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Campionatele continentale de lupte greco-romane
Tovarășul Nicolae Ceaușeseo, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste Remania, 
a plecat, joi dnpă-amiază. in 
R.P. Polonă, pentru a lua par
te la intilnirea la nivel înalt 
a conducătorilor de partid si 
de stat ai țărilor participanta 
la Tratatul de Ia Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
este însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscăleseu. membru al 
Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-mini»- 
tru al guvernului, geaeral-en- 
lonel 
bru al 
xecutiv 
nistrul 
Stoian, 
Comitetului Politie 
secretar al C.C. al P.C.BL. Ste
fan Andrei, membru «upteand 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministru! a- 
facerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceanșesen 
a fost salutat, la plecare, de 
membri si membri s pleznii ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari ai Co
mitetului Central al part dalai, 
de membri ai C.C. al P C.l. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, de reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Un grup de pionieri a oferit 
cu dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescn buchete de flori.

Constantin Olteana, meaa- 
Comiietului Politic E- 
al C.C. al P C R . tni- 
apărârii naționale. Ion 
membru supleant al 

Executiv.

ȘTEFAN RUSII — CAMPION EUROPEAN!
Ilie Matei, Ștefan Negrișao și Nicolae Zamfir — medalii de argint

NTeatoe

| • TcBIpa României, pe locul 2 m clasamentul
B >c Mfianl • Debutantul sorin nertca- „bronz"

I

5

LEIPZIG, 25 (prin telefon). Strălucit final al luptă
torilor români la campionatele europene de „greco-ro- 
-■■r' încheiate joi seara la sala Complexului expozi
ție* -1 dl* tocai îiale ! CU o formație mult Întinerită 
(tre* debutanțf), cu absențe de ..marcă* (printre alții, 
-:t; — i c'Lmjnci Ion Draica și Visile Andrei), luptă
torii nul-1, dind dovadă de o excelentă pregătire și 
de o mare patere de dăruire, au încheiat Importanta 
eompetiți* e* an bilanț strălucitor, dominat de „aurul” 
cucerit de mzlf.p'.ul nistru campion olimpic, mondial 
șt exrecpean Ștefan Roșu, care, tdștigtod pentru a 5-a 
□ară tifcl european, egalează performanța de mare 
pcesn^n -ca'ra-i de un alt luptător român, Constan
tia Alexaadr* (cat. 43 kg). La un pas de prima treaptă 
a po&znxubd. cucerind meda
liile de argint. s-au mai *- 
ftot aJH trei vzlzmsi sportivi 
-—y-J-v: : IEe Maici. Ștefae Ne
gri*** și Nicaiae Zamfir. eo- 
leriăa medaliilor fiind eompie- 
tată eu -broazul* tiștigat de 
debutantei Soria H erica, care 
se dovedește un demn urmaș 
al ta! Ian Draica. Așadar — 
UN TOTAL DE 5 MEDALIL 
DINTRE CARE UNA DE AUR. 
3 DE ARGINT Șl UNA DE 
33ONZ. ta tare să adăugăm 
pcncteta realizate de Gbe*r-

ȘTEFAN RUSH

Azi, la ora 17, in sala „Victoria" din Ploiești

GIMNASTE SI GIMNASTI DiN 22 DE TARI• * »

LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI9
Municipiul Ploiești trăiește 

intens, pe plan sportiv, sub 
semnul marilor întreceri : aia 
se va desfășura, tocepind ie 
astăzi de ta ora 17. o compe
tiție de major interes, care se 
bucură de o frumoasă si me
ritată reputație Interna tjanalâ: 
a 28-a ediție a Campieaatetor 
in terna tto* ale de gimeastie*
..Gbeerghe Mceean** întrece
re care, de-a lungul anilor, a 
lansat sau a confirma- nume- 
oase stele de primă mărime 
e gimnasticii Internationale. 
Tradiționala competiție oe 
re Ploieștiul o găzduiește 

pentru a doua oară consecutiv, 
se află to acest an sub sem
nul intenselor pregătiri pe ca
re mulți dintre competitorii 
de pe continentul nostru le e- 
fectuează în vederea apropia
telor întreceri de anvergură si 
cu mare miză, cum ar fi. între 
altele campionatele europene 
de la Helsinki (feminin) si 
Oslo, programate In lunile 
mal. respectiv iunie Succesele 
remarcabile pe care gimnastica 

la
.._ _______  ________ O-

limpice au avut un puternic 
ecou internațional și nu greșim 
dacă afirmăm că 
fluența! favorabil 
natele internaționale

românească le-a repurtat 
ultima ediție a Jocurilor

componentăLavinia Agache.
a lotului reprezentativ, se afli 
intr-o buni formă de concurs

ele au in
și Campio- 

___ ___________ 1_ de la 
Ploiești. 21 de țări, de pe trei 
continente, au ținut să-si tri
mită reprezentanți la „toterna-

rile
114-
3a:

id-

lor. care vor concura tot de la 
ora 17. Duminică dimineață 
stot programate finalele pe a- 
parate. de la ora 19 to care 
3 vom urmări pe cei ma: buni 
in fiecare probă După cum 
am mai anunțat, se va concu
ra numai eu exerciții liber a-

Cu justificat interes stot aș
teptate de public 
gimnastelor noastre________
printre concurente aflindj-se 
Eeaterina Szabo de patru ori 
medaliată eu aur la J.O de 
la Los Angeles. Lavioia Aga- 
ehe, Lanra Cătina. Daniel* Si
li vas. Camelia Vainea. Lenuța 
Ros si ploieșteanea Celestina 
Popa, șt ni se pare de aseme
nea. interesam să menționăm 
că intre țările participante se 
află Uniunea Sovietică R P. 
Chineză R.P.D. Coreeană Cu
ba. R. D. Germană Canada.

evoluțiile 
fruntașe

Constantin MACOVEI

României pe locul 2, după e- 
chipa Uniunii Sovietice și îna
intea celei a Poloniei. Feliei- 
ttodu-i pe sportivi și pe antre
norii care i-au pregătit, să fur
nizăm ctitorilor citeva amă
nunte despre ultimul sprint 
al „trimiorCor* noștri spre po
diumul de onoare al acestor 
campionate. Ștefan Rush s-a 
dovedit imbatabil in finala cu 
S-c garni Borislav Velicikov. 
pe care l-a invms autoritar: 
prin descalificarea acestuia to 
mia. 4A9. ctod 5***” Rusu. 
eooducea co J—0 la puncte, cu
cerind. to aplauzele speria- 
tarilor. titlul de campion al 
categoriei 74 kg. Nicolae Zam
fir ■ luptat cu dirzenie 
-ereînd să realizeze 
bună performantă 
sa sportivă dar 
fanez Artunian 
mai bun. eiștigtod la 
(4—•) titlul categoriei 57 kg. 
Ștefaa Negrișaa a pierdut și 
ei la puncte CI—11) la sovie-

to
cea mai 

din cariera 
sovieticul O- 
s-a dovedit 

ouncte

ticul Mihail Prokudin, care șj-a 
adjudecat titlul la categoria 
63 kg. Nici Ilie Matei n-a pu
tut schimba „argintul” in 
„aur*. sovieticul Igor Kanîghin, 
un campion al campionilor, in- 
vingind la puncte (7—0) șl ciș- 
tigind astfel titlul categoriei 
90 kg.

Citeva „restante” din cronica 
întrecerilor de miercuri. înche
iate seara tîrziu. dună convor
birea cu redacția :

La cat 74 kg. multiplul nos
tru campion olimpic 
si european Stefan 
luptat excelent in 
sovieticul 
fcampion 
finind o 
o laudată.
-finala mare* a categoriei fă- 
ctod. astfel, să crească Ia 4

Mihai 
mondial 
victorie 
care l-a

mondial 
Rusa a 

intilnirea cu 
Mamiașvili 

in 1933) ob- 
todelung a- 
promovat în

Costtn CH'SIAC

(Continuare fa doc « 4-«)

RALIUL AUTOMOBILISTIC
INTERNAȚIONAL

Joi a avut loc. pe Podul 
prieteniei de la Giurgiu-Ruse. 
festivitatea prilejuită de sosi
rea pe teritoriul tării noastre 
a partidpanților la Ra.'iul au
tomobilistic internațional „Vic
toria 40*. La raliu, organizat 
in cinstea celei de a 40-a a- 
niversări a victoriei asupra 
fascismului, participă delegații 
din Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă. Republica Populară 
Democrată Coreeană. Republica 
Cuba, - --
Germani 
Mongolă 
Polonă, 
România.
Ungară Uniunea Sovietică Re
publica Socialistă Vietnam.

VICTORIA 40 ll

Republica 1 
Republica 

Republica 
Republica 
Republica

Democrată 
i Populară 

Populară 
Socialistă 
Populară

J»
Startul s-a dat la Moscova, la 
17 aprilie a-c.. caravana străbă- 
tind teritoriul U.R.S.S. R. P. 
Bulgaria, iar după traversarea 
tării noastre se va parcurge un 
itinerar trecind prin ft P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, ft P. 
Polonă, ajungindu-se la Berlin, 
la 9 Mai.
Dupâ-amiază. caravana auto

mobilistică a sosit pe Stadionul 
tineretului din Capitală. Parti- 
cipanții la raliu au fost salutați 
cu acest prilej, de reprezentanți 
al Consiliului Național Dentru 
Educație Fizică $i Sport, Con
siliului popular al sectorului 1. 
In numele tuturor participanți- 
lor de peste hotare la raliu. 
A. I. Odințov prim-vicepre- 
sedinte al Societății voluntare

Campionatele balcanice de volei

EVOLUȚII APRECIATE-$l VICTORII-ALE REPREZENTATIVELOR ROMÂNIEI
întrecerea

PITEȘTI, 25 (prin telefon), 
în deschiderea rundei a doua 
a campionatului feminin — o 
partidă care se anunța echili
brată si interesantă între re
prezentativele Turciei si Gre
ciei. Dar așteptările nu s-au 
confirmat, pentru că echipa 
turcă a probat din plin virtu
țile demonstrate si în intilni
rea din prima zi cu formația 
României, cîștigînd categoric, 
eu 3—9 (7. 7. 13). Bine coordo-

feminină
nată de Hulya Ergin si efi
cientă to ambele compartimen
te. mai ales prin trăgătoarele 
Nalan Gulergin. Kostanda Vio
let Arzu Bairakgil si Arzu 
Bagdatli, echipa Turciei n-a 
lăsat nici o speranță adversa
rei decît către final cînd s-a 
relaxat. La învinse au ie-

Aurelian BREBEANU

(Continuare to pag a 4-a)

întrecerea
BUZĂU, 25 (prin telefon). 

Derbyul celei de a doua zile a 
campionatului balcanic de vo
lei pentru echipele masculine, 
ce se desfășoară in sala „Da
cia*, a adus In teren echipele 
României și Iugoslaviei. Cum 
era de așteptat, formația noas
tră a depășit tracul din partida 
inaugurală si s-a impus cate
goric cu scorul de 3—0 (11, 11, 
6). La fel de importantă este 
Si maniera în care voleibaliștii

masculină
noștri și-au depășit partenerii 
de întrecere. Spectatorii au 
aplaudat o evoluție sigură eu 
execuții tehnice de calitate 
elementul principal in obținerea 
victoriei fiind blocajul, adică 
exact ceea ce nu se reușise 
in ziua precedentă. Semn ;ă 
antrenorii G. Bartha si C.

