 p (50—21), 2. Vo
ința Oradea 29 p (39—34), 3.
Oțelul Or. dr. Petru Groza 28 p 
(52—40)... pe ultimele locuri: 14. 
Bihoreana Marghita 23 p (36—44).
15. Minerul Șuncuiuș 23 p (30— 
39), 16. Unirea Valea lui Mihai 
23 D (31—42).

ETAPA VIITOARE: Minerul Sărmășag
— Bihoreana Marghita: I. Târcan (Re
ghin), Silvana Cehu Silvaniei -
C. F.R. Arad: M. Matei (Baia Mare), 
Strungul Arad — Voința Oradea: L. 
takab (Cluj-Napoca), înfrățirea Ora 
dea — Oțelul oraș dr. P. Groza: M, 
Man (Cluj-Napoca), Minerul oraș dr. 
P. Groza — Șoimi5 Strungul Lipova: 
L. Keleman (Deva), Victoria ineu - 
Unirea Sînnicolau Mare : L. Gyure 
(Satu Mare), Minerul Șuncuiuș — Uni
rea Tomnatic: S. Vercan (Aiud), U- 
nirea Valea lui Mihai — Rapid Jibou: 
A. Polner (Cărei).

Seria a X-a

Sticla Arieșul Turda — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 2—0 (1—0). O- 
llmpia Gherla — Unio Satu Mare 
3—0 (1—0), Minerul Băiuț — Bra
dul Vișeu 3—0 (1—0), Chimia
Tășnad — CUPROM Baia Mare 
3—1 (1—0). Oașul Negrești — CIT. 
Sighet 4—0 (2—0), Minerul Ba;a
Borșa — Minerul Băița 0—0. 
CEM Cluj-Napoca — Minerul 
Baia Sprie 1—1 (1—0). Victoria
Cărei — Unirea Dej 4—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
TURDA 39 p (44—15), 2. Unio
Satu Mare 29 p (38—28), 3. Mine
rul Borșa 29 p (36—34)... pe ul
timele locuri: 15 CEM Cluj-Na
poca 21 P (25—44). 16. Unirea 
Dej 21 p (30—5.3).

ETAPA VIITOARE: Minerul Băiuț - 
Minerul Baia Borșa: D. Danciu (Albo 
lulia), Oașul Negrești — C.E.M. Cluj 
Napoca: I. Maghiari (Oradea). Uni
rea Dej — Bradul Vișeu: L. Druță 
(Cisnădie), Olimpia Gherla — Mine
rul Bâița: F. Szabo (Sf. Gheorghe), 
Victoria Cărei - Lăpușul Tg. Lăpuș: 
I. Manusov (Arad), C.I.L. Sighet - 
Cuprom Baia Mare: G. Cseh (Tg. 
Mureș), Unio Satu Mare — Chimia 
Tâșnad: V. Mircea (Oradea), Sticla 
Arieșul Turda — Minerul Baia Sprie: 
G. Tutunaru (Tg. Jiu)

Seria a Xl-a

Metalotehnica Tg. Mureș — U- 
nirea Alba lulia 1—0 (1—0), Mi
nerul Rodna — Foresta Bistrița
1— o (0—0), Unirea Ocna Sibiului
— Mureșul Luduș 4—1 (2—1), O-
țelul Reghin — Inter Sibiu 2—1 
(0—1), Mecanica Alba lulia — 
Metalul Alud 1—0 (1—0), IMIX
Agnita — Soda Ocna Mureș 4—2 
(0—2), Textila Năsăud — Suria- 

nul Sebeș 3—1 (2—1), Metalul Si
ghișoara — Electromureș Tg. 
Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 35 p (51—28), 2.
Metalul Aiud 31 p (44—21), 3.
Metalotehnica Tg. Mureș 28 p 
(34—25)... pe ultimele locuri: 15. 
Șuriainul Sebeș 24 p (33—40), 16. 
Textila Năsăud 10 p (17—55).

