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Incepind de azi, la Zalău

TURNEUL FINAL AL „DACIADEI*
PENTRU ECHIPELE MASCULINE DE VOLEI

Incepind de astăzi. Sala spor
turilor din Zalău va fi gazda 
unei noi competiții voleibalis- 
tlce în măsură să stîrnească 
un interes deosebit în rîndul 
numeroșilor iubitori de sport 
din localitate : turneul final al 
celei de a 4-a ediții a „Dacia- 
dei* (sport de performantă) 
pentru echipe masculine. Cu 
atît mai mare este interesul 
cu cât între cele 6 selecționate 
de județ calificate in faza fi

La „europenele44 de lupte libere

EVOLUȚII SI REZULTATE PROMIȚĂTOARE•> > >

• După patru ani, din nou pc podiumul dc onoare

Iulian Rîșnoveanu va finaliza un nou atac în partida cu polo
nezul Jan Gorski, în fața căruia a obținut e victorie categorică 
la puncte : 13—3 Foto : C. COSTIN
în sfîrșit, după patru ani, 

avem din nou prilejul să a- 
dresăm frumoase aprecieri 
luptătorilor noștri de libere 
care au participat la recentele 
Campionate europene de la 
Leipzig. La această ediție, 
luptătorii noștri au reușit, re
amintim. să se numere printre 
cei care au urcat pe treptele 
podiumului de onoare : Iulian 
Rîșnoveanu — medalie de ar
gint la categoria 90 kg. Alin 
Păcuraru — medalie de bronz 
la categoria 48 kg si Aron Cîn- 
dea — locul 5 la categoria 
88 kg. Să mai menționăm si 
faptul că. în cadrul primei e- 
diții a Campionatelor europene 
de onoare, la care au avut 
drept de participare luptătorii 
clasați pe locurile 4 și 5 în ca
drul seriilor. Traian Marinescu 
82 kg), Gheorghe Fodorea (82 
kg). Vasile Pușcasu (100 kg) și 
Andrei Ianko (+100 kg) au cu
cerit primul loc. primind di
plome.

Firește, au fost momente de 
satisfacție pentru colectivul 
tehnic (Ion Crîsnlc — antrenor

Dt MIINF, LA BAZINUL „IIINAMO' UI TIMIIl TURNEU
Campionatul national de polo 

Divizia „A*. își va derula ul
timele secvențe în cadrul celui 
de-al patrulea — sl ultimul — 
turneu final. începind de mîine 
si pînă duminică. Cei mal bun' 
Jucători de polo din tara noas
tră si-au dat întîlnire ta bazi
nul .,Dinamo* din Capitală. 
După penultimul turneu, des
fășurat tot ta București, ta 
bazinul Floreasca. clasamentul 
se prezintă astfel :
1. Crișul Or. 33 29 1 s 404-256 5»
2. Dinamo 33 27 2 4 409-234 56
I. Rapid Buc. 33 23 3 7 329-21» 49
4. Steaua 33 17 2 14 268-273 3«
S. Progr. Buc. 33 9 4 20 263-294 21
«. V. Cj.-Nap. 33 8 3 22 232-328 1»

nală se află și echipa Sălaju
lui, aspirantă la un loc pe po
diumul marii competiții națio
nale.

La turneul final, alături de 
echipa sălăjană s-au mai ca
lificat reprezentativele județe
lor Brașov, Timiș, Suceava si 
Tulcea, precum si cea a Mu
nicipiului București. Se anunță, 
așadar, o dispută strînsă. in 
care favorite ni se par a fi 
gazdele si bucurestenii. Com

federal. Petre Coman — an
trenor principat Gheorghe U- 
rian — antrenor si Mihaj Bur
lan — metodist), de răsplată 
a muncii perseverente pentru 
pregătirea luptătorilor din lo
tul reprezentativ. Petre Coman 
ne mărturisea, după Încheierea 
turneelor internaționale dina
intea „europenelor", că speră 
ca sportivii din lot să cuce
rească una sau două medalii, 
medalii la care cei de la -li
bere* nu mai ajunseseră din 
1981. deși au fost prezenți la 
toate edițiile.

La Leipzig au concurat — 
cum se știe — 8 luptători ro
mâni (Ia două categorii de 
greutate nu am avut repre
zentanți). dintre care 4 erau 
debutanti. Spre surprinderea 
multora, cea mai bună com
portare au avut-o tocmai luptă
torii care au intrat pentru 
prima dată într-o arenă con
tinentală I Iulian Rîșnoveanu

Costin CHIRI AC

(Continuare In pag. a 4-a)

ÎN DIVIZIA
Așadar, in fruntea plutonului 

celor mai bune formații de 
polo o prezentă inedită — 
Crișul Oradea, revelația anului 
competițional. echipă antrenată 
de L Alexandrescu. Meritul o- 
rădenilor este cu atît mai mare, 
cu dt ei au trei puncte avans 
fată de dinamovlstii bucureș- 
teni poloistil care au dominat 
ani in șir. autoritar, campio
natul. Elocvent ta acest sens 
este si faptul că poloistil din 
sos. Stefan cel Mare au cîștigat 
ta ediția anterioară cd de al

petiția. care începe astăzi și 
se încheie sîmbătă, progra
mează zilnic 3 partide : prima 
la ora 11. iar celelalte două 
de la ora 15.

DE AZI. ÎN CAPITALA. 
.BARAJUL- PENTRU DIVI

ZIA _A“ (f)

Sala «Agronomia” din Capi
tală este, de astăzi pînă sim- 
bătă. gazda turneului feminin
de baraj pentru promovarea in 
prima divizie a tării. Un tur
neu interesant, ta care cele 6 
echipe calificate — Penicilina 
Iași. Ceahlăul Piatra Neamț, 
Dacia Pitești, AJ5.S.U. Craiova. 
G.LG.C.L. Brașov și «Poli" 
C.S.Ș. Timișoara — vor lupta 
cu ambiție pentru obținerea u- 
nuia dintre cele două locuri 
in „A*. Sîmbătă. așadar, vom 
cunoaște noile promovate. Cele 
trei partide zilnice se vor des
fășura incepind de la ora 15.

La masculin, -barajul" se va 
desfășura. Intre 14—18 Iunie. 
Ia București.

Marginalii la o etapă anostă în Divizia „A“

PRIMUL EȘALON TREBUIE SĂ ASIGURE
PERFORMANȚA FOTRALULUI NOSTRU

• Pentru multe dintre echipe, perioada de întrerupere
nu s-a... întrerupt • Nu peste tot se respecta, întocmai.
ciclul de pregătire • îndrumare $1 control mal EFICIENTE
din partea Colegiului de antrenori • Conducerile de

cluburi și secții au șl ele responsabilități
De o bună bucată de vreme 

n-am mai avut de-a face eu 
o etapă de campionat atît de 
anostă cum a fost aceasta cu 
nr. 27, a primului eșalon fot
balistic, desfășurată sîmbătă și 
duminică pe opt stadioane.

Exceptînd pe F.C. Olt (echi- 
pâ-revelatie a returului Divi
ziei -A", care, sub bagheta ex
perimentatului antrenor Traian 
Ionescu, înregistrează o spec
taculoasă evadare din zona re
trogradării). toate celelalte for
mații oaspete s-au înapoiat a- 
casă fără să obțină vreun punct. 
Mal mult decit atit, compor
tarea de ansamblu a echipelor 
vizitatoare s-a situat la un ni
vel atît de scăzut, incit ele 
n-au reușit să înscrie măcar 
on singur gol, situație deloc 
potrivită echipelor aflate în 
plutonul fruntaș, precum Spor
tul studențesc si Corvinul Hu
nedoara, care nu numai că 
furnizează jucători lotului re
prezentativ. d si (cazul cu 
precădere al „alb-negrilor") își 
măsoară, periodic, forțele In

A“ Dt POLO
23-lea titlu national, record 
absolut.