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

de sprijinire a armatei avia
ției și floteL șeful delegației 
sovietice a adresat mulțumiri 
pentru primirea călduroasă da 
care s-a bucurat pe oâmintul 
ospitalier al României. în cu- 
vîntul său el a relevat rolul 
activ al armatei române la zdro
birea Germaniei fasciste si » 
urat poporului român, din oar- 
tea popoarelor sovietice. noi 
succese in construcția socialis
mului si comunismului. sub 
conducerea Înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român

Joi după-amiază oarticipan- 
tii la raliul automobilistic au 
depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor patriei si la 
Monumentul eroilor sovietici, 
în aceeași zi. șefii delegați
ilor participante la raliu au 
avut o întrevedere ta Consiliul 
popular al municipiului Bucu
rești.



SIMPOZION 
ZILEI DE

DEDICAT
9 MAI

I
1

In cadrul manifestărilor 
organizate în cinstea zilei 
de 9 Mai, Consiliul mu
nicipal București pentru 
educație fizică și sport, 
împreună cu 
municipal de partid pen
tru activitate ideologică și 
politico-educativă, organl- 

șimpozionul cu 
poporului 
Indepen- 
și pro-

Cabinetul

„Lupta 
pentru 

libertate

I

zează 
tema : 
român 
dență, 
greș social".

Cu acest prilej vor fi 
evocate actele de eroism 
ale ostașilor români în 
lupta pentru cucerirea in
dependentei tării în anul 
1877, contribuția adusă de 
poporul nostru 
iul antifascist, 
munca eroică

în războ- 
precum și 
a întregii

națiuni sub conducerea 
P.C.R. pentru făurirea 
unei societăți noi, al unui 
nou destin socialist al 
țării.

Manifestarea 
educativă, 
contribuția 
de partid 
conducerii 
Istorie și Artă a munici
piului București, va avea 
loc în 
rințe a 
nicipal, 
în prezența cadrelor de 
conducere ale cluburilor 
și unităților sportive te
ritoriale, propagandiști, an
trenori, instructori și spor
tivi fruntași din munici
piul București.

înviorării
nostru național în

CE VEȚI ÎNTREPRINDE
PENTRU REVITALIZAREA OINEI IN ȘCOLI ?

sportului nostru național și în școlile 
mediul urban, unde vom căuta să

politico- 
organizată cu 
unor activiști 

și de stat, a 
Muzeului de

Sala de confe- 
Cabinetului 
astăzi, orele

Deoarece în ultima vreme s-a observat 
o restrîngere a ariei practicării sportului 
nostru național în rîndurile școlarilor l-am 
invitat să răspundă la întrebarea din titlu 
pe noul secreta, responsabil al F. R. Oină, 
tînărul profesor de educație fizică CRIS
TIAN COSTESCU. Este un bun cunoscă
tor al problemei, întrucît și pînă acum 
a fost membru în biroul federal și pre
ședintele comisiei de competiții a forului 
de resort :

„Determinate de diminuarea tradiționa
lelor întreceri din multe unități de în- 
vățămînt măsurile în vederea..................
activității sportului 
școli se derulează din anul 1984, de cînd 
oină a fost introdusă în programa de 
educație fizică pentru elevii din mediul 
rural și, facultativ, pentru cei din ciclul
Hceal de la orașe. Astfel, oină a deve
nit a’ doilea joc sportiv pe care-1 învață 
elevii din clasa a VH-a, programa de
educație fizică neexcluzînd însă practica-

rea
din _________
sprijinim în continuare înființarea a noi 
echipe. Pentru ca atît elevii de la sate, 
dt și cei de la orașe să învețe jocul cu 
bastonul și mingea, specialiștii federației 
vor elabora in ---- *“■“ — ’----
didactic, unele 
zate, iar altele 
rlalizare ; s-au 
cizări, 5 COO de 
tul-ui de joc 
pentru a ajunge' la școli ; se va' reedita 
un pitari cu elementele de bază ale ini
țierii în oină ; vom delega lectori la cen
trele de Inițiere tutelate de C.N.O.P, și 
M.E.I. ; am făcut toate demersurile ca în
treprinderile furnizoare de mingi și bas
toane să pună la dispoziția școlilor un 
număr spori'- de astfel de materiale ; vom 
organiza, în colaborare cu comisiile jude
țene și municipale, cursuri de instructori

■ și arbitri îneît să ajungem la finele anu-

curînd un bogat material 
proiecte fiind deja finali- 
aflate în curs de mate- 

retipărit, cu ultimele pre- 
exemplare ale regulamen- 

expediate în toate județele,

lui 1985 La 85 și 
fel de cădise ; am alcă 
blican un calendar c 
deschis de campionatu 
dustriale și de industrie 
va continua cu întrece 
rilor", „Cupei U.T.C." 
național de juniori", 
programul de măsuri 
cînd oină se învață î 
educație fizică, un fact 
stituie dascălul. Dar, di 
moții de cadre didactic 
despre oină și. firește, n 
vilor jocul nostru din b 
tă îndemînarca, viteza, 
lectiv și alte calități a 
procesul de dezvoltare 
puteți
• „Printr-u-n efort colec 
cu răspunderi pe linie 
delate cadrele didactice 
pregătirea echipelor să 
puriu, după ' toate ceri 
tualului proces de ins 
educație fizică devenin 
ai oinei. Dorim ca din 
să-i promovăm pe viit 
lificați. Se cuvine să 
în ultimele săptămîni 
cererile de material do 
dul de organizare a ac 
nare în județe a cadrel 
credem hotărâtor pent 
mal mulțl tineri în pr 
nostru național, oină".

Tra:

spune in

CAMPIONATE - COM PE TIT11 FROGR

INTENSĂ ACTIVITATE LA BASCHET Di VIZI A „B DE HANDBAL

® Echipa națională de senioare in tumou in R. D. Germană și 
Polonia ® Programul din sala Floreasca al meciurilor din cadrul 
„Cupei federației" • Rezultatele și clasamentele Diviziei ,.B" 

de tineret
© Reprezentativa feminină de 

baschet a plecat în R. D. Ger
mană, unde va participa, în o- 
rașul Halle, la un turneu inter
național după care se va de
plasa în Polonia, La Wroclaw, 
pentru o altă

Ia
competiție.

© In cadrul ..Cupei federației" 
pentru echipe masculine (fără 
Jucătorii din lotul național), de 
azi pînă vineri au loc meciurile 
turului al treilea, la Iași, Bucu
rești și Baia Mare. în Capitală 
partidele au loc • în- sala Flo
reasca, astfel : vineri, de la ora 
15,30 • Politehnica Sportul stu
dențesc București — C.S.U. Ba
lanța Sibiu, Dinamo București — 
Farul Constanța ; sîmbătă, de la 
ora _ 15,30 : Farul — Politehnica, 

- Dinamo ; duminică, de 
11,30 : Farul — C.S.U., 
— Politehnica.

București — Constructorul Galați 
65—49 (36—26), Textila C.S.Ș.
Gheorgheni — Voința Sf. Gheor- 
ghe 69—60 (35—26). Clasament
după 18 etape : 1. Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 33 p, ‘ - - — ~—
hova Ploiești 33 
IPEP. CSȘ —
Universitatea C.S.Ș. Viitorul n 
Cluj-Napoca 28 p, 5. Voința C^.Ș. 
Unirea Iași 28 p, 6. ‘
Sf. Gheorghe î7 
C.S.Ș. Gheorgheni 
litehnica Sportul
București 25 p,- - - 25
rești 24 p. 
Focșani 22 p, 
C.S.Ș. Galați 22

2. C.S.U. Pra- 
p, 3. Robotul 

Bacău 29 p, 
C.S.Ș. Viitorul

4.

Salonta P. 
11.

C.S.U - 
la or?
Dinamo

Rezultate din 
„B* de handbal, 
ria L etapa a 
Marina Constanța 
1€. A 
17—±1 
Galaț 
C.S.M.
14-a : 
latorul 
Comerț

. Voința C.S.Ș. tajulp, 7. Textila
25 p, 8. PO- tCrUlX'
studențesc n doaraMetalul C-S.Ș. MureșP.T.T. Bucu- 26—21.

9.
10.
Autobuzul C.S.Ș.
12. Constructorul
P.

C. Gruia. P.

returul Diviziei 
MASCULIN, sc- 

13-a : Comerț’-il 
— I.EJ.S. 27— 

rctic Giești — Dacia Pitești 
I.M.U. Bacău — C.S.U.

24—21. Celuloza Brăila — 
Borzești 25—25 ; etapa a 

C.S.M. Borzești — Calcu- 
I.I.R.U.C. București 23—17, 

țul Marina — Relonul 14— 
12 ; etapa a 15-a : Arctic — Co
merțul 14—13. I.M.U. Bacău — 
Petrolul Teleajen 26—21, I 
loza — Dacia 29—29, A.S.A. 
zău — C.S.M. Borzești 
Seria a n-a, etapa a 13-a

Petroșani — 
Lugoj 24—21.

— Metalul
Electromureș Tg. 

Copșa Mică 
Baia Sprie — 

25—21, Meta- 
C. Minaur n

Celu- 
. Bu- 
25—18. 
: Uti- 
Meta- 
Trac- 

Hune-

„CUPA PRIMĂVERII” 
LA TIR CU ARCULSăvinești — I. T. București 30—15 ; 

etapa a 15-a : Didactica Alexan
dria — Filatura Focșani 18—21, 
Textila Buhuși — C.F.R. Craio
va 20—18, Industria textilă Pi
tești — Precizia Vaslui 
Vulturul Ploiești 
ila 23—19, I. T. ~ 
nica Pucioasa 
Gheorghe — 
23—11. Seria a
Constructorul Baia’ Mare — Glo
ria Bistrița 27—23, Voința Odor- 
hel — TricotextU Sighet 25—20, 
C.S.M. Sibiu — Voința Sighișoa
ra 31—12, Constructorul Hune
doara — Carpatex Brașov 26—ZL ; 
etapa a 14-a : Gloria — Univer
sitatea Farmec Cluj-Napoca 15— 
10. Carpatex — Industria ușoară 
Oradea 23—8, Voința Sighișoara — 
Constructorul Hunedoara 16—14, 
Tricotextil Sighet — C.S.M. Si
biu 19—28 ; etapa a 15-a : Voin
ța Odorhel * ‘ _1_
trița 15—17. C.S.M. Sibiu — Con
structorul Baia Mare 24—17, Con
structorul Hunedoara — Trico
textil Sighet 29—15, Industria u- 
șoară Oradea — Voința Sighișoa
ra 35—20, Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca — Constructorul Ti
mișoara 21—16. (Corespondenți : 
I. Toma, L. Mandler, S. Nace, 
FI. Dumitru, I. Vlad, N. Marcu, 
Z. Kovacs, A. Crișan, I. Frăți- 
lescu, D. Soare, A. Csaba, S. Bă- 
loi, I. Vieru, I. Ionescu, N. Cos- 
tin, I. Iancu, I. Stanca. A. Pia- 
loga, L. Brfotă, I. Ghișa, I. Tur
co, I. Fcțeanu, T. Costin. Tr. E- 
nache, C. Gruia).