ETAPA VIITOARE: Metalul Sighișoa
ra — Soda Ocna Mureș: N. Nâstase 
(București), Foresta Bistrița — Textila 
Năsăud: G. Pop (Suceava), Electro
mureș Tg. Mureș — Mecanica Alba 
lulia: G. Balazs (Făgăraș), Metalul 
Aiud — Mureșul Luduș: G. Munteanu 
(Arad), Oțelul Reghin — Minerul 
Rodna: G. Cagula (Baia Mare), U- 
nirea Ocna Sibiului — Surianul Sebeș:
D. Busuioc (Craiova), Unirea Alba 
lulia - I.M.I.X. Agnita: I. Dogaru 
(Rm. Vîlcea), Inter Sibiu — .Metalo
tehnica Tg. Mureș: M. Martin (Re- 
șițo)-

Seria a Xll-a

Tractorul Brașov — ICIM Bra
șov 2—0 (0—0), Utilajul Făgăraș
— Viitorul Gheorgheni 3—0 (1—0), 
Electro Sf. Gheorghe — Celulo
za Zărneștl 4—0 (2—0). Minerul 
Bălan — Textila Prejmer 2—0 
(1—0), Metrom Brașov — Mure
șul Toplița 2—0 (1—0), Torpedo 
Zărnești — Mobila Măgura 
Codlea 2—0 (1—0), Minerul Bara- 
olt — Unirea Cristuru Secuiesc
2— 0 (2—0), Precizia Săcele —
Chimia Or. Victoria 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 41 p (44—10), 2. 
Viitorul Gheorgheni 33 p (51—18),

3. ICIM Brașov 27 p (37—33)... pe 
ultimele locuri: 14. Unirea Cris- 
tur 22 p (26—44), 15. Chimia Or. 
Victoria 22 p (29—47), 16. Tor
pedo Zărnești 21 p (24—42).

ETAPA VIITOARE: Minerul Bălan - 
Unirea Cristuru Secuiesc: S. Burlacu 
(Gh. Gheorghiu-Dej), Torpedo Zăr
nești — Metrom Brașov: Fl. Popescu 
(Ploiești), Precizia Săcele — Minerul 
Baraolt: C. Florea (București), Textila 
Prejmer - I.C.I.M. Brașov: G. Ghinoiu 
(București), Utilajul Făgăraș — Elec
tra Sf. Gheorghe: V. Crețu (Bucu
rești), Chimia oraș Victoria - Mure
șul Toplița: D. Teodorescu (București), 
Mobila Măgura Codlea — Celuloza 
Zărnești: G. Bildea (București). Trac
torul Brașov — Viitorul Gheorgheni: 
A. Mustâțea (Pitești).

★
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



START BUN AL ȘAHISTELOR NOASTRE: ROMANIA - POLONIA 5.5-1.5.
La Eforie Nord a început in- 

tilnirea internațională amicală 
de șah dintre reprezentativele 
feminine ale României și Polo
niei. Rezultatele primei zile : 
Eva Nagrocka Dana
Nuțu 0—1. Bozena Sikora 
— Marina Pogorevici 0—1. 
Elzbieta Sosnowska — Eli- sabeta Polihroniade-Rusu 1—0, 
Grazyna Smacinska — Vio
rica Ionescu 0—1, Hanna 
Erenska — Gertrude Baum- 
stark, remiză. Boguslawa _ Au- 
towicz — Gabriela Olărașu 
0—1. Hanna Lisowka — Sma- 
randa Boicu 0—1. S-a între
rupt partida Malyna Maziarska

— Lidia Jicman Scorul gene
ral : România — Polonia 5.5 — 
1,5 (3,5 — 1.5 ; 2-0).
• în runda a 5-a a turneului 

international „Memorialul Ca- 
pablanca". care se desfășoară 
la Cienfuegos. maestrul român 
Mihai Ghindă a remizat cu 
Gufeld. rezultatul de egalitate 
fiind consemnat și în partida 
Pinal — Lebredo. Ochoa l-a 
învins pe Hernandez, iar Me- 
duna a ciștigat Ia Estevez.

în clasament conduce 
duna (Cehoslovacia), 
puncte, urmat de 
(URSS) — 3 puncte.