Ultimul turneu al campiona
tului se anunță deosebit de 
disputat. în primul rînd. dl- 
namoviștii. antrenați de I. 
Capșa, mai speră încă ta suc
cesul final : o victorie ta par
tida directă cu actualii lideri 
ai clasamentului, coroborată cu 
încă o înfringere sau un meci 
egal al acestora ta celelalte

(Continuare in pag. 2—3)

Dedicată Anului Internațional al Tineretului și Con
gresului al XII-lea al U.T.C., actuala ediție a „Festi
valului primăverii" a reprezentat un nou și convingător 
succes al activității sportive de masă din Capitală. In 
imagine, micile gimnaste de la Clubul sportiv școlar 

nr. 2, intr-o reușită repriză de „ritmică"...
Foto : Aurel D. NEAGU

GIMNASTELE ROMÂNE-LA HELSINKI, 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

După cum se știe, la sfîrși- 
tul acestei săptămâni (sîmbătă
Si duminică), se va desfășura, 
la Helsinki (Finlanda), cea de 
a XV-a ediție a Campionatelor 
europene feminine de gimnas
tică. La întreceri si-au anunțat 
prezenta sportive din 25 de 
țări de pe bătrinul continent 
printre care se vor afla cele 
mai bune gimnaste din Austria. 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, Italia. Polonia. R.D. 
Germană. Suedia. Uniunea So
vietică, Ungaria «.a.

Delegația sportivelor noastre 
se află, de-acum. ta capitala 
Finlandei, unde se pregătește 
in vederea startului de slm- 

prestigioasele cupe europene.
Si cum o bună parte dintre 

formațiile gazdă, ta frunte cu 
Dinamo și Universitatea Cra
iova, aceasta din urmă, cu u- 
nele circumstanțe atenuante, 
determinate de solicitările la 
care au fost supusi. miercuri, 
cind dintre componenții for
mației. n-au avut nld ele o 
prestație la nivelul posibilită
ților. tabloul general al etapei 
de care ne ocupăm. înaintea 
restantei de astăzi, ne apare 
in culori șl mai puțin încu
rajatoare.

Astfel stind lucrurile, acesta 

Trectnd de Cazan, arădeanul Georgescu produce emoții la poarta 
bucureștenilor. Fazi din meciul F.C. Bihor — Sportul studențesc 

Foto : Alex. SOMOGHI - Oradea
fiind bilanțul ultimei runde, 
devin firești Întrebările : Ce-au 
făcut divizionarele «A* în pe
rioada de Întrerupere T Cum 
au pregătit elo. ta eele zece 
zile avute la dispoziție, mo
mentul de reluare a Întrecerii, 
revederea eu suporterii lor T

Cum se. vede, divizionarele 
«A*, ta marea lor majoritate.

bătă. Antrenorii Maria Cosma 
si Adrian Goreac au selecțio-
nat De campioanele olimpice 
Ecaterlna Szabo si Laura Cu- 
tina, precum si pe tinerele Da
niela Silivaș si Melania Rus. 
Cele trei reprezentante ale 
tării noastre care vor fi în
scrise în competiție vor fi sta
bilite vineri, după ultima șe
dință de antrenament. Oricare 
vor fi acestea, avem convin
gerea că ele vor înregistra re
zultate pe măsura valorii gim
nasticii românești, continuînd 
tradiția performanțelor înre
gistrate de-a lungul anilor în 
această importantă competiție 
continentală.

si-au prelungit si pe timpul 
celor 90 de minute ale jocu
rilor oficiale de campionat mo
mentele de relaxare in care 
s-au complăcut, parese. ta pe
rioada de întrerupere. Altfel 
nu ne putem explica „secven
țele* lungi de ioc cenușiu, ta 
destule partide, fără tempoul 
si execuțiile tehnice care tre
buie să caracterizeze meciurile 
disputate sub genericul pri
mului eșalon, de performantă 
înaltă. Un exemplu de modul 
In care se comportă unele din
tre divizionarele „A*. Îndeosebi 
cind joacă în deplasare, ni l-a 
oferit, o dată, în plus. Corvinul 
Hunedoara, al cărei prim șut 
spre poarta pitesteanului Cris
tian s-a înregistrat abia cu 11 
minute înainte de fluierul fi
nal al arbitrului. Este un sin
gur exemplu, dar edificator în 
privința potențialului de joc al 
Corvlnulul. echipă care n-a mai 
dștigat punct, ta deplasare 
(singurul, de altfel. în actuala 
ediție a întrecerii), de la 2 

decembrie, dnd a remizat cu 
formația Chimia Rm. Vîlcea I

Ce se exersează, așadar la 
antrenamente, dacă o bună 
parte dintre divizionarele «A* 
nu stat ta stare să facă două 
meciuri la rînd de ridicată

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare In pag 2—3)



MEȘTERII CU „MÎINI DE AUR
IN ARENA SPORTULUI

//

Pe marginea Campionatelor Balcanice de volei (m)

A
DISPONIBILITĂȚI EXISTA,

DAR ELE TREBUIE, CIT MAI REPEDE, FRUCTIFICATE1

Dumini

TOA

într-una din secțiile de mo
bilă ale Combinatului de in
dustrializare a lemnului din 
Sighetu Marmației, ne-a reți
nut atenția gestul unui om : 
trecea cu virful degetelor 
peste înfloriturile sculptate pe 
o impresionant de frumoasă 
bibliotecă, din lemn de stejar. 
Mîngîia parcă o ființă. Cîțiva 
meșteri îl urmăreau atent. 
„Da ! E bine !“ — spuse el. Și 
chipurile s-au luminat de mîn- 
drie. Cel care prin gestul său 
întărea „certificatul" de ple
care în lume a noului produs 
era directorul marelui combi
nat, inginerul Gheorghe lancu.

„Peste 60 la sută din produc
ția noastră o constituie mobila 
— ne spunea el —, si după 
cum vedefi este vorba de o 
mobilă specială, cu înalte ca
lități funcționale fi artistice, 
mobilă stil, mobilă curbată ți 
alte tipuri. Peste 80 la sută din 
ea o exportăm in 23 de țări, 
ca R.F.G., Anglia, S.U.A., 
China, U.R.S.S.... Producem, 
Insă, ți furnire, placaje, panel, 
plăci aglomerate".

Pentru a-ti face o imagine 
deplină privind varietatea ti
purilor și frumusețea mobilei 
ieșite din mîinile „de aur" ale 
meșterilor maramureșeni tre
buie să vizitezi expoziția com
binatului, un adevărat salon de 
artă. O facem, însoțiți de secre
tarul Comitetului de partid, 
Vasile Grigoriu. Jn aceste tile 
premergătoare aniversării de la 
9 Mai, colectivul nostru depune 
eforturi deosebite ca să putem 
livra beneficiarilor produse de 
cea mai bună calitate și la 
termenele stabilite". Știind că 
e vorba de un reportaj pentru 
„Sportul", a ținut să notăm că 
„la C.I.L. activitatea sportivă 
constituie... marea
pentru foarte mulți tineri ți 
chiar muncitori mai puțin ti
neri : fotbal, șah, box, lupte, 
judo, turism de masă. Sport 
pentru sănătatea oamenilor". 
Pe mulți dintre acești pasio

dragoste

nați pentru sportul de masă 
i-am cunoscut la locurile de 
muncă : Nicolae Rihard, secția 
de mobilă-artă, Gheorghe O- 
șanu, atelierul de sculptură. 
Petre Tăbălae, secția proiectări. 
Anuța Filip, secția mobilă 
curbată, Dorel Dunca, atelierul 
mecanic, Ștefan Coloșvari, de 
la C.T.C—

La Comitetul sindicatului 
(președinte Ioan Turda) am a- 
flat că ta cinstea zilelor de 
1 și 9 Mai au fost organizate, 
sub genericul „Daciadei", a- 
tractive acțiuni și competiții 
omagiale, care vor fi continu
ate pe tot parcursul anului.