16—9,
Chimia Bră- 

București — Trai- 
18—13 ; C.S.M. Sf. 
Relonul Săvinești 
n-a, etapa a 13-a:

Influențată negativ de vremea 
eu totul nefavorabil (vînt, ploaie) 
din ziua a doua de Întreceri, 
„Cupa primăverii- la tir cu ar
cul a continuat la poligonul Tu
nari. Bineînțeles, rezultatele din 
probele scurte ale primei simple 
F.I.T.A. au fost mai slabe. Situa
ția liderilor a rămas neschim
bată, rămînînd de semnalat doar 
apariția pe locul 3, la senioare, 
a Danielei Robu.

GALAȚI, 
cea de a 
pentru pri 
pionatului 
pe patino 
tate, for
rea Ciuc ș 
au oferit 
dar de o 
și spcctac 
tați, dove 
pregătire

în campi 
popice s- 
după-ami 
urmi nd 
să se d 
după cad 
juniori. Ia

REZULTATE TEHNICE, simplu 
F.I.T.A.; seniori : 1. V. Wesze- 
lowschi (Voința Satu Mare) 1175 
p, 2. I. Călin (Voința Satu Ma
re) 1163 p, 3. Gh. Pop (Minerul 
Aninoasa) 1139 p; senioare ; 1. 
Aurora Chin (Steaua) 1207 p, 2. 
Gabriela Coșovan (CSS Rădăuți) 
1098 p, 3. Daniela Robu (Olim
pia) 1095 p ; juniori I : 1. F. 
Iliescu (CSM Iași) 1083 p, 2. F. 
Habian (Minerul Aninoasa) 908 p, 
3. • Iulian Matei (CSM Iași) 988 
p; junioare 1:1.“*’ “ ’
(CSM Iași) 1071 p 
colaescu (Olimpia) 
nița Enache (CSM 
juniori II : ' “

3
Metalul 

forul 1
Unio Satu Mare 
lui Bistrița — H.
Bala Mare 25—21 ; etapa a 14-a : 
Unio Satu Mare — Metalul Bis
trița 25—21. Metalul Hunedoara — 
Electromureș 14—13 ; etapa a 
15-a : Utilajul Știința — Voința 
Sebeș 28—21, Tractorul — Strun
gul Arad 25—17. Electromureș — 
Metalul I-UJt.T. Lugoj 24—14. 
Șulorul — Metalul Hunedoara 
27—16. MMM Bistrița — Meta
lul Copșa Mică 28—24, H. C. 
Minaur n — Unio 30—27.

Gloria sticla Bis-

Corespondenți
Geornoiu, C. Crețu, M. Avanu, 
T. Siriopol, A Szabo, Fr. Dar- 
vasi, E. Teirău. Z. Kovacs, O. 
Bălteanu. FI. Jecheanu, O. Guțu, 
N. Tokacek, N. Costache, A. 
Soare.

Iuliana Fodor 
2. Diana Ni- 

1072 p, 3. Doi- 
Iași) 1038 p ;

1. C. Hăvîrnean 
(CSM Iași) 1035 p, 2. M. Fîrdea 
(Voința Satu Mare) 915 p, 3. R. 
Pavel (Voința *
junioare II : 
(Voința Satu Mare) 967 p, 
Mihaela Puiu —
3. Lăcrămioara Frijan (CSS Ră
dăuți) 728 p.

întrecerile continuă.

In
„b-

ultimele etape ale Divi
de tineret la baschet 

au fost înregistrate următoarele 
rezultate : MASCULIN : Metalo- 
tehnica C.S.Ș. Tg. Mureș — So- 
distul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 95—71 
(42—40). C.S.U. Oțelul Galați — 
Electrica Fieni 120—66 (61—32),
Oțel Inox Tîrgoviște — I.C.I.M. 
Brașov 49—62 (37—40). Comerțul
C.S.Ș. Timișoara — Automatica 
București 89—81 (37—35), Sodistul 
Rm. Vîlcea — C.S.U. Galați 58— 
6« (36—36), C.S.U. Brașov — Jiul 
Știința Petroșani 98—44 (51—21),
I.C.I.M. Brașov — Metalotehnica 
Tg. Mureș 76—66 (35—28), C.S.U. 
Brașov — Metalotehnica Tg. Mu
reș 104—88 (46—48), Automatica
București — C.S.U. Brașov 69—79 
(27—49), Urbis București — Co
merțul Timișoara 67—72 (36—40). 
Clas-ament după 
C.S.U. Brașov 32 
ca București 32 
C.S.Ș. Timișoara 
Oțelul Galați 31 
Tîrgoviște 30 p, 
rești 30 p, 7, i

N. I. 
A.

Turneele finale se vor desfă
șura, intre S și 12 mal, astfel : 
băieți, grupa 1—S : Galați, grapa 
7—12 : Rîmnicu VHcea ; fete, 
grupa 1—6 : Satu Mare, grapa 
7—12 : Focșani.

FEMININ, scria I, etapa a 13-a : 
CJF-R. Craiova — Filatura Foc
șani 29—19. Textila Buhuși — Chi
mia Brăila 30—15, Industria tex
tilă Pitești — Trainica Pucioasa 
22—20 ; etapa a 14-a : Relonul

DIN JURUL F1LEULUJ

„CUPA STEAUA" LA TENIS

Satu Mare) 910 p;
1. Carmen Bulbuc

2.
(CSM Iași) 862 p,

FEMININ 
REȘTI — 
2 512—2 440 
6—0). Cea 
a reuniuni 
banu, de 
pd. (N. 
VOINȚA 
TIMIȘ O A 
Victorie
schimb : 1 
421—416. C 
aparținut 
424. ’ (I. Gh 
TROLUL 
BUCUREȘ 
Principale 
greanu — 
cea — 429 
© VOINȚ 
INȚA OD 
“ b

19 etape : 1.
p, 2. Automat!- 
p, 3. Comerțul 
32 p, 4. C.S.U. 

p, 5. Oțel Inox 
6. Urbis Bucu- 

, Carpațl Grup 8 
Construcții București 29 p, 8. Me
talotehnica C.S.Ș. Tg. Mureș 29 
p, 9 I.CJ.M. Brașov 26 p, W. 
Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 25 p, 
M. Jiul Știința Petroșani 24 p, 
12, Electrica Fieni 22 p.

FEMININ : Metalul C-S.ș. Sa
lonta — Mobila CJS.Ș. satu Ma
re 80—84 (41—47), Robotul I.P.E.P. 
C.S.Ș. Bacău -------- ~ •
Ploiești 80—78 (43—32).
Satu Mare — Politehnica 
studențesc n București 
(57—29). C.S.U. Prahova 
— Metalul Salonta 74—44 ,  ,, 
Autobuzul C.S.Ș. Focșani — Vo
ința C.S Ș. Unirea Iași 55—58 
(24—25) Voința C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe — Voința Iași 70—60 (42—35), 
Constructorul C.S.Ș. Galați — 
Metalul Salonta 69—62 (30—25),
P.T.T. București — Politehnica n 
București 54—51 (27—23), P.T.T.
București — Autobuzul Focșani 
64—56 (25—24), Politehnica n

c.s.u. Prahova •
Mobila 

Sportul 
103—61 

Ploiești 
(35—22),

Șirul competițiilor de tenis în 
aer liber continuă în această 
săptămină cu o întrecere de tra
diție: „Cupa Steaua". Mai mult 
decît în anii trecuți, la actuala 
ediție atît numărul participanți- 
lor (peste 300), cît și calitatea 
jocurilor sînt în apreciabilă 
creștere, aproape toate secțiile și 
cluburile de tenis trimițîndu-și 
reprezentanți. Concursul se des
fășoară pe terenurile din parcul 
Ghencea ale clubului Steaua.

Cîteva dintre partidele pe care 
le-am văzut joi dimineață ne-au 
reținut atenția prin spectaculo
zitate, caracteristică ce ' 
conferită de preferința 
tenismani pentru jocul 
cu incursiuni aplaudate 
cu alte cuvinte un tenis 
pe care l-am dori prezent per
manent în repertoriul viitorilor 
noștri performeri. Disputa din
tre Irina Spirlea (Dinamo Bucu
rești) și Monica Năstase (Tenis 
Club București) de la categoria 
11—12 ani a plăcut spectatorilor. 
Luptătoare, bine pregătite fizic, 
pricepute în a juca de pe fun
dul terenului, dar și de lîngă 
fileu, Spîrlea șl Năstase sînt deo
potrivă de talentate. Prima are 
un plus de experiență, cu care a 
și reușit victoria. După 1—1 la 
seturi, învingătoarea a ajuns — 
nu fără greutate — la 5—1 și

le-a fost 
micilor 

ofensiv, 
la fileu, 
modem,

40—0 (pe serviciul adversarei) în 
jocul decisiv. Năstase a egalat, 
pentru ca Spîrlea să cîștige în 
tie-break“. Rezultat final : Spîr- 

lea — Năstase 6—1, 1—6, 6—5. La 
15—16 ani (băieți) s-a ajuns în 
semifinale, unde vor evolua: M. 
Dicu (C.S.Ș. 2 Constanța) — H. 
Niculae (Progresul), E. Ghițescu 
(Drumuri Unirea Iași) — 
Manciu (I.T.B.). Rezultate 
sferturi de finală la 15—16 
(fete) : Oana Caba (Drumuri U- 
nirea Iași) — Ioana Timiș (Pro
gresul) 6—0. 6—3, Pușa Dobreanu 
(C.S.Ș. 2 București) — Dana
Fraicor (Dacia Galați) 6—2, 6—2, 
Mădălina Voinea (Steaua) — An- 
toaneta Vane (Electrica Timișoa
ra) 6—1, 6—1, Mădălina Spirache 
(Dinamo București) — Gabriela 
Mitrică (Drumuri Unîrea Iași) 
6—2, 6—3. Fete, 13—14 ani (sfer
turi) : Claudia Peța (Progresul) 
— Loredana Hector (Progresul) 
6—1, 6—5, Angela Kerek (Electri
ca) — Ruxandra Dragomifr (Pi
tești) 6—4, 6—0, Mirela Cazacu 
(Steaua) — Cristina Țîru (Pro
gresul) 6—1, 6—3, Loredana Bu
jor (Dinamo București) — Cătă
lina Furtună (Steaua) 6—5, 6—2. 
întrecerile se încheie duminică.

D. 
din 
ani

Ion GAVR'LESCU

TRAGERE SPECIALA

O NOUA TRAGERE 
CIALA LOTO 

care olerâ participanților 
noi posibilități de a obține 
importante cîștiguri in :
• AUTOTURISME 

CIA 1300'
• MARI SUME DE BANI 

lei, 
lei,

ii variabile 
D.

SPE-

-DA-

de valori fixe
10.000 lei,
1.000 lei etc.)

(50.000
5.000

BANl.AUTOTURISME.EXCORSfî
• RD GERMANA

1.000 lei etc.) șl vâri
• EXCURSII IN R. 