Me- 
cu 3.5 
Gufeld 

_____ , _ _____  Ochoa 
(Spania). Palermo (Argentina).

LA TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
(Urmare din pag. I)

Dacă la Porec nu a trecut de 
calificări. în turneul de la 
Pola a „urcat" în sferturile 
de finală, iar oină a ajunge 
aici a cîstigat cinci tururi de 
calificări. invingîndu-1 apoi 
Pe favoritul nr. 1 de ne tablou, 
olandezul Van Bockel, 
6—3. 6—2. Tot la capătul 
cinci meciuri preliminare 
calificat pe tablou la concursul 
de la Opatija. pentru ca în se
mifinală să fie învins cu 6-^2, 
6—1 de iugoslavul Prpici. 
sfirsit. la Rovinj. Adrian 
cu a evoluat iu finală, 
a cîstigat Van Boekel 
6—3. 6—7. 7—6. „Am fost 
ie aproape de cistigarea 
tei partide — ne spunea 
cu.

cu 
a 

s-a

In 
Mar- 
unde 

cu 
foar- 
aces- 

____  _ _______Mar- 
Trccusem de două ori de 

Bockel. la Pola. apoi la Opa
tija. cu 6—2, 6—1. Dar cum 
se iniimplă in tenis, partenerul 
meu a avut ceva in plus si a 
ciștigat" Făcînd cuplu cu 
Andrei Dîrzu. Marcu a obți
nut rezultate bune în probe
le de dublu : cistigă finala Ia 
Opatija cu 6—2, 6—1 împotriva 
perechii Flego (Iugoslavia), 
Van Boekel ; apoi pierd în 
semifinală la cei doi cu 6—2, 
3—6. 4—6.__Finala de dublu a
„Masters“-ului si-au adjude
cat-o Marcu — Dîrzu. cîști- 
gînd cu 2—6. 6—4. 7—5 împo
triva nerechii iugoslave Hor- 
vat — Prpici. în R.F. Germa
nia la Augsburg Marcu a cis-

ACTUALITATEA
IN TENIS

pePARIS. Luni au început 
terenurile de la Roland Gar- 

interna- 
competi- 

_______  _ _ tenisului 
mondial, pe terenuri cu zgură. 
Iată cîteva rezultate din me
ciurile primului tur : Pascal 
Portes (Franța) — Florin Se- 
gărceanu 1—6, 7—6, 4—6, 6—4,
6—4, Jose Higueras (Spania) — 
Ilie Năstase 6—3, 6—0, 6—3.

DUSSELDORF. Cea de a 
șaptea ediție a competiției in
ternaționale. dotată cu tro
feul „Cupa națiunilor1', s-a în
cheiat cu victoria reprezen
tativei S.U.A. care a întrecut 
în finală, cu 2—1. forma
ția CEHOSLOVACIEI : John 
McEnroe — Ivan Lendl 6—3, 
6—2. Jimmy Arias — Tomas 
Smid 6—4. 6—7. 4—6. John
McEnroe. Peter Fleming — 
Ivan Lendl, Tomas Smid 6—1,
6— 2. întilnirile s-au desfă
șurat sub o ploaie fină, ceea ce 
a făcut ca terenul de zgură să 
fie destul de alunecos.

PERUGIA, 
găduit. 
pună 
lor* 
Meciul __ ______ ____
Manuela Maleeva si Virginia 
Ruzici, întrerupt la scorul de
7— 6. 2—0 a continuat totuși. 
Ruzici cîstigînd setul doi 
(6—4) dar setul trei (3—0 
pentru îucâtoarea bulgară) 
i-a întrerupt iarăși...

ros campionatele 
tionale ale Franței, 
tia ..numărul 1“ a

Ploaia n-a to
nici duminică, să se 
punct „internationale- 

feminine ale 
din sferturi.