Asociația sportivă C.I.L. Si
ghetu Marmației împlinește 20 
de ani de viață. Evenimentul 
va fi marcat printr-o duminică 
cultural-sportivă de amploare, 
după cum aflăm de la secre
tarul acesteia, Ion Sauliuc, su
fletul sportului în combinat. Un 
tinăr scund, pita de vervă și 
idei, care ne-a arătat „zestrea" 
sportivă a C.I.L.-ului, o zestre 
de excepție, mindria munici
piului de pe Iza: stadionul, 
cu o impunătoare tribună care 
găzduiește toate amenajările 
necesare unei activități de per
formanță, de la saună, săli de 
refacere, sală de forță (In curs 
de amenajare), la alte nu
meroase încăperi. Pe teren, 
prof. Dorel Cupșa făcea an
trenament cu echipa „mare", 
iar pe terenul secund se des
fășura o dispută aprinsă intre 
două formații ale centrului 
copii și juniori, „dirijate" 
Constantin Tiron, „un băiat 
marcă", spunea Sauliuc, cu 
sentiment de mlndrie. Și, 
tr-adevăr, peste tot se vedea 
mina unui bun gospodar (Ionel 
SzekeH). Dincolo de stadion, 
frumosul parc de agrement de 
pe malul Izei, tot pentru sport, 
pentru mișcare ta aer liber, 
iar peste Iza un tacîntător 
peisaj montan, care te cheamă 
parcă la drumeție.

Cea de a 18-a ediție a Cam
pionatelor Balcanice de volei 
pentru echipele masculine 8i-a 
desfășurat jocurile. într-o or
ganizare foarte bună, în sala 
„Dacia" din Buzău. Conform 
celor mai multe dintre pro
nosticuri, titlul a revenit e- 
chipei Bulgariei, antrenată de 
Todor Piperkov si Dimităr 
Zlatanov, formație solidă, e- 
chilibrată. cu o talie impre
sionantă. în multe seturi avind 
in teren__ . _. .
de neste 2 m înălțime ! Echipa 
bulgară 
deosebit 
du-se. totuși.
voleibalist cu mai vechi state 
de serviciu, un liant excelent 
între mai multe generații de 
jucători.

Pe locul secund s-a clasat 
reprezentativa României. Dacă 
avem ta vedere obiectivul t>ro-

- se 
rea- 
mi- 
stau 
mai

un sextet cu o medie

actuală.este, la ora 
de omogenă detașîn-

Mitko Todorov.

e-

- locul 1 sau 2 - 
afirma că el a fost 
ce-i drept. 
Se pare că 
de bine.

la cota 
lucrurile 
cu atit 
nostru retire-

pus - 
poate 
lizat, 
nimă.
destul
mult cu cit lotul 
zentativ este întinerit masiv și

CĂLĂREȚII JUNIORI 
IN ÎNTRECERE

de 
de 
de 
un 
în

Viorel TONCEANU

Baza hipică din „Parcul po
porului" din Craiova este gazda 
primei etape a Campionatului 
național de călărie, dresaj și 
obstacole, pentru juniori (băieți 
și fete). Participă la întreceri 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M. Iași, Dumbrava Neamț, 
QSJH. Craiova etc., multi din
tre ei aflindu-sc in vederile 
selecționerilor pentru loturile 
naționale. în program figurea
ză probele de calificare pen
tru juniori Începători, juniori 
16 și 18 ani, individual și e- 
chipe, precum și concursul fe
telor.

După ce timp de patru zile 
spectatorii craioveni ii vor ur
mări pe tinerii călăreți, pro
gramul continuă — vineri, sim- 
bătă și duminică — cu pro
bele din cadrul celei de a 
XVII-a ediții a „Capei Federa
ției".

a avut la dispoziție puțin timp 
de pregătire. Or. în condițiile 
în care tinerii jucători din lot 
au fost titularizați, era absolut 
necesară o perioadă mai mare 
de omogenizare, știut fiind că 
lipsa de experiență a acestora 
reprezintă un handicap obiec
tiv. Echipa antrenată de Gyuia 
Bartha și Cornel Oros (un de
but ne care-1 salutăm) a avut 
o evoluție oscilantă, cu un 
început (meciul cu Turcia) și 
un sfîrșit (Bulgaria) de turneu 
slabe, jocurile cu Iugoslavia și 
Grecia fiind mult mai aproape 
de potențialul real al echipei. 
A fost clar faptul că în tur
neul buzoian nu s-a cristalizat 
o formație de bază, încercările 
permanente ale celor doi an
trenori de a „găsi" sextetul cei 
mai bun lăsînd. uneori, impre
sia nesiguranței si chiar a 
derutei. Dar. repetăm, aflată 
la început de drum, această 
echipă masculină de volei a 
României, în care marile res
ponsabilități revin din ce în 
ce mai mult iucătorilor din 
noua generație (Dascâju, Con
stantin. Pentelescu. Pop, Pascu), 
poate si TREBUIE gă-și sedi
menteze disponibilitățile, foarte 
mari, după părerea noastră, 
dar încă dispersate. în aceste 
condiții, singurul element care 
intră în discuție nu poate fi 
altul decât MUNCA, fără nici 
un rabat, disciplina de fier, 
dăruirea totală. tatr-ajutorarea 
deplină, știut fiind faptul că 
și în volei moralul jucătorilor 
atîmă greu în soarta unei par
tide.

La Buzău am avut ocazia 
să vedem echipa Greciei — cu 
mult peste așteptări, ordonată, 
luptătoare. în evident progres 
tehnic ; a Iugoslaviei — în de
clin. iar a Turciei — în pro
gres. acestea fiind scurtele ca
racterizări ale ocupantelor 
locurilor 3—5 
Balcanice de 
cest an.

Deși ediția 
cerii primelor 
de volei ale seniorilor din ță
rile balcanice nu ne-a adus 
satisfacția unei victorii finale, 
putem afirma că există semne, 
este drept încă incipiente, că 
voleiul nostru masculin este 
capabil să înregistreze mult 
doritul reviriment.

Mihail VESA
★

Cu ocazia Campionatelor Bal
canice a avut loc Conferința 
federațiilor de volei din țările 
balcanice. Conducătorul delega
ției elene a făcut o scurtă pre
zentare a pregătirilor în ve
derea Campionatelor Balcanice 
de volei pentru juniori (4—8 
septembrie), de la Orestiada 
(m) și Kavala (f). S-a stabilit, 
de asemenea, ca edițiile vii
toare ale Campionatelor Balca
nice de volei pentru seniori 
să se desfășoare din doi in doi 
ani, în anii pari (1986 — Gre
cia). iar competiția balcanică 
rezervată echipelor de club 
să-și înceteze activitatea, a- 
nreciindu-se că multe dintre 
echipele înscrise In aceste com
petiții sînt lipsite de valoare.

ale
la Campionatele 

volei (m) din a-

buzoiană a intre- 
reprezentative
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că — d 
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ACTUALITATI DIN TENIS

PARTICIPARE RECORD LA PROBELE COMBINATE
Cu clteva zile ta urmă a avut 

loc pe stadionul „23 August* 
din București o dublă „mani
festare* atletică eu caracter na- 
țional : Concursul republican de 
primăvară al seniorilor șl etapa 
de zonă a Concursu'Ui republi
can Interj udețean rezervat ju
niorilor de categoria a IU-a, 
ambele la probe combinate. O 
caracteristică comuni tuturor ce
lor patru probe din programul 
întrecerilor a fc»t numărul mo
re de eoncurentl Înscriși, stabl- 
Pndu-se, cu acest prilej, ade
vărate „recorduri* de participa
re. Trebuie menționat că acesta 
• constituit primul e meura de 
probe combinate organizat ta 
țara noastră la care an ‘ ~
Joslte noile tabele de 
stabilite de LA_A.F.