GERMANA
Se extrag 64 

faze cu cițtiguri pe 21 de 
categorii. Extrageri „legate* 
fa toate cele trei faze.

Cîștiguri șl cu 3 numere 
din 16, 20 sau 30 extrase.

Sîmbătă 17 aprilie - UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE I

numere in 3

• Tenis Club București orga
nizează cursuri de inițiere, eli
berează abonamente trimestriale 
șl semestriale șl închiriază tere
nuri (cu ora) celor care doresc 
să joace tenis, precum și asocia
țiilor sportive.

© Vineri, sîmbătă și duminică 
se desfășoară la Piatra Neamț 
(f) șl Timișoara (m), turneele 
finale ale ediției 1984/1985 a cam
pionatelor naționale de juniori. 
Iau parte cîte 6 echipe califi
cate în urma turneelor semifi
nale și care-și păstrează rezul
tatele directe din cadrul acesto
ra. La fete, își vor disputa titlul 
de campionă națională echipele : 

„N. Titulescu" Craiova, 
P Neamț — cîte 4 p, 
„Matei Basarab" Bucu- 

C.S.Ș. Explormin Caran- 
* “ " 1 Farul

c.s.ș. 
c.s.s. 
C.S.Ș. 
rești, 
sebeș — cîte 3 p, C.S.Ș.
Constanța și C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — cîte 2 p, iar la bă
ieți : C.S.Ș. Steaua București, 
C.S.Ș. Tg. Mureș — cîte 4 p, 
Dinamo, C.S.Ș. „Poli* Timișoara
— cîte 3 p, C.S.Ș. 2 Baia' Mare 
șl C.S.Ș. Explormin Caransebeș
— cîte 2 p.

© în urma desfășurării cam
pionatelor Diviziei naționale de 
juniori și școlari, au retrogra
dat echipele : C.S.Ș. Rm. Sărat, 
C.S.Ș. Medgidia, C.S.Ș. 1 Bucu
rești, C.S.Ș. Reșița, C.S.Ș. Satu 
Mare — la fete ; CJS.Ș. „N. Ga- 
ne- r..................   “
rești, 
Tîrgoviște. 
C.S.Ș. Șimleul 
băieți.

Fălticeni, C.S.Ș. Nr. 2 Bucu- 
, C.S.Ș. „Tinărul petrolist” 

C.S.Ș. Alba Tulia, 
Sllvaniei — la

a activa în căm
in Divizia națio-

O Dreptul de 
plonatul viitor 
nală școlară și de juniori l-au 
obținut, prin campionatul de ca
lificare, echipele : C.S.Ș. Unirea 
Iași, C.S.Ș. Fălticeni, CJ5.Ș. Ur- 
zicenl, C.S.Ș. Lugoj șt C.S.Ș. 
Deva la fete, C.S.Ș. Tînărul Pe-

A apărut
■WWV\

I

trolist Tîrgoviște, C.S.Ș. Tg. Jiu, 
C.F.R. Arad, C.S.Ș. Oțelu Roșu 

Steagul roșu Brașov, Iașl C.S.Ș. 
băieți.

de zone a campiona- 
calificare pentru Divi
de tineret se va des

fășura între 1 și 5 mai la Vaslui, 
Lugoj șl Deva (fete), Brăila, 
București. Arad și Bistrița (bă
ieți). Finalele sînt programate în 
iunie. x

© Faza 
tulul de 
zla „B“

PRIMII CAMPIONI DE
Conform 

țlonal s-a ___ _
plouat municipal al anului : pro
ba de contra-tlmp Individual.

Pentru cei 
concurenți a fost o cursă grea 
(pe un vînt puternic), 
București _____
însă, spre meritul tuturora, 
un deplin " _ *
Bucureștiului la contra-tlmp In
dividual : C.
— la seniori — a realizat pe cei 
20 km ai oursei o medie orară, 
de 38,842 km ; C. Buzgulaș (Vo
ința) la juniori mari — a obți
nut pe 15 km 40,860 km, Iar». FI. 
Ochetan — la juniori mici — 
pe 10 km 35,573 km.

De altfel, la o distanță de nu
mai trei zile de la această cursă

calendarului compefi- 
dlsputat primul cam-

aproape 140 de

pe șos.
Oltenița, încheiată, 

cu 
succes. Campionii

Oprescu (Olimpia)

A apărut
nr. 4 (aprilie)

1985

Foarte 
reșence 
oaspete 
415 p.
DACIA

s- 
(i 
P 

BRAȘOV
DERMAG2 
C.S.M. RE 
© VOINȚ 
MET 
(3-3) 
MUREȘ
BRAȘOV 
CHIMIA 
BUCUREȘ

Conduc î 
TA BUCU

CICLISM Al

(duminică 
dată în c 
fisfăcătoare 
campionat 
lui, în ac 
—, la curs 
fierul Dru 
au rulat 
vărata lor 
țla celor*'
tatori ! lat 
lizate de 
O. Tudora 
km,'h, pe 

Bud 
km/h. pe 
— FI. Oc 
km/h, pe

V.

REVISTA 
ROMANA

DE

CU UN BOGAT CUPRINS DE A 
CRONICI ȘI RETBOSPECTI

„ALMANAHUL SPORTUL ’85“ cuprinde cele mai mari 
evenimente Sportive ale anului 1984: Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles și Turneul final al Campionatului european de 
fotbal, competițiile mondiale și europene, bogat ilustrate cu 
imagini color și alb-negru, poezii, beletristică, reportaje ine
dite, documentarul anului 1984 în clasamente și statistici, 
cuvinte încrucișate, umor.

calificat pentru „Interzonale- 
disputa noul meci Karpov — 
șahiștii Timișoarei 
în~. criză

Mihai Șubă 
Unde se va 
Reportaj cu 
Simultanele
Șase decenii de la fondarea F. R. Șah 
Noile clasamente mondiale
Cupa României la șah prin corespondez 
Partide comentate de la ultimele turnee

CEREȚI LA TOATE CHIOȘCU 
A PRESEI ȘI OFICIILE P 
ROMANA DE ȘAH” !



la

rea-

« de 
ercuri

43,200 
mari 

41.253 
mici

- 40

). în 
baraj 
cam- 
rată

ocali-

FAZA
100% —

VOIN- 
— în

Restanța la handbal

DINAMO BRAȘOV
MINAUR 29-30

telefon).
I.H.F.", 

Minaur Baia Mare, a sus- 
‘ ~ " partida

etapă a 
„A“, cu

Medul, 
dinamice 

_  _______. ..___ încheiat 
cu un rezultat favorabil bălmă- 
renilor : 30—29 (16—13). Cu trei 
secunde înaintea finalului, ea șl 
Ia Zaporoje, bălmărenil au în
scris golul victoriei. De remar
cat că excelentul jucător Mă
ricel Voinea a înscris nu mal 
puțin de 24 de goluri I Au mai 
marcat : Andreescu 9, Miele 5, 
Donosa 5, Donca 3, Mintiei 3, 
Pantilimon 3, Puiuleț, pentru 
Dinamo respectiv Stamate 2, 
Marta 2, Flangea șl Boroș. Au 
arbitrat D. Purică — V. Erhan 
(Ploiești).

Caro! GRUIA-coresp.

BRAȘOV. 25 (prin 
Ciștigătoarea „Cupei 
H.C. -- - • -•
ținut joi după-amlază 
restanță din penultima 
campionatului Diviziei 
echipa locali Dinamo, 
foarte plăcut, cu faze 
la ambele porțl, s-a

CIUC A RĂMAS IN PRIMAREA
LORICĂ LA HOCHEI

orghe 
brată, 
hnlcă
men- 
bună 

de la

Progresul au obținut victoria și 
In a doua partidă: 4—2 (1—0, 
0—2, 3—0) șl, cu aceasta, drep
tul de a evolua și în ediția ur
mătoare în primul eșalon al Di
viziei . A“. Au marcat: Lukacs, 
Csado, Pall, Salomon, respectiv 
Balla șl Nutescu. Au arbitrat bi
ne, F. Gubernu ajutat de Șt. 
Enciu șl G. Mîcu.

NATUL DE POPICE

ucu- 
L.AȚI 

vidual 
ătoare 

Cio- 
u 446 

P.) • 
INȚA 
(4—2). 
Stimul

1 (T) 
lat a 
e — 

PR
INȚ A 
(3—3).

Ne-

(6-0).

astă 
sa- 

doilea 
eștiu- 

fondul 
car- 

dlștii 
ade- 

tisfac-

T. SIRIOPOL

scria Sud și VOINȚA TG. MU
REȘ cu 26 p — în seria Nord.

MASCULIN 9 INDUSTRIA 
SlSMEI CIMPIA TURZII — ME
TALUL HUNEDOARA 5 573—5 421 
(4—2). Partidă cu rezultate foar
te mari șl două recorduri ale a- 
renei : pe echipe șl la indivi
dual. Deac — 1 002 p d. De la 
hunedorenl s-a impus Torok — 
968. (P. Tonea — coresp.) 9
GLORIA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 5 396—5 105 
(5—I). Juniorul Andrei, de la 
Gloria, a fost de departe cel 
mal bun jucător, obținînd 972 
p d. De la Olimpia s-a remar
cat doar Belivacă — 901. (P. Ig- 
natencu — coresp.) 9 VICTORIA 
TIMIȘOARA — C.F.R. TIMIȘOA
RA 4 794—4 653 (4—2). Cele mai
multe popice le-au doborît Popa 
841 și, respectiv, Behlen — 812. 
(C. Crețu — coresp.) 9 PETRO
LUL CÎMPINA — C.F.R. CON
STANȚA 5117—5 218 (2—4). For
mația locală a jucat foarte slab, 
Șlal, de pildă, care de regulă e 
cel mal bun din echipă, a avut 
doar 859 p. De la constănteni 
s-a evidențiat Donos cu 910 p. 
(C. Vîrjoghie — coresp.) 0 car- 
PATI SINAIA — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 5 049—4 804 (5—1).
Echipa • din Sinaia se află la a 
opta victorie consecutivă I Cel 
mal eficace jucători au fost în 
acest joc Ovidiu — 868 șl, res
pectiv. Lebădă — 848. (V. Feld
man — coresp.) 9 TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEI — AURUL BAIA 
MARE 4 958—5 349 (1—5). Bălmă-
renii au dominat categoric, a- 
vînd în jucătorul Bice un ex
celent realizator : 932 p d. De la 
localnici cel mai mare punctaj 
l-a avut Mathe — 853 (I). De la 
băimăreni s-a mal remarcat șl 
Boariu — 928 p. (A. Plaloga — 
coresp.) 9 RULMENTUL BRA
ȘOV — FRIGUL BUCUREȘTI
4 984—4 565 (5—1) 0 CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — JIUL 
PETRILA 5 289—5 249 (3—3) 9
UNIO SATU MARE — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 5 336—
5 292 (4—2) 0 VOINȚA BUCU
REȘTI — METALUL ROMAN 
5 107—5 C03 (4,5—1,5).

Conduc in clasamente : 
RIA BUCUREȘTI — CU 26 
e^eria Sud șl AURUL BAIA 
RE ou 28 p — seria Nord.