Italiei, 
dintre

CONCURSUL DE TIR
DE LA SUHL

campionatelor

TURUL CICLIST

în ziua a treia a „ „________
internaționale de tir ale R. D. 
Germane, la Suhl, proba femi
nină de pistol standard a fost 
cîștigata de Solenko (U.R.S.S.) 
589 p, urmată de Weissenberg 
(R.F. Germania) 588 p șl Așu- 
mova (U.R.S.S.) 388 p. Maria
Macovei (România) s-a clasat pe 
tocul 6 ou 586 p. Alți cîștlgătorl: 
pușca aer comprimat: Wolfram 
(R.D. Germană) 591 p; skeet: 
Dunkel (R.D. Germană) 199 p, 
trap: Damme (R. D. Germană) 
198 p, pistol liber: Skanaker
(Suedia) 568 p; pușcă standard 
(femei): Halbig (R.D. Germană) 
588 p.

*
tigat 8 meciuri, fiind învins In 
finală de Meiller (R. F. Ger
mania) cu 7—6. 4—6. 6—3.
„Mi s-a stabilit ca obiectiv in 
acest an — ne mai spunea 
Adrian Marcu — să ajung la 
o formă care să mă recomande 
pentru a juca în „Cupa Davis*, 
in toamnă, in meciul eu R. F. 
Germania. Muncesc mult si 
sper să mă achit de sarcini*— 

Ce fac 
fruntași ?
joacă la Roland Garros, 
va reveni în tară, 
derea unei prime 
mogenizare — 
Alexe Bardan — 
„internaționalele* 
gărceanu. Dirzu 
Marcu vor fi prezent!, 
de o lună, la un circuit 
turnee in Bulgaria. D 
însoți, prilej pe care sper să-l 
folosesc cit mai bine, pentru 
a-mi da seama ce mai trebuie 
făcut. “ "
Germania este foarte 
trebuie pregătit fără 
greșeală*.

Acesta ar fi planul 
taie* al primului eșalon, 
lucrează, insă, și cu un alt lot 
de 12 - - -
chiar 
tiune 
soară 
plexului „23 August' 
pitală “ 
nescu. 
tnănescu. Șovar. 
nuel. Ioan. Pop. Vantă 
Popovici) 
clasați (se joacă după' formu
la „fiecare cu fiecare") îsi 
vor cîștiga dreptul de a fi în
scriși la turnee internaționale. 
„Cred — ne spunea în încheiere 
antrenorul Alexe Bardan — 
că am găsit o formulă pe cit 
de echitabilă, pe atit de efi
cientă privind participarea 
ii avem în vedere atit pe 
niori cit și pe juniori — 
competiții externe : turnee 
selecție în tară. Cei care 
vor dovedi mai buni 
merge mai departe".

într-adevăr. o formulă echi
tabilă.

Tatai (Italia). Csom (Ungaria) 
— cu cite 2.5 puncte (1). Mihai - 
Ghindă (România) — 2.5 punc
te. Vilela. Nogueira (ambii 
Cuba) — cu cite 2 puncte.
• Au fost fixate datele me- 

'ciului care va opune reprezen
tativa de șah a U.R.S.S. unei 
Selecționate mondiale. întîlnl- 
rea se va desfășura la Belgrad, 
între 20 si 30 iunie. La pri
mele mese ale celor două for
mații este așteptată prezenta 
campionului mondial Anatoli 
Karpov și. respectiv, a fostu
lui vicecampion Viktor 
Korcinoi.
• Sub semnul întrebării este 

încă data de începere a me
ciului pentru titlul mondial 
Karpov — Kasparov. Inițial 
fixat pentru 10 septembrie, 
startul ar putea fi amînat pen
tru sfîrșitul aceleiași luni, la 
cererea șalangerului, Gări 
Kasparov. Locul întrecerii va 
fi Moscova.

După victoriile 
de reprezentativele 
niori la Pecs și de 
Ottendorf. iată că 
națională de baschet 
(16—17 ani) a obținut un fru
mos succes, cîstigînd 
desfășurat in R. D. Germa
nă. la Karl Marx-Stadt. unde 
s-a clasat înaintea selec
ționatelor de junioare (18—19 
ani) ale Poloniei. Ungariei 
si tării gazdă.