La decatlon-seniorl (22 
curent!) s-a impus, 
previziunilor, campionul 
Ion Buligă (CSU — IES

(Steaua) 7159 p. Zoltan 
(CSU — IEFS) 5672 p.

La heptatlon-senloare (27 
participante) am asistat la 
disputa extrem de 
între cele mal bune 
ale țării, tn cele din 
efștigat Corina țifrea 
roșu Brașov) cu 1957 
Lilian el Năatase

J*kab

de 
o 

echilibrată 
specialiste 
urmă a 

(Steagul 
p. In fața 

(CSU Galați) 
5937 p. Pe locurile următoare 

Gabriela Mihalcea 
»1 
tn

cu) a totalizat 3502 p (v.r. — 
recalculat — 3460 p). Rezultate
le pentatlonului (70 de
Dana Potlog — 3503 p
12,2 ; Înălțime : 1,62 m
me : 5,59 m ; greutate ;
800 m : 2:27,1) Cristina 
(CSȘ 190) — 2926 p, Rodlca Pe
trescu (CSȘ 4) — 2327 p.

Andi VILARA

atlete I): 
(80 mg : 
; lungi-
9.81 m; Medeșan

In ultimele două săptămînl, 
peste 500 de juniori șl copii au 
participat la două reușite com
petiții, devenite tradiționale, or
ganizate de duburile bucureștene 
Steaua șl Politehnica, 
gâtorii :

„CUPA STEAUA". 
8—19 ani (finale) : P. 
lectrica Timișoara) — 
(Dinamo București) 
Maria Hartweg (Electrica) — 
Mirela Ivănoeanu (Dtaamo Bucu
rești) 6—1 8—1. 11—12 ani : A.
Pavel (C.S.Ș. 2 Constanța) — D. 
Pescariu (T.CJB.) 8—3, 8—4 ; Iri
na Spirlea (Dtaamo București) — 
Roxana Rădulescu (C.S.Ș. 2 Bu
curești) 6—3, 4—6, 6—4, 13—14
ani : C. Porumb (Universitatea 
Cluj-Napoca) — M. Onilă (Pro
gresul) 6—5, 6—1 ; Angela Kerek 
(Electrica) — Loredana Bujor 
(Dtaamo București) 6—4, 6—5.

„CUPA POLITEHNICA*. Ca și 
la alte competiții, dinamoviștii 
buoureștenl au cîștigat 5 titluri 
(cătălin Iftimie, ionuț Nițu, Că
tălina Crlstea, Loredana Bujor 
șl Veneția Șchiopu), Progresul 3 
(Laurențiu Niță, Dan Moise și 
Ștefan Stănilă), iar T.C.B. șl 
Steaua au clștlgat cite un titlu. 
Iată primii doi (pe categorii de 
vtrstă) 17—18 ani : 1. I. Nițn, 2. 
C. SăvuSescu (Semănătoarea Bu

Iată clști-

Categoria 
Kerek (E- 
A. Pelmuș 
8—2, 8—3 ;

curești) ; 1. Mirela Bueiu (Stea
ua) , 2. Florentina Curpene (Me
talul TI rgovlște). 15—18 ani : 1.
C. Iftimie. 9. Cr. Scrădeanu (Di
namo București) ; 1. Veneția
Șchlopu, 1. Laura Bîrlea (Poli
tehnica București). 13—14 ani: 1.
D. Moise, 2. A. Marin (Progre
sul) ; 1. Loredana Bujor, 2. Lau
ra Bîrlea (Viitorul Pitești). 11—12 
ani : 1. St. Stănilă, 2. D. Pescă
ria (T.C.B.) ; 1. Monica Năstase 
(T.C.B.), 2. Roxana Rădulescu
(C.S.Ș. 2 București): 8—11 anirl. 
L. Niță, 2. A. Iordăchescu (Di
namo București) ; 1. Cătălina
Crlstea, 2. Ana Zlrnoveanu (Di
namo București).

„CUPA PROGRESUL". Pe tere
nurile cunoscutului club bu cu
res lean au început ieri Întrece
rile unei competiții organizate In 
cinstea celei de a 40-a aniver
sări a victoriei asupra fascismu
lui. Pe tablourile de concurs au 
(Ost Înscriși 210 băieți șt 161 de 
fete. Întrecerea angajează spor
tivi de la 9 la 1S ani șl se în
cheie duminică.

bal, la 
echipa 
oare atl 
prof, ta 
cu 26—d 
au fost 
ciulul. 
Nielsen

L<
A foJ 

Câmpia 
(R.F. '
Alex. tj 
Mir cea , 
tre, Ma 
g», Oil 
Gbimeș 
Iankovl 
ge Dori 
Cornel ■ Mr.canl 
Ianto. 4 
Cezar n

fost to- 
puactaj

de wn- 
ccnform 

. tării,
Ion BuUgă (CSU — IEFS) , care 
• arătat o bună formă sportivă, 
termtatnd Întrecerea eu destule 
rezerve. H așteptăm pe „elevul* 
antrenorulul Alex. Ardeleana rit 
mal repede pe Hsta recordmani
lor noștri (actualul record — 
recalculat — aparține lui Vasîle 
Bogdan, din 1979 : 7619 p). „Po
diumul" probei a fost : I. Bu- 
ligă 7399 p, Aurel Aștilcan

s-au clasat 
(Politehnica Iași) 
EBsabeia Anghel 
1967 ; Luceafărul 
5554 p.

Pentatlonul juniorilor m 
de. eoncurentl!) a fost dominat 
de talentatul Bogdan Tcdor (an
trenat de Dumitru Gtrleanu, la 
csș 5) care a stabilit și un re
cord la 90 mg (13,5). Clasament: 
Tudor — 2606 p, Mario Rafail — 
(CSȘ 190) — 2493 p, Cătălin Ța- 
pardel (CSȘ — -----

întrecerea 
poliatlonlste 
nou record 
riel. obținut ___
1971 ; antrenoare Eeaterina Nou- 
rescn), o autentică speranță a 
acestei probe. Atleta de la CSȘ 
5 (o unitate care obține rezulta
te constant bune tn activitatea 
de formare a juniorilor _ 
rector, prof. Vladimir Slmlones-

- 5793 p 
(născută 
Brașov)

(«9

190) — 1376 p.
celor mal tinere 

s-a soldat eu un 
național al eatego- 
de Dana Potlog (n.

di-
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tn cuprins : Evenimente de profundă rezonanță istorică în 
viața poporului nostru. a României socialiste (34. Epuram) ; 
Probleme de psihologle-pedagogle (M. Epurări) ; Eficiența tra
gerii la biatlonlști, ta funcție de dinamica declanșării focu
rilor (A. Demeter și colab.) : Contribuții la perfecționarea aetl- 
vitățfflor atletice șl la creșterea performanțelor (D. Gărleanu 
Și cotab.) ; Studiu privind factorii pslbo-soeiaU al creativității 
fa activitatea sportivă a profesorulul-antrenor (D. Constamti- 
nescu) ; Recomandări metodice privind organizarea șl desfășu
rarea Secțiilor de educație fizică pe coridoarele școlilor (E. 
Butocaru) ; Predarea algoritmică a elementelor acrobatice de 
bază prevăzute în programa școlară pentru clasele V—VILI (P. 
Dungaciu, E. Anușoa) ; Probele de oontroJ tn tavățămlntul 
gimnazial conform noii programe (V. Dragomlr) ; Introducere 
la o teorie a greșelilor șl riscurilor ta jocul de fotbal (E. 
Ham) ; Conducătorul de joc — o „chele" ce pune ta mișcare 
Întreaga ecblpă de baschet (L. Călin, A. Căita) ; Ce spun 
medaliile vremii despre sportul In România seoottfuf al 
XtX-tea 7 (V. Bănclulescu). Se găsește de vtasare la chioșcu
rile de difuzare a presei, dar cea mal sigură cale de procu
rară rămtae tot ABONAMENTUL 1