GLO-
P —
MA-

CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE JUDO - COPII

Sîmbătă șl duminică, la Buș
teni, se vor desfășura întrece
rile Concursului republican de 
Judo pentru copii. La întreceri 
vor participa peste 300 de copii- 
judoka calificați in etapele de 
zonă desfășurate anterior.

Sala Caralman, din localitate 
dotată cu două tatami (saltele) 
va primi In concurs tineri copil 
între 10—ll,ani și 12—13 ani. Ar
bitrajele sint asigurate de cel 
mai buni arbitri din tară, prin
tre care amintim, pe Mihai Pla
ton, Gheorghe Vasile și Constan
tin Isac.

CTȘTI GURILE TRAGERII 
RILOR ------------------ “ '

Divizia „A“ și fondul ei de jucători

CINE S-A AFLAT PE BANCA REZERVELOR LA MECIURILE ETAPEI A 26-a ?
I
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• Cartonașele șl accidentările subțiază loturile • Liderul - doar trei rezerve
• Moraru- pe un post Inedit • Unde slot atacanții băimăreni ? • F.C. Argeș Iși crește

mereu viitorii titulari • Hunedoara Iși prezintă „mlnjii"
Sigur, valoarea 

speță Divizia „A“ 
fi salvată de două-trei. chiar patru e- 
chipe. Steaua. Dinamo, Sportul studențesc 
și Universitatea Craiova nu se Întrec doar 
intre ele. trebuie să joace 34 de etape 
și numai o competiție de regularitate și 
de bun nivel le 
Si forma de care 
reprezentare pe 
cum in cupele

unui campionat — in 
de la noi — nu poate

poate completa valoarea 
au nevoie pentru o bună 

plan internațional. Și 
europene rezultatele nu 

s-au prezentat Întotdeauna De măsura aș
teptărilor. e clar pentru toată lumea că 
e nevoie de noi acumulări. Dar. pentru 
fruntașele campionatului nostru, prea 
multe jocuri reprezintă doar o formali
tate, jocuri in care se pune o singură 
problemă, aceea a scorului, pentru că 
partenerele nu emit nici o pretenție.

Cum am mai apus i ‘ 
una din cauzele care 
tanța dintre cvartetul 
divizionarelor „A" să 
de mult o constituie 
dintre loturile echipelor 
puțini antrenorii care se pling că au lo
turi restrinse, că accidentările sau sus
pendările îi pun in situația grea de a 
încropi o formație pentru jocul care ur
mează.

De fapt, care e fondul de Jucători de 
la Divizia „A" 7 Dincolo de cei »11“ din 
teren, cine rămîne pe banca de rezerve 7 
Sint întrebările la care am căutat răs
punsul prin sondajul pe care cronicarii 
noștri l-au făcut sîmbătă trecută, la me
ciurile etapei a 26-a.

Iată mai intîi jucătorii care au fost tre- 
cuți pe foile de arbitraj, de la numărul 
12 în sus (regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice dă dreptul fiecărei 
echipe de a înscrie în foaie 5 jucători 
de rezervă).
• STEAUA : Stîngaciu, Eduard, Radu II.
• JIUL : Henzel, Vesa. Stoinescu. Dosan, 
Ciorăscu. 9 F.C. OLT : Nițu. M. Popescu, 
Șorohan, Hanghiuc, A. Georgescu. • U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA : Boldici, Săn- 
doi, Bîcu, Beldeanu, O. Popescu. • A.S.A. : 
Vodă, L. Marton, Both, V. Marton. • 
„POLI" TIMIȘOARA : Moise, Vușcan,

Si cu alte ocazii, 
au făcut ca dts- 
fruntaș și restul 
ce mărească atit 
diferența valorică 
în cauză. Nu sint

PROGRAMUL Șl

Di-

SERIA I : Electro Luceafărul 
Botoșani — Tepro Iași : I. Ur- 
sachi (Bacău), Relonul Săvlneștl
— Cetatea Tg. Neamț: C. Cocon- 
cea (Brăila), Carpatl Gălăneștl
— Zimbrul Șiret : M. Feciorescu 
(Bacău), Minerul Vatra Dornei
— Explorări Cimpulung : G. Ne
grea (Bistrița), Șiretul Pașcani — 
Metalul Rădăuți : P. Costea (Bu
zău), A.S.A. Cimpulung — A- 
vîntul Frasin: A. Foriș (Reghin), 
Electro Șiretul Bucecea — Mine
rul Gura Humorului : C. Nistor 
(Vaslui), Constructorul Iași 
Celuloza Bradul Roznov: I. 
ma (Galați).

SERIA A n-a: Minerul Comă- 
nești — Petrolul Molnești : Die 
Coț (Ploiești), Luceafărul Adjud
— Victoria Tecuci: M. Crupă
(Iași), Unirea Negrești — Letea 
Bacău: N. Petrache (Suceava), 
Aripile Bacău — Mecanica Vaslui: 
I. Tănase (Tirgovlște), Foresta 
Gugești — Textila Buhușl : V. 
Petricală (Medgidia), Laminorul 
Roman — Viticultorul Panciu : 
N. Bigios (Botoșani), Inter 
Vaslui — C.S.M. Borzești : V.
Prisecaru (Pașcani), Constructo
rul Flacăra Odobești — Chimia 
Mărășești : B. Cațaros (Călărași).

SERIA A IlI-a : Chimia Brăila
— Chimpex Constanța : J. Bra-
tu (P. Neamț), Ancora Galați — 
Arrubium Măcln : A. Crișan
(București), Delta Tulcea — 
T.M.U.M.-C.S.Ș. Medgidia : L.
Pantea (București), Petrolul Ian- 
ca — Voința Constanța : T. lor- 
daehe (București), Portul Con
stanța — Progresul Isaccea : E. 
Antonică (Focșani), Avîntul Mat
ca — D.V.A. Portul Galati : I. 
Rus (Bacău), Marina Mangalia
— Laminorul Viziru : L Covasa 
(Urzicenl), Cimentul Medgidia — 
S.N. Tulcea : A. Anghele (Foc
șani).

SERIA A iv-a : Olimpia Slo
bozia — Dunărea Călărași : L 
Moraru (Cîmpina), Ș.N. Oltenița
— I.S.C.I.P. Ulmeni: A. Petrescu 
(Pitești), Rapid Fetești — 
mia Victoria Buzău: M. 
povici (Tulcea), Petrolul
— Carpațl Neholu 1 L 
deleanu (Săvlneștl), Constructo
rul T.C.I.A.Z. Giurgiu — Unirea 
Slobozia : I. Bălan (Craiova),

Chl-
Po-

Berca
Ar-

„MA- 
CIȘTIGURI" LA LOTO 

DIN 19 APRILIE

I — Cat. 1 : 1 variantă 
____ autoturism Dacia 1300 și 
5 variante 25% a 17.500 lei ; '
2 : 8 variante 25% a 11.601

* ‘ 16 variante a 5.801 
27,50 variante a 3.375
125.25 variante a 741
222.25 variante a 418 lei ; 
1.343,50 variante a IM lei.

I la categoria 1 : 497.182

cat. 3 :
cat. 4 : :
cat. 5 :
cat. 6 !
cat. X î

Report 
lei.

cat. 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

faza a Il-a — Cat. A : 1 va
riantă 100% — autoturism Dacia

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1300 și 3 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. B : 27 variante 100% 
a 10.974 lei, în cadrul cărora o 
excursie de un loc în R. P. Po
lonă și diferența în numerar și 
187 variante 25% a 2.743 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit partlripanțllor : Didilescu 
Marla din Iași (ia categoria 1) 
șl Șerbănoiu Vasile din Bucu
rești (la categoria A).

a Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 26 aprilie a.c., va

Deac, Mureșan, Manea. • RAPID : Toa- 
der, Gheară, Sameș, Paraschiv. Nădăș- 
tean. • CHIMIA: Racolțea, Iovan, Ni- 
eulcea, Carabageac. AIhu. 9 F.C. BIHOR : 
Balazs, Nițu. Dumitrescu, Florean. Har- 
șani. • F.C. ARGEȘ : Iliescu. Bănuță, 
Margelatu, Constantin, Togan. © F.C.M. 
BRAȘOV : Șanta, Bălan. Batacliu. Cadar.
• GLORIA BUZĂU : Cristian II, State, 
Zahiu, Mogoț, Stoica. • POLITEHNICA 
IAȘI : Dohot, Agachi, Antoniu. Mîndru.
• DINAMO : Moraru, Ivan. Frîncu,, Țăl- 
nar, Rizea. • S.C. BACĂU : Popa, Man
galagiu, Manase, Ursică, Iancu. 9 F.C. 
BAIA MARE : V. Moldovan, Boioș, Raț, 
Arezanov. Rus. • SPORTUL STUDEN
ȚESC : Zariosu, Munteanu I, D. Popescu, 
Fl. Grigore. • CORVINUL : loniță, Bo
tezau. Chirocet, Prigorie. Stroia.

înainte de a ne opri la lotul celor „84“ 
de jucători care s-au aflat ne banca de 
rezervă, să amintim de cîteva absente 
notabile, care au schimbat „ll“-le de bază 
al echipelor în cauză, absente datorate 
accidentărilor sau cartonașelor galbene si 
roșii. E vorba de T. Stoica. Petcu și B6- 
Ioni (la Steaua), Iorgulescu și Hagi (Spor
tul studențesc). Țicleanu (Universitatea 
Craiova), Cioacă și Manea (Rapid). Bența 
și Șoarece (F.C.M. Brașov). Comănescu 
(Gloria), Ciocîrlan. Sertov șl Filip (Poli
tehnica Iași — o campioană Ia capitolul 
indisponibilități), Dianu (F.C. Bihor), 
Ignat (F.C. Argeș). Gîngu (Chimia), Naște 
și Ciorceri (A.S.A.) și de încă multi alții, 
absente care trebuie să atragă atentia a- 
supra cîtorva aspecte, cum ar fi indisci
plina, care aduce cu ea cartonașele, jocul 
dur — cu accidentările, slaba recuperare 
(sau încălzire insuficientă) — sursa rup
turilor musculare etc. Sint factori nocivi, 
care subțiază loturile.

Să revenim la «rezervele" din etapa a 
26-a. Cele mai șocante prezente pe a- 
cest— post : Moraru (care. iată, si-a pier
dut și locul .în lotul national), Țălnar. 
Sameș, Paraschiv, Racolțea (după un de
but excelent). Florean (al cărui transfer 
s-a discutat atîta timp). Mangalagiu, ve
nit de curind la echipa din Bacău.

ARBITRII ETAPEI
Viitorul Chirnogi — Metalul Bu
zău : M. Scarlat (Constanta), 
I.P.C. Bollntln — Victoria Țăn- 
dărel : I. Condruț (Mangalia), 
A.S.A. Buzău — Victoria Lehllu: 
S. Ioan (Galati).