Reprezentativa României a 
obținut victorii In meciu
rile susținute : 74—71 cu Po
lonia. 72—68 cu Ungaria. 85—70 
cu' R.
bune 
tării 
Barbu, 
TOnde

repurtate 
de se- 

iuniori la 
si echipa 
— cadete

turneul

D. Germană. Cele mai 
jucătoare 
noastre : 
Gabriela 

Enyedi.

ale lotului 
Antoaneia 

Pandrea

AL ITALIEI
Etapa a 10-a a Turului ciclist 

ai Italiei, Cava de Tirreni — 
Isernia, 209 km. desfășurată 
luni, a fost cîștigată de france
zul Marcial Gayant 5h40:57 (cu 
bonificație 5h40:37), 2. Charles 
Motte (Franța) 5h41 :16 
bonf. 5h41 :01), *
Saronni (Italia) 5h41 :16 
bonif. 5h41 :06). în clasamentul 
general continuă să conducă 
italianul Francesco Moser, ur
mat la 39 secunde de Moreno 
Argentin (Italia), la 49 de se
cunde de Roberto 
(Italia), la 54 secunde 
cezul Laurent Fignon

(cu
3. Giuseppe

(cu

Visentini 
de fran- 
etc.
s-a in-• Turul Aragonului 

cheiat la Zaragoza cu victoria 
spaniolului Jose Recio, 23h28:51, 
urmat de Angel Arroyo (Spa
nia) la 25 sec.

ceilalți tenismani 
Florin Segârceanu 

apoi 
„în ve- 

actiuni de o- 
ne spunea 

imediat după 
Franței. Se- 
Si Adrian 

timp 
de 

voi

Meciul cu echipa R. F. 
greu si 

nici o
de „bă-

Se
jucători. Ei sînt reuniți, 

în aceste zile, la o ac- 
de selecție ce se desfă- 

ne terenurile <_om- 
1* din Ca- 

(Bucur, Șesu. Stefă- 
Gorgan, Hnat. Co

S'i cola e Ma- 
.. si Ad.

Primii doi sau trei

fywpo (fe ttr

se- 
la 
de 
se 

vor

LOTUL BELGIEI PENTRU C.E.

Munaron (portari):

Federația belgiană a anunțat 
lotul reprezentativ in vederea 
turneului final al C.E din Fran
ța. Din lot fao parte, printre al
ții: pfaff. ~ “ .
Millecamps, De Groote. t>e Wolf 
(fundași): Vercauteren, Mom-
mens, Verheyen (mijlocași): Vaa- 
denbergh, Ceulenans si Clasen 
(atacant!). Antrenorul principal 
al echipei este Guy Thys. In tur
neul final, echipa Belgiei va ju
ca tn grupa t alături de for
mațiile Iugoslaviei. Danemarcei 
Si Franței.

CAMPIONATE, CUPE
U.B.S.S. (et. 11). Ț.S.K.A. Mos

cova — Harkov 1—31, Alma Ata — 
Dniepropefrovsk 1—2, Jalghlrls — 
-Dinamo Tbilisi 1—1. Dinamo 
Minsk — Erevan 1—9, Odeaa
— Spartak Moscova 1—0, Tor
pedo Moscova — Șahtior Do- 
nețk 1—9, Zenit — Baku 4—1,
Rostov — Tașkent 2—3, .Dinamo 
Kiev — Dinamo Moscova 2—1. 
Pe primele locuri: Dneprope
trovsk 15 p, Torpedo, Spartak 
(un joc mal puțin) șl 
Minsk cite 14 “ —
16—18: Baku, 
Taskent cite 6.

IUGOSLAVIA 
tima). Tuzla - 
Hajduk . ___ _ ___
— Vinkovlcl 2—2, Zeleznlcear — 
Pristina 4—2, Niș — Dinamo Zta- 
greb 3—2, Mostar — Ljubljana 
9—1, Steaua roșie — Novi Sad 
1—0, Skoplje — Sarajevo 4—3, 
Osljek — Zenlca 5—0. Pe primele 
locuri: Steaua roșie 43 p, Parti
zan 42 p, Zeleznlcear și Rljeka 
cite 40 p, Hajduk 39 p. Pe ulti
mele: 16. Dlnamo Zagreb 29 p, 
17. Ljubljana 28 p 18. Zenlca 
22 p.