și cotab.) 
fn activit

„CUPA VOINȚA" LA ORIENTARE TURISTICA
cea de a xxvi-a ediție a 

„Cupei Voința* la orientare tu
ristică — concurs anual tradi
țional, pe care bucureștenil n 
desfășoară, de fiecare dată, ta 
zona Trlvale — Hanul Ursului, 
de lingă Pitești, tn zilele de 1 și
2 mai — a cunoscut, ta acest 
an, o participare ampla : peste 
490 de concurent!, (Un 17 asocia
ții sportive, cei mai mulți com
petitori fiind de ia Politehnica 
București, LT.B. și Voința.

După două zile de ploaie, ce
rul s~a înseninat și astfel com
petiția s-a desfășurat pe o vre
me frumoasă. In prima zi a 
avut loc întrecerea Individuală, 
pe categorii de vîrstă, în Pădurea 
Trlvale, traseele măsuri rd Intre
3 șl U km. tn cea de a doua 
zi de concurs s-a desfășurat în
trecerea pe echipe (cite 4 spor
tivi, Indiferent de vîrstă), ta 
apropiere de hanul Valea Ursu
lui. Traseele s-au stabilit de că
tre concurenți, dtatr-un poligon 
eu 24 de posturi pentru seniori 
șl 18 pentru juniori. în paralel,

1 - 1

în cele două zile, a avut loc și 
campionatul clubului Voința 
pentru începători.

Iată ciștigătoril, la individual : 
15 ani — Gabriela Hurtei (I.T.B.); 
17 ani — Silvia Verzottl (Voin
ța) ; 21 ani — Niculina Maiores- 
cu (Politehnica Buc.). Masculin: 
15 ani — Laurențiu Clucă (Voin
ța): 17 ani — Bogdan Ciobanu 
(LT.B.) ; 19 ani — Ciprlan Co- 
man (Politehnica); 21 ani — Ga
briel Matorescu (Polltehnixsa) : 
35 ani — Lucian Gălăteanu (Po
litehnica). Pe echipe, la juniori 
a clștlgat Politehnica urmată de 
Voința șl I.T.B., iar la seniori 
— primele două locuri au fost 
ocupate de reprezentantele Poli
tehnicii, Iar pe locul al treilea 
s-a clasat Voința. In campiona
tul clubului Voința (începători), 
la fete a ciștlgat Tehnomeialica 
(Cateluța Vezeanu șl Kodica Ge- 
nescu), iar la băieți — A.S. Mo
bilă și tapițerie (Gh. Radu și 
Anton Gherea).

La Eforie Nord au continuat 
întrecerile finalei Campionatu
lui national de șah pe echipe 
mixte. In cursa pentru „titlul 
absolut" erau angajate — po
trivit calculului hîrtiei, furni
zat de media coeficienților Ele 
— formațiile bucurestene Uni
versitatea, I.T.B. și Politehnica 
Rivala lor tradițională, A.E.M. 
Timișoara, s-a prezentat, de 
această dată, handicapată de 
lipsa a două dintre principa
lele sale „piese", marele maes
tru Mihai Șub.ă. participant la 
turneul interzonal, si campio
nul tării, Sergiu Griinberg. care 
îl secundează Ia Tunis. Astfel, 
lupta s-a desfășurat intre re
prezentantele Capitalei, dind — 
dună mai multi ani — ciștig

M. CRACIUNESCU — coresp.

ÎN DIVIZIA
(Urmare din pag. I)

“ DE POLO

partide (în special ta jocurile 
orădeni'or cu rapidistii bucu- 
resteol sau chiar cu steliștii) 
ar face ca titlul national să 
nu părăsească Capitala. Sigur, 
acestea stat calculele Mrtiei. în 
orice caz. turneul ultim va a- 
duce la „rampă" tfteva due
luri foarte Interesante, Ne re
ferim, ta primul rînd, la cele 
dintre Garofeanu (Crișid) și 
S. Popeseu (Dinamo) sau Râ- 
ducanu (Dinamo) și Gordaa 
(Crișui), aceste perechi de a-

părători-centri fiind și ale 
echipei reprezentative, aflată 
tatr-o ascensiune de formă, 
manifestată si cu oriiejul re- 
cantului turneu din capitala 
Poloniei.

Turneul bucurestean cu nr 
4, care începe miine. va fi in
teresant și prin nrisma urmă
ririi evoluției celor mai eficienți 
jucători, din rindul cărora se 
detașează Vlad Hagiu (Dtaamo) 
cu 113 goluri la activ ta 
campionat, urmat de 
Costrăș (Crișul) — 89 și 
Col ceriu (Voința) — 82.

acest 
Dorin 
Dorin

de ca 
I.T.B., I 
în ciștl 
bistă, al 
ghiu d 
pînă J 
inclusiv 
biții c| 
scor sa 
runde I 
țese, U 
nica. 
5—5.

Prind
— cu
5V,-4V 
Bucure] 
6%-3>/ 
Petrolul 
Mare I 
Bucure]

CIRCUITUL DE MOTOCICLI
Desfășurată sub genericul 

„Daciadei", tradiționala compe
tiție de ir.otociclism viteză pe ' 
sosea, dotată cu „Cupa F.R.M.", 
și-a derulat ultimele secvențe 
ne noul circuit din centrul mu
nicipiului Arad, in organizarea 
(bună) asigurată 
și C.S.M. Rapid

întrecerile au 
de peste 25 000 
care au plecat 
calitatea curselor, fiecare clasă 
avind numeroși animatori. Spe
ranțele arădenilor s-au îndrep
tat spre cuplul format din ra- 
pidiștii M. Benczik și Gh. Tipei. 
Ej au condus detașat pînă în 
ultimele două ture, cind a a- 
părut defecțiunea tehnică și,

de C.J.E.F.S. 
din localitate, 
fost urmărite 
de spectatori, 
satișfăcuti de

din cil 
motocii 
zut an 
torii : 
Gh. a 
50 cm
pescu
Drăghij 
125 și 
(VoințJ 
600 cri 
Popa I 
Pînă 1J 
și Gh.l 

claJ
PE Ed 
rești 3 
132 p.
119 p. 
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ILE-ÎNTR-UN CLIMAT
NĂ SPORTIVITATE!
a a 27-a 

Diviziei 
li. in a- 

mai râ
pe noua 
echipele 

:ă prima 
le vom 

id va a- 
Diviziei 

continuă 
jucătoa- 

rU hand- 
lerăbdarc 

să adu- 
ul unora 
urii sau

nici nu 
m nici un 
să obser- 
1IA tutu- 
îă veghe- 
iuri care 
tat să se 
de totală 

prin a- 
și apere 
Hiozitaite 
i de «1 
Întrecere.

ca va- 
echipele 
parame- 

Lvlzie să 
I... lnvă-

>seme- 
mai lm-

ctșttga- 
ca sigur

că el se va consuma la Brasov) 
decât intSnirea de la București 
dintre Confecția și CJiimistuS Bm. 
Vîlcea. sau decât confruntările 
care decid... retrogradările. Ab
solut fatreaga etapă este impor
tantă I

„Cavalerii fluierului* a« șl el 
un roi botăritor tn desfășurarea 
corectă a meciurilor. Arbitri: 
vor trebui să Împartă dreptatea 
ABSOLUT tN LIMITELE REGU
LAMENTULUI, fără a da naș
tere la nid un echivoc ! la a- 
ceaetă direcție, federația de 
handbal are o misiune destul de 
grea : aceea a delegării eetoe 
mai buni arbitri ta ultima eta
pă de campionat. Considerăm 
importantă și prezența la me
ciuri a unor observatori fede
rali, contribuția lor fiind nu nu
mai utilă, dar și necesară.