SERIA A V-a : Viscofil Bucu
rești — I.C.S.I.M. București : N. 
Milea (București), Chimia Brazi
— Poiana Cîmpina : M. Popescu 
(Craiova), Flacăra roșie Bucu
rești — Danubiana București : G. 
Tăulea (Făgăraș), I.U.P.S. Chltl
la 
dure : F. Rizea 
Tehnometal București 
București : I. 
rești), Avicola 
trolul Bălcoi : 
șov), Abatorul 
con București : 
rești), Luceafărul București — 
Sportul ..30 Decembrie": N. Geor
gescu (Buzău), Carpațl Sinaia — 
stă.

SERIA A Vl-a : Recolta Stoi- 
căneștl — Electronistul Curtea de 
Argeș : I. VOicu (Tg. Jiu), E- 
lectrlca Titu — Sportul munci
toresc Caracal : C. Ifrim (Bucu
rești), Chimia Tr. Măgurele — 
Dunărea Venus Zlmnicea : V. 
Botescu (Giurgiu), Metalul Mija
— Știința Drăgăneștl Olt : T. Pe
trescu (Craiova) — se dispută 
sîmbătă 27 aprilie. Metalul Ale
xandria — Dacia Pitești : G. Va
sile (București), Rova Roșiori — 
Textila Roșiori: R. Mușat (Bucu
rești), Chimia Găești — Musce
lul Cimpulung : I. Vereș (Sf. 
Gheorghe), Cimentul Fleni — 
Progresul Corabia : C. Florea 
(București).

SERIA A VR-a : Pandurii Tg. 
Jiu — Petrolul Țlclenl : V. Iel- 
clu (Cluj-Napoca), Dierna Orșo
va . — Armătura - Strehaia : M. 
Manusof (Arad), Dunărea Cala- -- - ... - -

Cra- 
Cra- 
Pro- 
Dră- 

Coman (Tîrgoviște), 
Mecanlza-

Minerul Fillpeștll de Pă- 
F. Rizea (Alexandria), 

Aversa 
Dănolu (Bucu- 
București — Pe- 
P. Cadar (Bra- 

Bucureștl — Me- 
I. Cristea (Bucu-

fat — Metalurgistul Sadu : 
Dinu (Pitești), Electroputere 
iova — Constructorul T.C.I. 
iova : D. Drăcea (Craiova), 
greșul Băilești — Viitorul 
gășani : I.
Forestierul Băbeni 
torul Simian : D. Gheorfi (Bucu
rești), Jiul Rovinari — Metalul 
Rm. Vîlcea : V. Grecu (Reșița), 
A.S.A. Victoria Craiova — C.FB.

avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr„ 2, 
cu începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase vor fl radiodi
fuzate la ora 10 pe programul n, 
la ora 23 pe programul I, Pre
cum și sîmbătă dimineața la ora 
8,55, tot pe programul L După 
efectuarea operațiunilor de tra
gere, va urma filmul .Marfă fu
rată". Intrarea liberă.

@ Informăm participanțll 
operațiunile de omologare a cîș- 
tigurilor la tragerea obișnuită 
Loto de astăzi, 28 aprilie, se vor 
efectua în ziua de vineri 3 mai 
a.e., la orele obișnuite.

că

Dintre cele 18 echipe. 13 au înscris pe 
foaie cite 5 rezerve cit le dă dreptul 
regulamentul, în timp de A.S.A., F.C.M. 
Brașov. Politehnica Iași și Sportul stu
dențesc au avut cite 4. iar liderul. Steaua, 
a avut doar trei rezerve. Valoric. însă, 
trebuie s-o spunem, multe, echipe au fost 
descoperite. F.C. Baia Mare a avut ca 
rezerve — să nu crezi ! — un portar si... 
patru fundași. S.C. Bacău — un portar, 
un fundaș și trei atacanti. iar Corvinul 
— o grupă de... juniori, cu Botezan, de 
16 ani și jumătate. Stroia — 17 ani, Chi
rocet — 20 ani, toți crescuți în centrul 
hunedorean. F.C. Argeș, care acuză ple
cările repetate de jucători, a avut acum 
5 rezerve bune, spunem noi (în timp ce 
talentatii Pană si Moromete erau acci
dentați). după cum F.C. Olt a avut pe 
bancă cel mai bun „cinci" (de rezervă 1) 
din punct de vedere valoric. Același lu
cru s-ar putea spune și despre rezervele 
Universității Craiova, dar toti le com
pară cu valoarea titularilor si. din cauza 
asta — reală — O. Popescu, de pildă, 
jucătorul care promitea si e titular în 
naționala de tineret, trebuie să accepte 
statutul de rezervă. Au figurat pe lista de 
rezerve și jucători de care aproape nici 
nu s-a auzit (Nădăștean, Mogoș, Antoniu, 
Mîndru, Rizea, cei de la Hunedoara, de 
care am amintit). Unii poate se vor im
pune. alții însă să nu rămînă doar re
zerve... Și nu ar fi primii care se nasc 
și... mor rezerve. Iar la F.C. Argeș am 
întilnit o altă ciudățenie : în lotul de 
23 de jucători figurează Ploaie, de la 
Minerul Motru, și Ni(ă. de Ia Buzău, dar 
se termină campionatul si ei nu s-au 
prezentat la echipa din Pitești. Să vezi 
și să nu crezi !!! Dar. se poate !

De aici am putea continua discuția cu 
loturile lărgite, cei .,23". cu vîrsta unor 
rezerve, dar spațiu1, nu ne permite. La 
cele mai multe divizionare „A“. valoarea 
se diluează și mai mult de la cei de pe 
bancă la al 23-lea din lot. ceea ce ne 
face să ne întoarcem din nou la
și utilitatea campionatului de 
la „producția" multor centre de 
juniori, adică la modul în care
privesc problema asigurării titularilor de 
mîine, sau a rezervelor de azi. pentru ca 
să ne întoarcem la subiectul materialului, 
de fată.

valoarea 
speranțe, 
copii și 

cluburile

Constantin ALEXE

DE DUMINICA A
Cralova : M. Vintilă (Caracal).

SERIA A Vltl-a : C.E.R Vic
toria Caransebeș — Victoria Ineu: 
I. Caraman (Oradea), Unirea 
Sînnicolau Mare — 1 
martinul Sîrbesc : 
(Brad), C.S.M. Lugoj 
Arad : G. Tutunaru (Tg. 
Unirea Tomnatic — C.S.M. 
ransebeș : I. Medveș (Oradea), 
Metalul Bocșa — Minerul Oravi- 
ța : V. Cirnat (Aiud), C.F.R. 
Arad — Metalul Oțelu Roșu : A. 
Polner (Cărei), Minerul Anina — 
Minerul Moldova Nouă : N. Mita 
(Călan), Șoimii Llpova — U.M. 
Timișoara : M. Dărăban (Clsnă- 
die).

SERIA A IX-a : înfrățirea O- 
radea — Unio Satu Mare : M. 
Păunescu (Reșița), Silvana Cehul 
Sllvanlel — Voința Oradea: I. 
Metea (Aiud), Minerul oraș dr. 
P. Groza — Olimpia Gherla : R. 
Golenț (Lugoj), Recolta Salonta
— Constructorul Satu Mare : R. 
Vlad (Lipova), Oașul Negrești — 
Victoria Cărei: M. Crișan (Arad), 
Someșul Satu Mare — Unirea 
Valea lui Mihai : G. Cagula 
(Baia Mare), Minerul Sărmășag
— Minerul Suncuiuș : I. Stan 
(Slghet), Chimia Tășnad — Ote
lul oraș dr. P. Groza : C. Bălă- 
nescu (Timișoara).

SERIA A X-a : C.I.L. Mecanica 
Slghet — Oțelul Reghin : A. Bu- 
dai (Satu Mare), Minerul Baia 
Sprle — Energia Prundul Bir- 
găului : A. Strețea (oraș dr. P. 
Groza), Minerul Rodna — Elec- 
tromureș Tg. Mureș : V. Maco- 
vei (Cimpulung), Minerul Bala 
Borșa — I.S.S.M. Slghet : I.
Smuc (Suceava), Cuprom Bala

(Oradea),
Obilici Sîn- 

M. circo 
— Rapid 
— Jiu), 

Ca-

DIViZiE! C"
Mare — Minerul Băiuț : M. Lupa 
(Cluj-Napoca), Metalotehnica 
Mureș — Mureșul Luduș : 
Pali (Cluj-Napoca), Lăpușul 
Lăpuș — Minerul Băița : R. 
zoni (Jibou), Bradul Vlșeu 
CHIMFOREST Năsăud : L. Jakab 
(Cluj-Napoca).

SERIA A Xl-aMecanica O- 
răștle — Mecanica Alba Iulia : 
V. Bălcanu (Drobeta Tr. Seve
rin), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
— Soda Ocna Mureș : A. Gego
(Odorhei) — se dispută sîmbătă 
27 aprilie ; Minerul Paroșenl — 
Metalul Aiud : D. Tonenchi (Lu
goj), Inter Sibiu — Victoria Că- 
lan : F. Modîrjac (Craiova), Mi
nerul știința Vulcan 
Orăștie : G. Pieptăn , .
Unirea Ocna Sibiului — Victoria 
I.R.A. Cluj-Napoca : 
(Brașov), Tirnavele Blaj 
talul Sighișoara : I.
(Rm. Vîlcea), Minerul Certej — 
IMIX Agnita : P. PăunescU (Rrti. 
Vîlcea).

SERIA A 
Făgăraș — 
Angheloiu 
Zărnești — _______
Zolotușcă (Ploiești), Metalul Tg. 
Secuiesc — Viitorul Gheorgheni : 
G. Călbează (București), Mureșul 
Toplița — Progresul Odorhei : 
D. Catrinescu (Ploiești), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Precizia Să
cele: I. Bîră (Agnita), I.C.I.M. 
Brașov — Metrom Brașov : V. 
Onu (Predeal), Textila ~ Prejmer
— Mobila Măgura Codlea : N. 
Suciu (Medias), Cimentul Hoghlz
— Minerul Baraolt : P. Bogdan 
(Reghin), Electro Sf. Gneorghe
— stă.

Tg.
L.

Tg. 
llu-

Dacia
(Orșova),

D. Morari
— Me- 

Bivolaru

Xll-a : Nitramonia 
Utilajul Făgăraș : V. 
(București), Celuloza 
Minerul Bălan : C.

I.

REZtILIATftt tlAPII IITEHMEIIW (seriile ) și III)
In seriile a V-a și a XH-a 

ale campionatului Diviziei «C“> 
serii in care activează cite n 
echipe, s-a disputat etapa inter
mediară (a 23-a). S-au tare- 

■ glstrat următoarele rezultate :

SERIA A V-a : Danubiana
București — Carpațl Sinaia 3—1 
(1—1), Sportul „30 Decembrie" — 
Chimia Brazi Ploiești 2—1 (0—0), 
Petrolul Bălcoi — Aversa Bucu
rești 1—0 (1—0), Viscofil Bucu
rești — Avicola Crevedia 1—1 
(0—0), Poiana Cîmpina — Abato
rul București 1—0 (1—0), IUPS 
Chltlla — ICSIM București 0—0, 
MECON București — Luceafărul 
București 2—0 (1—0), Tehnometal 
București — Minerul Filipești 
1—0 (1—0). Flacăra roșie Bucu
rești nu a jucat.