B.D. GERMANA. Finala Cupei: 
Dynamo Dresda — Dynamo Ber
lin 2—1 (0—0).

AUSTRIA (et. 39). Wiener S.C.

p. Pe
Dinamo

Dinamo 
ultimele : 
Moscova,

penul-
1—1.

(et. 33 —
Partizan _

Rijeka 0—0, Titograd

0 PRIMA DE 200 DE MĂRCI
Huliganismul, care a găsit In sportui apusean un rost teren de 

manifestare, a făcut, nu o dată, obiectul diferitelor noastre articole. 
Revenim asupra acestei chestiuni cu un aspect din fotbalul vost- 
gennan. Cum problema este extrem do serioasă, autoritățile, dar jl 
condurerile diferitelor cluburi au analizat-o pe toate fețele fl au 
decis aplicarea unor măsuri care să conducă la eradicarea manifes
tărilor huliganice, lată una din aceste măsuri, propusă de W. Soni, 
președintele Iul F.G Kaiserslautern (fasta adversară a Universității 
Craiova in optimile de finală ale ediției precedente a „Cupei U.E.FA.5, 
care a anunțat, eu mare publicitate, ei este dispus să achite 200 de 
mărci vest-germane oricărui spectator core ar tace Inofensiv un huli
gan șl l-ar preda poliției I...

Șl Iată că s-au găsit destul astfel de spectatori care, după ce au 
predat poliției diverși „huligani*, s-ou prezentat la casieria clubului 
să-șl încaseze prima promisă. Dar In loc ca asemenea acțiuni să 
ducă dacă nu chiar la stlrplrea huliganismului măcar la o dimi
nuare a tul, s-a constatat, din contră, că numărul celor predați poN- 
țîel este tot mal mare. Implicit șl numărul spectatorilor cu drept de.„ 
primă, tn realitate, „oamenii de... ordine* șl „huliganii* erau dinainte 
înțeleși șl, In final, el Ișl Impârțecra cele 200 de mărci, oceasta pen
tru că la poliție vlnovațn se alegeau door cu o mustrare severă șl 
cu nimic altceva I...

Intr-o asemenea situație, evident ci măsura de la Kaiserslautern, 
pricit a fost ea de bine intenționată, a trebuit sa fie abandonată 1 
lor problema huliganismului râmine de more actualitate I

CONCURSURI DE ATLETISM

Jean • Marie Pfaff (acum la Bayern MOnchen, « fost la Standard 
Liige), tn virstd de M de ani, de SS da ori internațional, este unul 
din jucătorii de bază ai reprezentativei Belgiei. El este considerat 

printre cei mai buni portari din Europa

Favorit — 
LASK — 

Vei» — 
Kla-

— Rapid Vlena 8—3, 
Admira Wacker 3—2, 
Grazer A.C. 3—1, St. 
Elsenstadt 3—5, Neusiedl — 
genfurt 0—4, Sturm Grax
Llnz 2—1, Austria Vlena — Inns
bruck 4—1. Pe primele tocuri: 
Rapid 44 p, Austria Vlena 43 p, 
LASK 39 p, Sturm Graz 3? p. 
Pe ultimele: 14. St. Vel* 'A, 16. 
Neusiedl 4 p.

CEHOSLOVACIA (et. 26). Os
trava — Vltkovlce 1—0, Preșov — 
Slovan 2—1, Dukla Praga — Sla
via Praga 3—0, Koslce — Tepllce 
6—0, Nltra — Banska Bystrica 
1—4. Sparta — Cheb 4—1, Inter 
Bratislava — Bohemians 3—0, XI- 
llna — Trnava 1—0.

Pe primele locuri: Sparta Praga 
40 p, Dukla Praga 37 p, Bohe
mians 35 p. Pe ultimele: 15. Ni- 
tra 18 p 16. Tepllce 16 p.

TARA GALILOR. Finala Cupei: 
Shrewbury _ Wrexham 2—1 (în 
tur 0—6).