Am avut in dese rtnduri oca
zia să vedem cum suporterii 
Științei Bacău. Chimistului. Rul
mentul Brașov- etc. știu In mod 
civilizat și sportiv, să-și Încu
rajeze echipa favorită, dar să 
aibă o atitudine cavalerească si 
față de formația adversă. Este 
de dorit ca șl In ultima etapă 
suporterii să se constituie — 
corect, se Înțelege — in al op
tulea jucător al fiecărei echipe. 
Campionatul să ia sfrtșit — fa 
concluzie — in deplin spirit de 
echitate.

Ion GAVRILESCU

* *

500-423 53 
553-463 57 
437-373 53 
*48-376 47 
445-454 46 
507-460 42 
524-443 38 
380-430 34 
414-475 34 
396-472 34 
362 467 M 
356-480 28

„TROFEUL SPORTUL- PEN
TRU EFICACITATE : 1. Marfa
Verigeanu (Chimistul) 2S de go
luri ; 2. Rod ica Covaliuc fTV-
ROM) 166 ; 3. Mariana Tlreă (Ști
ință) 165 ; 4. Elena Gheorghe 
(Hidrotehnica) 144 ; S. Angeta 
Anton (TEROM) 131 ț «. Eszt«' 
Laszlo (Mureșul) 116 ; 7. Xoran- 
ea Ștefanovici (AEM) 167 ; 8. Se- 
vastița Grigore (Rapid) 106 : 0. 
Eva Mozsi (Știința) M ; M. Criș- 
ttaa Tac Le (Rulmentul) *7 ; li. 
Adriana Bărbat (Mureșul) 66 ; 
ÎS. Valentin® Cozma (TEROM) 17.

OLURI PENTRU SELECȚIONATA LUMII

semicentenarului Federației daneze de hand- 
vut loc meetaa dintre Selecționata lumii și 
finele unei partide deosebit de frumoase. M 
• spectatori. Selecționata lumii (antrenor — 
Gbermănescu) a Întrecut echipa Danemarcei 
sal multe goluri — ÎS — pentru Învingători 
■ Stingă, socotit cel mai btm Jucător al me- 
pentra Selecționata lumii : Kaaităn *, Dahl 
lerllch 1, Waszklewicz 2, Rolei 4, Elezovici 2.

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

MARGINALII LA 0 ETAPĂ ANOSTĂ ÎN DIVIZIA „A“
(Urmart dta pap I)

tacturi ? Respectă eie cictul 
de pregătire dintre două par
tide. potrivit eu tndicațzQe »eh- 
nieo-metodice elaborate de Co
legiul central al antrenorilor « 
analizate, pe toate fetele, de 
câteva ori intr-un an î

Se pare că nu. in pofida n- 
nei măsuri (deloc nouă) a co
legiului respectiv, care eon- 
statlnd serioase curente in pre
gătirea fizică, tehnici tactici 
la unele dintre divizionarele 
-A*. a solicitat renunțarea ta 
ioeui amical de la mijloc de 
săotămină. care au ajstă *b 
preritire* risiematică a echi
pelor. ci întrerupe procesai te 
instruire ia ziua eea aaai pro
nie* aeumalărilor ia vederea

Fiind vorba de o recidivă tn 
neremectarea unor jndkatîl 
juste, după opinia noartri re
comandările forului tehnic ar

trebui să capete un alt ca
racter. obligatoriu, urmat de 
măsuri operative, menite să 
Întroneze seriozitatea, ordinea, 
disciplina in procesul de pre
gătire a divizionarelor »A“.

Statutul Colegiului central al 
antrenorilor asigură membrilor 
lui, in afara dreptului de În
drumare, și pe cel de control. 
Se impune. însă, ca «vizitele* 
antrenorilor din colegiu la șe
dințele de pregătire ale echi
pelor să ae efectueze în mod 
regulat, firește, cu precădere, 
acolo unde datele oferite de 
cronici si clasamente reclamă 
un sprijin rapid si continuu. 
Si pentru ea această muncă de 
Îndrumare și control să fie 
realmente EFICIENTA, eu o 
legătură logică ea de la cauză 
la efect si invers, propunem 
FJLF. ea observările meriu- 
rflOT din Divizia -A” să fie 
făcute îndeosebi de membrii 
ralegiulul. care, in timp, prin-

tr-o judicioasă rotație, pot cu
prinde tot mai multe echipe.

Se înțelege, desigur că spri
jinul tehnic pe care F.R. Fot
bal, prin colegiul ei de spe
cialitate. este datoare să-1 a- 
corde principalei competiții a 
fotbalului nostru, nu-i absolvă 
De conducătorii de cluburi si 
secții de la responsabilitățile 
lor : acelea de a asigura di
vizionarelor „A“ un cadru op
tim muncii de instruire și e- 
ducatie.

Un meci al echipei noastre 
reprezentative, cel cu Anglia, 
a trecut ; un altul, cel cu Fin
landa. este destul de aproape. 
Așa cum s-a mai apreciat, 
punctul pierdut în fața for
mației insulare Doate fi recu
perat si chiar depășit la Hel
sinki. Cu condiția ca toți fac
torii eu atribuții in fotbal să-și 
aducă o contribuție mult mai 
substanțială deeiț au făcut-o 
oină acum.

Isfdzi, in meci rcsiani 

STEAUA-F.C.M BRASOV 
_1j_ȘTEAUA _2« 2OJ>_1 58-14 45 p. 
1£"f.C.M. BV. 26 9 4 13 25-83 22p.

De pe aceste poziții iși vor în
cepe astăzi (pe stadionul din 
Ghencea de la ora 17,30) dis
puta aceste două eehipe. Este o 
partidă restanță din etapă a 27-a, 
ou implicații la ambii poli ai 
clasamentului. Meciul va fi con
dus de arbitrul I. Velea. ajutat 
la linie de M. Florea (ambii din 
Craiova) șl Gr. Maca vei (Deva).
• Echipa Steaua s-a înapoiat,

duminică, din Elveția, unde a 
susținut trei jocuri amicale. în
cheiate toate cu frumoase vic
torii : 3—1 (2—0) cu Neuchatel
Xamax (au marcat pentru Stea
ua Radu II, Balin t șl Pițurcă), 
1—0 (1—0) cu F. C. Lausanne (a 
înscris Pițurcă) șl 2—1 (1—0) in 
compania echipei F. C. Sion 
(autorii golurilor : Stoica și Pi- 
țurcă).
• F. C. OLT a susținut două 

partide amicale In Siria : cu 
Karamin lloms (locul 1 in pri
ma ligă) 4—1 (0—0). Au marcat 
T&nase, Pena (2), Crișan; cu se
lecționata Al Kiadi Al Ami 2—0 
(0—0). Marcatori : Laurențio, 
Eftimie.
• CORVINUL HUNEDO.UA a 

jucat în Cehoslovacia cu T.J.-T.Z. 
Trinec: 1—1. Au marcat Cojocaru, 
respectiv Jancsuk.