9 In meci restanță, din etapa 
a XlX-a; Luceafărul București 
— ICSIM București 1—3.

Pe primele locuri ta clasa
ment : 1. ICSIM BUCUREȘTI 27 
p (43—19), 2. Danubiana Bucu
rești 26 p (32—29), 3. MECON
București 25 p (31—17), 4. IUPS 
Chltlla 25 p (25—13), 5. Sportul

„30 Decembrie" 25 p (25—20)...' 
pe ultimele locuri ; 15, Viscofil 
București 19 p (23—26), 16. Aver
sa București 11 p (18—32), 17.
Luceafărul București 18 p (21— 
48).

SERIA A Xll-a : ICIM Brașov 
— Textila Prejmer 2—0 
Moblla-Măgura Codlea

(0-0). 
_______________ - U- 
nirea Cristuru Secuiesc 2—0 (1—0), 
Viitorul Gbeorghenl — Mureșul 
Toplița 2—2 (1—1), Minerul Bă
lan — Nitramonia Făgăraș 0—2 
(0—0), Cimentul Hoghlz — Pro
gresul Odorhelu Secuiesc 2—1 
(0—1), Utilajul Făgăraș — Electro 
Sf. Gheorghe 1—0 (0—0), Minerul 
Baraolt — Metrom Brașov 3—2 
(1—o), Precizia Săcele — Metalul 
Tg. Secuiesc 1—1 (0—0). Celu
loza Zărneștl nu a jucat.

Pe primele locuri ta clasa
ment : 1. ICIM BRAȘOV 30 p 
<35—14), 2. Progresul Odorhei 28 
p (30—24), 3. Metalul Tg. Secu
iesc 27 p (41—17), 4. Nitramonia 
Făgăraș 26 p (40—17)... pe ulti
mele locuri: 15. Precizia Săcele 
17 p (25—34), 16. Celuloza Zăr
neștl 16 p (21—28), 17. Textila
Prejmer 12 p (11—34).
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Continuă să ne sosească 
vești despre manifestări 
sportive consacrate Anului 
International al Tineretului, 
declarat de O.N.U. pentru 
1985, la inițiativa generoasă 
a României.

Ultima veste ne vine din- 
tr-un îndepărtat colț de lu
me, din Hong Kong, șl sem
nificativ ni se pare însuși 
faptul că organizatorii asia
tici au ținut să înștiințeze 
un organ de presă din țara 
noastră.

Despre ce este vorba ? Fe
derația sporturilor amatoare 
și Comitetul olimpic din 
Hong Kong, eu sprijinul gu
vernului și al • Consiliului o- 
rășenesc, au întocmit un vast 
program al celui de al 
28-lea Festival sportiv, pe 
care l-au dedicat integral 
Anului Internațional al Ti
neretului.

Pe întinderea a trei luni 
(martie — aprilie — mai) 
sînt prevăzute competiții 
sau demonstrații sportive, 
în sală și în aer liber, in

peste 50 de discipline, de 
la atletism pînâ la șah chi
nezesc. Paralel se organi
zează și concursuri sportive 
școlare, la 10 discipline.

în cuvîntul de deschidere 
a Festivalului sportiv, A. 
de O. Sales, membru al 
Comitetului Internațional 
Olimpic, arată că celebrind 
în acest fel Anul Interna
țional al Tineretului, spor
tivii din Hong Kong se 
pregătesc, în condiții de 
pace, să întîmpine fortifi
cați fizic șl spiritual noul 
mileniu.

(Urmare din ocg 1)

numărul luptătorilor • mâni a- 
flați în cursă pentru cucerirea 
medaliei de aur sau de ar rint- 
Ej a învins la puncte • 2—2 
(avlnd acțiunea cea mai bine 
cotată). Tot miercuri seara. 
Gheorghe Savu (cat. 62 kg) a 
câștigat la puncte (8—5) în fața 
lui Giînter Reicbelt (R-D. Ger
mană). urmînd să Iunie pentru 
locurile 3—4. Soria Herțea 
(cat 82 kg) a pierdut la puncte 
(3—5) la Tibor Komaromi (Un
garia). păstrind insă sansa me
daliei de bronz. Mihai Cișmaș 
(cat 52 kg) p.p. (4—11) la 
Minseit Kasedimov (U.R.S.S.), 
iar Ion Grigoraș (cat. 4-100 kg) 
pierde prin superioritate 
Igor Rostoroski (U.R.S.S.).

care-1 onorează oe tinărul nos- 
tru debutant la -europene*. 
Gheorghe Savu pierde Drin 
descalificare (min. 5:14) la 
Arpad Sipos (Ungaria), cia- 
slndu-se pe locul 4. Mihai Ciș
maș dstigă la puncte la fran
cezul Robert Serge, oeuoind 
locul 5. ca si Ion Grigoraș, 
învingător prin neprezentarea 
adversarului său. olandezul 
Willem Roelofs.

CLASAMENTE

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
întrecerea feminină

EGALITĂȚI ÎS C.M.
Df HOCHEI Pt GHEAȚĂ

(Vrrure din pag 1)

SORIN HERȚEA

Amănunte de la întrecerile 
programate joi dimineața. So
rin Herțea, după o evoluție de 
excepție în repriza a doua. îl 
învinge la puncte (7—4) pe 
Bogdan Zaras (Polonia) si cîș- 
tigă, astfel, medalia de bronz 
a categoriei 82 kg. performanță

De

Cat. a kg : 1. BKATAN TE- 
SOV (Bulgaria) 2. B. Scherer 
(R_F. Germania) 3. T. Kazarasvill 
(U.R.S.S.).

Cat. 52 kg : L ROMAN KIER- 
PACZ (Polonia) 2. M. Taseddi- 
mor ; ‘ “
(Bulgaria) ,...5.
(România).

Cat. 57 kg : 1. OGANEZ AB- 
TUNIAN (U.R.S.S.) 2. Nicolae
Zamfir (România) 3. B. Lyung- 
băck (Suedia).

Cat. 62 kg : KOMANDOV MA- 
XIDOV (U.R.S.S.) 2. B. Klozik 
(Polonia) 3. A. Sipos (Ungaria) 
4. Gheorghe Savu (România).

Cat. 68 kg : 1. -------
KUDIN (U.R.S.S.) 2. Ștefan Ne- 
grișan (România) 3.
(Polonia).

Cat 74 kg î 1. ȘTEFAN RUSU 
(România) 2. B. Velicikov (Bul
garia) 3. M. Mamîașvlli (U.R.S.S.).

Cat. 82 kg : 1. VASILI BATA
LOV (U.R.S.S.) 2. T. Komaroni 
(Ungaria) 3. Sorin Herțea (Ro
mânia).

Cat. M kg : L
GHIN (U.R.S.S.) 
(România) 3. T. 
landa).

Cat. IM kg I 1.
DORENKO (U.R.S.S.) 
Gheorghiev (Bulgaria) 3. D. 
sar (Cehoslovacia).

Cat. + 100 kg 
TOROSZKI 
Gherovschi 
(Polonia)... 
mânia).

evidentă doar ridică- 
Lia Mitsi si. sporadic. 
CostapoIu. Au arbitrat 
bine : C. Gogoașe 

L Lecnic (Iugo-

vineri

(U.R.S.S.) 3. V. Krumov
Mihai Cișmaș

MIHAIL PRO-

S. Barez

IGOR KANI-
2. nie Matei 
Hannula (Fln-

ANATOLI
1.

1. 
(U.R.S.S.) 2.

FE-
L 

Ma-
IGOR ROS

TI. 
(Bulgaria) S. S. Luto 

Ion Grigoraș (Ro-5.

plnă duminică

EUROPENELE 4 OE LUPTE LIBERE
LEIPZIG, 25 (prin telefon), 

în Complexul expozitional din 
localitate, „decorul" va rămîne 
același ei după seara zilei de 
joi. cînd vor fi, desemnați cei 
mal valoroși luptători de ..gre- 
co-romane“ din Europa. Vineri, 
pe cele trei saltele de concurs, 
vor apare. însă, alti „actori", 
specialiștii stilului „libere", ale 
căror finale se vor încheia, cu 
siguranță. în aceeași atmosferă 
de mare interes duminică. De 
altfel, la ora cînd transmit a- 
ceste rînduri. majoritatea din
tre numeroșii participant! 
află la antrenamente 
și ale... adversarilor) 
înaintea startului.

Printre oaspeți, 
luptători români, care, după ce 
au aplaudat cu căldură ulti
mele evoluții ale colegilor de 
la „greco-romane" așteaptă, 
acum, la rîndul lor sansa sor
ților 
grupe.
„greco-romane'

încercarea lor 
buna valoare 
a arăta că și 
Traian Mari-

se 
(ale lor 
ultimele

cei opt

oentru partidele din 
Bilanțul echipei de 

•“ a însemnat

pentru cei de la „libere" nu 
numai prilejul bucuriei, ci si 
un stimulent în 
de a-si dovedi.
si pregătire, de 
Alin Păcuraru.
nescu, Aron Cindca. Constan
tin Damaschin, Gheorghe Fo- 
dorea. Vasiie Pușcasu sau An
drei lanko merită selecția în 
echipa reprezentativă a țării. 
Simțim din modestia vorbelor 
pe care le rostesc prețuirea De 
care o poartă adversarilor, dar 
Si dorința lor de a „sparge 
gheața", după o ...Jelungată 
absentă de De podiumul de 
onoare, de a se număra si ei 
printre laureatii actualei edi
ții a Campionatelor europene 
de lupte libere. Cu speranța 
unei asemenea comportări, aș
teptăm un debut promițător în 
gala inaugurală programată vi
neri. în cele două reuniuni. în 
mare măsură decisive, pentru... 
continuarea drumului spre me
dalii I

Sit ia 
t oarele 
Maria 
foarte 
(România) 
slavia).

în derbyul zilei, reprezenta
tiva României a furnizat 
un joc remarcabil (.sperăm șă 
continue în această notă !) in 
compania celei a Iugosla
viei, pe care a învins-o net : 
3—0 (8, 8. 8), în numai 50 de 
minute. O frumoasă schimba
re în bine în evoluția 
tulul nostru standard, 
jucat mai legat, cu mai 
concentrare și hotărîre. 
minîndu-și 
în retragere, 
echilibrat, si 
moment dat 
K.O. Toate

sexte- 
care a 
multă 
deter-

să batăpartenera
după un început 
punînd-o la un 
în situația de 
cele sase jucă-

toare au avut un randament 
superior. Mirela Popoviciu a 
impresionat mai ales prin 
..bombele" rămase fără re
plică din partea adversarelor. 
Ioana Cotoranu prin serii 
de servicii extrem de puterni
ce si cu efect direct asupra ta
belei de scor. Georgeta Lungu- 
Ene prin regularitate in 
toate compartimentele. Cri- 
na Răuță (profitind si de o 
preluare, 
prin siguranță 
Speranța Găman 
rile rapide, iar 
ales Popoviciu - 
reori a fost depășit. ____
bun arbitrajul cuplului P. Tin- 
tizis (Grecia) — P. Petrov 
(Bulgaria).

Programul de vineri, (ora 
16,30) : România Grecia.
Bulgaria — Turcia.

prin regularitate 
compartimentele.