SPANIA. Pentru sferturile de 
finali ale „Cupei ligii* s-au call
float Atletico Madrid (care a eli
minat pa campioana tarii Athle- 
tlo Bilbao), C.F. Barcelona (Real 
Soctedad), Majorca (Malaga) șt 
Gijon (Osasuna).

MABOC. Titlul de camptoani a 
revenit echipei Far Rabat.
• to C.E. de juniori, Înaintea 

ultimelor meciuri din grupe cla
samentele se prezint* astfel: Gr. 
^A*3 1. Irlanda 3 p, 3. Portuga
lia 1 p, 8. Scoția 1 p. 4. Grecia 
I p. Gr. „B”: 1. Polonia 4 p, L 
Ttalta 1 p, 3. Bulgaria 1 p, 4. Da
nemarca 1 p. Gr. „C«: 1. U.R.S.S.

» P. *-
Anglia 1
Gr- ~D-: 
al* 1 p,
Stvețla I

R.D. Germană 3 p, 3. 
p, 4. Luxemburg 0 p.; 
1. Ungaria 4 p, 2. Spa- 
3. Cehoslovacia 2 p, L
P-

„CARTONAȘELE* DIN PRE' 
UMINARIILE -- *........
VALABILE PENTRU 

NEUL FINAL I
BERNA, 28 (Agerpres). 

telul Uniunii europene de 
U.E.F.A. a anunțat că va menține 
procedura aplicată * ' *
zen< potrivit căreia 
primite de jucători 
durilor preliminare 
*1 la turneul final, 
respinsă propunerea celor . 
echipe calificate la turneul final 
al campionatului european din 
Franța prin care se cerea anula
rea cartonașelor galbene din pre
liminarii.

in luarea hotărlril sale. Comi
tetul eiecutiv a ținut seama de 
recomandarea Comisiei de disci
plină >1 control.

C.E. RAMIN 
TUR-

Coml- 
fotbal

pînâ In pre- 
avertismentele 
in timpul me- 
sînt menținute 
Astfel a fost 

opt

• LA LUTON a avut loo me
dul retur al finalei campionatu
lui european feminin, dintre An
glia *1 Suedia. Victoria a reve
nit echipei Anglie! cu 1—0 (ta 
tur 0—1). în prelungiri, scorul a 
rămas neschimbat, după care aa 
urmat loviturile de la 11 m. Sue
dezele au clstlgat cu 4—2 cuce
rind astfel titlul.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

SAN JOSE. Alte rezultate înre
gistrate tn cadrul concursului 
atlețllor americani: bărbați: 400 
mg: Andre Philips 48,73, Tony 
Rambo 49,37, Amadou Dla Ba (Se
negal) 49,82; 3000 m obst.: Henry 
Marsh 8:26,99, Tom Stevens 8:36,60; 
disc: Mao Wilkins 69,20 m, John 
Powell 68,36 m, Art Burns 67,94 
m; triplu: Willie Banks 16,98 m, 
Keith Connor (Anglia) 16,73 m, 
Ajayi Agbebaku (Nigeria) 16,60 
m; greutate: Brian Oldfield 22,19 
m — record al S.U.A., John Bren
ner 21,59 m Dave Laut 21,58 m, 
Mike Carter 21,41 m, Greg Tefra- 
11s 21,25 m.

MILANO. Italianul Donato Sabia 
a realizat timpul de 1:00,08 pe 500 
m — cel mal bun rezultat mon
dial pe această distanță. La 
Înălțime, vest-germanul Carlo 
Thranhardt a ctștigat cu un re
zultat modest: 2,23 m. L-au ur
mat Glannl Davlto șl Dleter

Măgenburg (R.F.G.) 2,19 m ]
MADRID, tn capitala Spaniel a 

avut loc competiția feminină tro
feul european al cluburilor În
cheiată cu următorul clasament: 
L Bayer (R.F.G.) 166 p, 2. Sis- 
port Fiat Iveco (Italia) 153 p, 3. 
Borough of Hounslow (Anglia) 
117,5 p, 4. Amlra (Spania) 114 p, 
5. Maribor (Iugoslavia) 107 p, 6. 
Amsterdamse (Olanda) 91,5 p etc. 
Cîteva rezultate Individuale: 800 
m: Tlelnebrahm (R.F.G.) 2:04,19, 
1500 m: Sly (Anglia) 4:12,59, 3000 
m: Alonso (Spania) 9:26,91, lun
gime: Kinch (Anglia) 6,57 m, 
Înălțime: Meyfarth (R.F.G.) 1,94
m, disc: Geler (R.F.G.) 54,80 hi.