MP1ONATUL MONDIAL UNIVERSITAR

pentru Conform tragerii la sorți, 
iversitar România face parte din grupe 

Iunie) : B, alături de S.U.A., Italia șl 
Simlon, Japonia. In celelalte gripe : A 

ltin Pe- — Iugoslavia, Coreea de Sud, 
lie Slin- Bulgaria și Brazilia : C —

Adrian U.R.S.S., Polonia și Ungaria ; 
Miodrag D _ Franța, Algeria, Finlanda 
n ** Germania. In semifinale
op Ion •« fatfir.esc primele clasate 

Petru grupele A și B (semifinala
Pană și I) și din grupele B și C (semi

finala a n-a).

I 
I 
I
I 
I

3 runde

AIUL Df ȘAH Pt ECHIPE
echipe 

detașată 
tia ite- 
1 Gheor- 
cîstigat, 
tîlnirile, 
de am- 
la un 

hi două 
studen- 
Politeh- 
îedecis 1
: I.T.B. 
imișoara 
:ă fină 

A.E.M. 
— cu 

ila Satu 
itehnica

cu Petrolul 6—4. cu Calculato
rul *%-5% (I).

înaintea ultimelor 3 runde, 
in clasamentul absolut conduce 
detașat I.T.B. cu 18 p (va în- 
tîlni Politehnica în runda a 
8-a). urmată de Universitatea 
13 p. Politehnica București 11 
p, A.E.M. 10 p, Politehnica Iași 
și Electromotor 9 n etc. în 
clasamentul masculin (pe puncte 
de partidă) : I.T.B. 21 p, Poli
tehnica Iași 20 p. Universitatea 
și Politehnica București 19% p ; 
feminin : Universitatea 10 P, 
A.E.M. 9’/i p. Electromotor 7% 
p ; juniori-junioare : Politeh
nica București 10 d. I.T.B. 8 p, 
Politehnica Iași 7% p.

I 
I 
I
I
I
I 
I

DIVIZIA „C“-
suia i

Celuloza-Bradul Roșior — Minerul Vatra 
Dornel »—• G—<), Cetatea Tg. Neamț — 
Șiretul Pașcani 1—3 O—D. Zimbrul Șiret — 
A-S.A. CSmpuluag Moldovenesc 4—4 C2—».
Betonul Săvineștl — Constructorul lafa »— 1 
O—«), Avintul Frasin — Carpen Gaiânefal 
4—t (!—•>, Explorări Cîmpuhing Moldove- 
aesc — Eectro-Siretul Bucecea >— 1 (•—S), 
Metalul Rădăuți — Luceafărul Botoșani 1—I 
(»—•). TEPRO Iași — Minerul Gura Humo
rului 1—S (0—«).

Pe primele locuri ta riasament, după eta
pa a XXII-l ; L MINEBUL VATRA DOB- 
NE1 B p (SI—17), L Șiretul Paprani 38 p 
(44—33). X Rrionul Săvtaeștl 27 p (41—15)_ 
pe Uiumele tocuri : IS. A-S.A. Clmpulung 
14 p fl»-27). 1«. TEPRO laș! 13 p (16-30.

SERIA A n-a
Forests Gugeștl — Aripile Ba

cău 3—1 O—1), Mecanica Vaslui
— Luceafărul Adjud 4—4 ȘS—«). 
Constructorul-Flacăra Odobeptl
— Inter. Vaslui 4—1 (•—•).
C.S.M. Borzeștl — Unirea Ne
grești 1-1 (0—1), Letea Bacău — 
Minerul Comăneștl 4—S O—O, 
Chimia Mărășeștl — viticultorul 
Panelu 1—2 (l—O, Textila Bu- 
hușl — Victoria Tecuci 5—1 
(2—1), Petrolul Moineștl — La
minorul Roman 3—1 (l—O-

Pe primele locuri : L MECA
NICA VASLUI W p (43—U), 2. 
Aripile Bacău iS p (52-19). 3.
Petrolul Momești 25 p (41—21). 4. Textila 
Buhușl 25 p (45—35)— Pe ultimele tocuri :
14. Viticultorul Panciu ÎS p (16—30), 15. U- 
nlrea Negrești 16 p (36—45). IX Constructo
rul Odobești 16 p (14—44).

SERIA A Ul-a
Voința Constanța — Delta Tulcea 3—6 

(0—0), Cimentul Medgidia — LM.U.-C.SUS. 
Medgidia 1-1 (0—1), Ș.N. Tulcea — Pro
gresul Issccea »—1 (1—0), Chlmpex Con
stanța — Laminorul Vlzlru, 4—1 (2—0), A- 
vîntul Matca — Marina Mangalia 2—1 (1—0). 
Ancora Galați — Portul Constanța 6—1 
(0—0), Arrublum Măcin — Petrolul Ianca 
2—0 (1—0), Chimia Brăila — DVA Portul 
Galați 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DELTA TULCEA 
30 p (37—9), 2. Chimia Brăila 30 p (40—22), 
3. I.M.U. Medgidia 29 p(40—20)... pe ultime
le locuri : 14. Avintul Matca 18 p (36—42),
15. Marina Mangalia 18 p (23—37), 16. Chlm- 
pex Constanța 12 p (20—44).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Victoria Lehllu 3—8 

(1—0), Carpați Nehoiu — Rapid Fetești 2—0 
(2—0), Victoria Tăndărel — A.S.A. Buzău 
1—0 (0—0), Chimla-Victoria Buzău — O-
llmpia Slobozia 4—1 (1—0), Viitorul Chirnogi
— S-N. Oltenița 2—1 (2—0), Unirea Slobozia
— Petrolul Berea 0—0, Metalul Buzău — 
Constructorul Giurgiu 5—0 (3—0), ISCIP Ul- 
menl — ICPB Bolintln 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : L DUNĂREA CAl.A- 
RAȘI 33 p (42—16), 2. Olimpia Slobozia 25 p 
(36—28), 3. Chimia Buzău 23 p (35—25), 4. 
Unirea Slobozia 23 p (33—27)... pe ultimele 
locuri : 15. Rapid Fetești 19 p (16—30), 16.
Victoria Lehllu 16 p (21—42).

SERIA A V-a
Minerul Filipești — Danubiana București 

0—0, Aversa București — IUPS Chltlla 2—1 
(1—0), Luceafărul București — Abatorul 
București 1—1 (0—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Petrolul Băicol 1—0 (0—0). ICSIM 
București — Chimia Brazi-Plolești 3—0 (0—0), 
Sportul „30 Decembrie* — Tehnometal 
București 2—1 (0—0), Carpați Sinaia — Avi
cola Crevedla 0—1 (0—0) — s-a jucat la 
Fleni, Poiana Cîmpina — Viscofli București

REZULTATELE ETAPEI A 22-a
2—4 — Vtocofil fitad suspendată, MECON 
București nu a jucat.
• Meciul Viscofil — ICSIM, din etapa tre- 

eutâ. a fost omologat eu 3—4 în favoarea 
formației ICSIM, Viscofil fiind suspendată.

Pc primele tocuri : L ICSIM BUCUREȘTI 
11 * (*»—13), 2. Sportul „36 Decembrie- 29 
p (34—23), 1. Danubiana București 2» p 
(34—2». — pe ultimele tocuri : 15. Viscofil 
București 19 p (23—32), 14. Aversa Bucu
rești 13 p (îl—35). 17. Luceafărul București 
11 p 04-5».

SERIA A Vl-a
Muscelul Clmpulung — Recolta Stoicăr.ești 

2—6 (2—0). Metalul Mija — Dectriea Tltu 
6—1 (6—6). Electronistul Curtea de Argeș — 
Metalul Alexandria 1—6 (1—4), Sportul mun- 
ritoresc Caracal — Chimia Tr. Măgurele

• Din nov schimb de locuri in fruntea seriei a H-a • Dunărea 
Călărași, neînvinsă in 22 de jocuri, continuă să fie performera 
campionatului • Consecințele nesportnritâții: Viscofil București a 
pierdut, fără joc, două meciuri, cu 3—0 • O nouă pretendentă 
ia șefia seriei .dobrogene*: Chimia Brăila (în luptă cu Delta 
Tukea și LM.U. Medgidia) • Scorul etapei: Dacia Pitești - 
Chimia Găeșfi 7-0 I • Electroputere Craiova - cea mai autori

tară dintre liderele seriilor..