(profitind si 
in general, exactă) 

la ..pupitru".
urin atacu- 
blocajul (mai 

■ Velicu) ra- 
Foarte

PRAGA. Ziua a șasea 
de hochei grupa _A“ 
mat pe gheata . ’____
la „Sportovnl hala" doar 
partide, ambele Încheiate la 
litate, ceea ce reprezintă, 
fond, surprize. Astfel :

S.U.A. — R.D. Germană 
(2—1. 2—8, 1—4). Cei 8 000 __
spectatori au urmărit un joc cu 
goluri multe șl cu o desfășurare 
captivantă. După ce americanii 
conduceau cu 4—1 la încheierea 
primelor două reprize lăslnd im
presia unei victorii comode, in 
ultimele 20 de minute inițiativa 
a trecut total de partea hoeheiș- 
tilor din R.D.G. care au egalat 
scorul. Au înscris : Miller, Fen
ton, Fergus —2, Otto, respectiv 
BOlke, Bogelsack, Hantschke, 
Proske ș! Grâul.

Finlanda — R.F. Germania 3—3 
(1—0, 1—2, 1—1). Joc aspru (10000 
spectatori), cu 18 minute de pe
nalizare. Rezultatul este echita
bil. El a fost stabilit prin go
lurile Înscrise de : Jaervenpaa. 
Maekelae, Suoranlemi șl Franz, 
Ktiknackl, Hegen.

a c.M. 
a progra- 

patinoarului de 
două 
ega

la

5-S 
de

întrecerea masculină
(Urmare din pag I) DOUĂ FORMAȚII DIN LIVERPOOL

Orosz, împreună cu elevii lor, 
au găsit repede soluțiile. Me
ciul n-a avut practic decît un 
singur sens voleibaliștii noștri 
nreluînd de la început iniția
tiva pe care n-au mai cedat-o. 
Doar primele două seturi au 
fost ceva mai echilibrate. For
mația folosită de reprezentati
va noastră : Ionescu, Dascălu, 
Constantin (Pentelescu), Enescu 
(Pop), Mina, Gîrleanu. Foarte 
bun arbitrajul prestat de : T. 
Orhan (Turcia) — P. Aghiasma- 
tzis (Grecia).

în primul joc al zilei : Grecia 
— Turcia 3—0 (11, 7, 5). S-au 
remarcat : Mustakidis, Tengeris, 
Kozaris
Bengu (T). Foarte bun arbitra
jul prestat de : D. Dobrescu — 
S. Popescu (România).

Programul de vineri (ora 
16,30) : Bulgaria — Turcia, 
România — Grecia.

ÎN FINALELE „CUPELOR EUROPENE'*

(Grecia), Oztrenez,

„CUPA MONDIALA0

LA SCRIMA
în actuala 

mondiale" la 
mele locuri, 
arme, se află 
tivi : floretă

editie a „Cupei 
scrimă, pe pri- 
la cele patru 
următorii spor- 

femei : Gertrud 
Stcfanek (Ungaria) 38 p flo- 

Numa 
Robert 
sabie :

retă bărbați : Mauro 
(Italia) 10 p. spadă : 
Felisiak (Polonia) 36 p. ____
Gynrgy Nebaid (Ungaria) 48 n.

• Bayern Munchen erâ calificată in min. 70, iar Zeleznicear in 
min. 87 I • Real Madrid a renăscut in fața a 100 000 de spec
tatori • Everton, Rapid Viena ți Videoton pentru prima oară 

in finale
3—1 dnd Steven (mln. 83) a tri
mis a treia oară balonul tn 
poarta lui Pfaff. Deci, pînâ ta 
mln. 70. Bayern era calificată, 
dar apoi n-a mat putut rezista 
atacurilor * - • -
lor, care 
Southall ___ ___________
Ratcliffe. Van den Hauwe — Ste
ven, Reid. Bracewell — Sheedy, 
Sharp, Gray.

La Moscova, Dinamo n-a pu
tut trece de Rapid Vicna (1—1, 
scor șl la pauză), după ce pier
duse prima partidă. în depla
sare, cu 3—1. Austriecii au sur
prins gazdele prin golul marcat 
în mln. 4 de către Panenka. du
pă care Pozdnlakov (min. 39) a 
egalat. Jocul a fost echilibrat, 
dar nu s-a mal înscris nimic... 
Deci, Rapid, pentru prima oară 
intr-o finală europeană, cu ur
mătoarea echipă aliniată ia Mos
cova : Konsel — Lainer. Garger, 
Brauneder. — - —
Kranciar 
KrankI 
furth).

Două 
„Cupa 
zut oa 
eu dt ______ ,_____
2—0) Iu fața lui Inter care în
vinsese acasă cu 2—0 
„bătrlnul* Santillana 
poarta lul Zenga (in 
42), st apoi Michel 
scorul (min. 59). S-a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM 9 Prima etapă a Tu

rului Spaniei (Valladolid — Za
mora. 177 km) a revenit belgia
nului Eddy Planckaert (4.22-20) 
care a ciștlgat la sorin: In (ața 
unui pluton numeros de aier- 
găto ' (60) Liderul cursei se
menține Bert Ooslerbosch (Olan
da) 4.35:45.

GIMNASTICA . Camoionatul 
unional feminin, la Alma Ata. a 
prilejuit victoria tinerei Oksanei 
Omelianciuk (15 ani) care a to
talizat 77,825 o- urmai: d= Elena 
Sușunova 77 «75 p 5i Natalia 
Iurcenko 76.775 d.

ȘAH • In runda a 
turneului Internațional 
Moscova, -ukmanov l-a 
pe Rodgers. Partidele Vasanian 
— Romanișin, Gheiler — Razu
vaev, Dolmatov — Sveșnikov. 
Ivkov — Speelman s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce 
Oleg Romanișin 5,5 p, urmat de 
Sveșnikov. Vaganian si Tukma
nov ou cîte 5 p.

TENIS (0 Turneu feminin la 
Lake Buena Vista (Florida): 
Katerina Maleeva — Nlege Dias 
6—1, 6—2, Renata Sasak — Joan
ne Russell 6—4. 6—1, Etsuko

opta a 
de la

Învins

Inoue — Olga Votavova 6—3. 
7—6 . La Atalanta într-un 
neu contlnd pentru ..Marele 
mlu — Nabisco". 
Teacher 6—3. 6—3, 
berg 7—7 7—5.

tir • c.M. la
comprimat, la Ciudad de Mexi
co: Rolf Beutler (Elveția) a ciș- 
ttgat proba de pistol cu 581 p. 
Jens Pottisch (ROG) a obtinut șl 
el 581 p iar Pierre Bramoln 
(Franța) — 577 o. Eva Florian 
(Ungaria) a fost crima intre 
trăgătoare Ia pușcă cu 391 p

McEnroe 
Leach —

arme cu

3—6. 
tur- 
pre-

Ed-

aer

Miercuri seara au fost stabi
lite finalistele cucelor europene. 
De la Început, trebuie să pre
cizăm că echipele care au avut 
o prestație bună în prima manșă 
a semifinalelor au Izbutit cali
ficarea. Excepție face doar In- 
ternazionale oare a fost Învinsă 
cu 3—8 de Real Madrid.

Dar iată elteva amănunte de la 
jocurile 
te prin 
de presă 
radio. In 
a Cupei 
pectul Jocurilor, rezultatele au 
fost normale. F. C. Liverpool 
șl-a confirmat valoarea șl la A- 
tena cu Panathlnaikos, cîștigtnd 
cu 1—8 (0—0), prin golul Iul
Lawrenson (min. 60). Lată echipa 
aliniată de finalistă : Grobbelar
— Neal, Beglin, Lawrenson, Nl- 
coll — Hansen, Dalglish, Whelan, 
Walsb (Johnstone) — Gillespie, 
Wark.

tn celălalt med, Bordeaux a 
jucat excelent — după cum de
clara antrenorul Juventusulul. 
Giovanni Trapattoni — și dacă 
golul al doilea al bordelezllor ar 
fl venit mai repede, poate se a- 
1 ungea la prelungiri. Scorul a 
fost deschis de Dleter MUtler 
(mln. 25). iar Battlston a marcat 
cel de al doilea gol (mln. 80). 
Arbitrul Jocului, spaniolul Cas
tillo, pentru a „menține spor
tivitatea pe teren", a acordat nu 
mal puțin de 8 cartonase galbe
ne (4 gazdelor și două italie
nilor). La 2—0, francezii au for
țat al treilea punct, dar nu l-au 
reușit. Așadar, Juventus, Învin
gătoare cu 3—0 In tur. s-a cali
ficat cu următorul „II* : Bodinl
— Favero. Caricola. Scirea. Ca- 
brlni — Bonini. Tardelli, Plati
ni, Boniek — Briascbi (Pioli), 
Rossi (Prandelli).

In ..Cupa oupelor" se vor în- 
tllni. In medul decisiv F. c. 
Everton cu Rapid Viena. Echipa 
egleză. care va cuceri probabil ș! 
campionatul țării, este calificată 
în finala „Cupa Angliei" șl iat-o 
prezentă, In. jocul decisiv al 
competiției, după un meci me
morabil cu Bayern Milnchen. 
Formația vest-germană a deschis 
scorul In min. 24. orln Pfuegler. 
Apoi, englezii au egalat (mln. 
48) prin Sharp scor care s-a 
menținui plnă In min. 70 cțnd 
cd din Liverpool au înscris orln 
Gray, șl apoi scorul a devenit

de miercuri prlml- 
intermediul agențiilor 
și a transmisiilor la 
prima competiție, cea 
campionilor, după as- 

jocurilor, 
normale.

Bayern era calificată.

in valuri ale gazde- 
au aliniat echipa : 

• Stevens, Mountfield,

Weber — Kienast, 
Panenka (Hristici), 

Brucicl, Pacult (Will-

„lovituri de teatru* în 
U.E.F.A.* Cine ar fl cre- 

Real Madrid să clștige 
trebuia (3—0. 1a pauză

7 și totuși 
a perforat 
min. 12 șl 
a majorat 

. . ________ tnregistrat
Insă un lnddent nedorit : italia
nul Bergonl a fost lovit din tri
bune cu un obled tn cap (mln.’ 
38) fiind înlocuit cu Pastnato. 
Inter a depus o contestație la 
U.E f.a. pentru a se rejuca me
ciul învingătorii au aliniat for
mația : Miguel Ange! — Chendo, 
Salguero. Stidike. Camacho — 
Gallego, San Jose, Michel — Pi
neda, Santillana Valdano.

La Sarajevo, o altă surpriză. 
Zelcznlcear era calificată la 2—0 
(mln. 87) in fața lul videoton 
(In tur 1—3'. Dar după ce Bah- 
tid (min. 3) șl Curid (min. 73) 
au punctat pentru gazde, solul
calificării echipei ungare !-a
semna' Csuhay (min. 87) ! Ri-
nallștii au- aliniat echipa • P.
Disztl — Csuhay. Horvath C.
Disztl. Vegh — Burcsa. Borsnayi. 
ivittmann — Szabo. Vadasz. Pal- 
kovics. Să reținem că In afara 
portarului Disztl nici unul din
tre jucători nu tace parte din 
reprezentativa Ungariei. . (I O.).
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