BUFFALO. Concurs de selecție 
pentru J.O. al maratonlștllor a- 
merlcanl: 1. Peter Pfitzinger 
2.11:43, 2. Alberto Salazar 2.11:44, 
3. John Tuttle 2.11:50, 4. David 
Gordon 2.11:59, 5. Dean Matthews 
3.12:26 etc.

AUTOMOBILISM. • Cursa de 
300 de mile de la Indianapolis a 
fost cîștigată de americanul Rick 
Means („March Cea worth”) tn 
3h 03 31, medie orară M2,783 km. 
urmat de oolumblanul Roberto 
Guerrero, pe același ttp de ma
șină. la două ture.

BOX • Ugandezul John Mu
gabe, numărul doi in clasamentul 
mondiial WBC, la categoria su- 
ner-semimijlocle, a obtimit a 22-a 
victorie consecutivă tn carieră, 
lnvingtndu-1 prin k.o. pe 
ricanul Gilbert Johnsen.

HALTERE • Clștlgătoril 
ultima zl a campionatelor 
diale de juniori, la Lignano 
biadero (Italia) : cat. 100 
Gheorghe Petrov (Bulgaria) 
kg (180+212,5) • oai. 110 
Serghel NavirnH (URSS) 
kg (172,5+215) ; cat. +110 
Jlrl Zubricky (Cehoslovacia) 406 
kg (175+231,5, record mondial 
de juniori la „aruncat”).

ÎNOT • Duminică tn ultima 
Zl a campionatelor R. D. Germa
ne. la Magdeburg, tn proba 
ștafeta 4 X lăo m mixt, 
Rlciitar a înotat 100 m spate bi 
55,35, corectîndu-șl cu 10 sutimi 
de secundă recordul european 
stabilit cu o zl Înainte. Alte re
zultate : 200 m spate (fi : Ka
thrin Zimmermann 2:10,97. Krfs-

ame-

din 
mon- 
Sab-

kg

dn Otto 2:11.83 Cornelia SircA 
3:1334, 200 m fluture (fi ; loo 
Gelssler 2:08,96 ; 200 m mixt (m)l 
Jens-Peter Bemd 2:03.29: 1 500
m liber (m) 5 Sven Lodziewskl 
15 38.TI. • Campionatele Amert- 
dl de Sud, ta Rio de Janeiro ( 
190 m liber : Cyro Delgado (Bra
zilia) 51,89 ; 200 m fluture : Bo
ia Madruga (Brazilia) 2:06,95, 
200 m bras (f) : Alicia Bos carto 
(Argentina) 2:38,61.

MOTOCICLISM • Clștlgătoril 
„Marelui Premiu” al R. F. Ger
mania la viteză, pe circuitul da 
la Nurburgrlng : 80 cmc : ștefan 
Dorflinger (Elveția) pe Zua- 
daipp”. medie orară 131.819 km 1 
125 cmc : Angel Nieto (Spania» 
pe „Garelli*, 140,068 km/h ; 500 
cmc : Freddie Spencer (SUA) pa 
,Honda”, 155,332 km/h
RUGBY • Bâziers a clstlgat 

campionatul Franței tnvinglnd 
lin finală pe Agen ctl... 3—â » 
loviturile de penalitate, aceasta, 
după egalitatea de îs—12 ia ter
minarea timpului de joc șl 24—H 
după prelungiri I

SCRIMA • Dorina Vacearoni 
(Italia) a clstlgat Trofeul Jeauity 
la floreta, aslgurfndu-șl victoria 
91 tn „Cupa Mondială*.

VOLEI • Med amical feminin 
la Satnt-LoTita (Franța) : Trânta 
— Ungaria 3—2 (». —8 —M. 4. ».