2— 0 (•—6), Textila Roșiori — Cimentul Fieni 
6—4, Dada Pitești — Chimia Găești 7—0 
(1—4), Progresul Corabia — Dunărea-Venus 
Zimnlcea 3—0 (3—6), Știința Drăgănești-Olt 
— ROVA Roșiori 3—1 (1—1).

Pe primele tocuri : 1. MUSCELUL CIM- 
PULUNG 31 p (39—17), 2. Electrica Ti tu 27 
p (29—17), 3. Sp. m. Caracal 24 p (27—27)... 
pe ultimele locuri : 14. Metalul Alexandria 
19 p (21—28), 15. Electronistul Curtea de 
Argeș 19 p (19—29), 16. Știința Drăgăneștt 
Olt 16 p (20—39).

SERIA A VH-a
Electroputere Craiova — Dunărea Calafat 

6—0 (4—0), Viitorul Drăgășani — Forestierul 
Băbenl 4—2 (2—1), Constructorul Craiova — 
Jiul Rovinarl 2—0 (1—0), Mecanizatorul Si
mian — Metalul Rm. Vîlcea 3—0 (1—0), Dierna 
Orșova — Pandurii Tg. Jiu 1—1 (1—1), Ar
mătura Strehaia — A.S.A. Craiova 1—0 (0—0), 
Petrolul Ticlenl — Progresul Băilești 4—0 
(2—0), Metalurgistul Sadu — C.F.R. Craiova 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 37 p (60—7), 2. Constructorul Cra
iova 28 p (35—20), 3. Pandurii Tg. Jiu 26 p 
(33—17) ... pe ultimele locuri : 15. Metalul 
Rm. Vîlcea 17 p (15—37), 16. Dunărea Cala
fat 16 p (26—41).

SERIA A Vin-a
Victoria Ineu — Metalul Bocșa 1—0 (1—0), 

Unirea Tomnatic — C.S.M. Lugoj 4—2 (1—1), 
Rapid Arad — Minerul Anina 2—0 (2—0), 
U.M. Timișoara — Minerul Moldova Nouă 
5—0 (2—0), Șoimii Llpova — C.F.R.-Victoria 
Caransebeș 3—0 (2—0), C.S.M. Caransebeș — 
Oblilci Slnmartlnu SIrbese 4—0 (3—0), Mi
nerul Oravița — C.F.R. Arad. 5—1 (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Unirea Sinnlcolau
3— 0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL BOCȘA 
28 p (33—21), 2. C.S.M. Caransebeș 26 p 
(40—22), 3. Unirea Tomnatic 24 p (30—31)... 
pe ultimele locuri : 14. Minerul Moldova
Nouă 19 p (32—33), 15. Victoria Ineu 19 p 
(28—45), 16. C.F.R. Arad 18 p (22—46).

SERIA A IX-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — înfrățirea 

Oradea 0—0, Olimpia Gherla — Someșul Sa

tu Mare 1—1 (1—1), Recolta Salon ta — Chi
mia Tășnad 4—0 (3—0), Unirea Valea lui
Mlhai — Oașul Negrești 2—2 (1—0), Con
structorul Satu Mare — Minerul Sărmășag 
6—6, Victoria'Cărei — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (1—0), Unio Satu Mare — Silva- 
nla Cehu Silvanici 4—0 (3—0). Voința Ora
dea — Minerul Suncuiuș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA ORA
DEA 36 p (23—11), 2. Recolta Salonta 29 p 
(33—18), 3. Minerul Sărmășag 26 p (29—20)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania Cehu Silva- 
nlei 16 p (18—39). 16. Constructorul Satu 
Mare I p (14—43).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — C.I.L.-Mecanica Sighet

1— 4 (4—4), Energia Prundu Birgăului — 
Mureșul Luduș 2—0 (0—0), Electromureș Tg.

Mureș — Lăpușul Tg. Lăpuș 3—1 
(2—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Bălța 4—1 (2—1), Minerul Rodna — 
Minerul Borșa 2—1 (0—0), Mine
rul Baia Sprie — CUPROM Ba
ta Mare 4—1 (2—1), CHIMFOREST 
Năsăud — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—0 (1—0). ISSM Sighet — 
Minerul Băiuț 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CJ.t. 
SIGHET 34 p (46—11), 2. Minerul 
Rodna 24 p (31—29), 3. Electro
mureș Tg. Mureș 23 p (35—19), 
4. Metalotehnica Tg. Mureș 13 
p (32—23)... pe ultimele locuri : 
15. Mureșul Luduș 18 p (30—29). 
1Ș. Minerul Borșa 17 P (27—36). 

SERIA A XI-a
Tirnavele Blaj — Mecanica Orăștie 0—1 

(0—1), Inter Sibiu — Steaua-C.F.R. Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), Victoria Călan — Mlne- 
rul-știința Vulcan 2—0 (0—0), Minerul Cer
tei — Unirea Ocna Sibiului 3—1 (2—0), Me
talul Aiud — Soda Ocna Mureș 0—0, Meca
nica Alba Iulia — Metalul Sighișoara 1—1 
(1—1), Dacia Orăștie — IMIX Agnita 2—1 

viitorul-I.R.A. Cluj-Napoca — Mine
rul Paroșeni 0—0.

• Rezultatul meciului Unirea Ocna Sibiu
lui — Viitorul-I.R.A. Cluj-Napoca, din etapa 
trecută, a fost 1—2 și nu 2—1 cum a apă
rut în ziarul nostru din 29 aprilie.

Pe primele locuri : 1. MECANICA ORA- 
ȘTIE 32 p (39—15), 2. Minerul Paroșeni 31 
p (30—16), 3. Viitorul Cluj-Napoca 24 p (28— 
20) ... pe ultimele locuri : 14. Metalul Sighi
șoara 18 p (20—30), 15. Tirnavele Blaj 18 p 
(17—33), 18. Mecanica Alba Iulia 16 p (25— 
43).

SERLV A XlI-a
Electro Sf. Gheorghe — ICIM Brașov 1—1 

(0—0), Progresul Odorhei — Viitorul Gheor- 
gheni 6—0, Minerul Bălan — Mobila-Mă- 
gura Codlea 2—0 (1—0). Precizia Săcele — 
Cimentul Hoghiz 1—0 (0—0), Metrom Bra
șov — Metalul Tg. Secuiesc 2—0 (1—0), Nl- 
tramonia Făgăraș — Mureșul Toplița 5—0 
(4—0), Minerul Baraolt — Celuloza Zărnești
2— 6 (1—6), Textila Prejmer — Utilajul Fă
găraș 2—0 (0—0), Unirea Crisluru Secuiesc
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRAȘOV 
S3 p (37—15), 2. Nitramonia 30 p (48—17), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 29 p (44—20), 4. Progre
sul Odorhei 29 p (31—29) ... pe ultimele 
locuri : îs. Celuloza Zărnești 18 p (24—30), 
16. Minerul Bălan 18 p (17—41), 17. Textila 
Prejmer 16 p (15—34).

★
Rezultatele ne-au fost transmise de către 

corespondenții noștri voluntari din localită
țile respective.

5—5, ---------------------------------
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TENOR A CÎȘTIGAT „PREMIUL PĂCII4* HI PIS M ADMIMSIRATH Df STAT LOTO-PRONOSPORT INfORMfAZA
lansat puternic din start. Te

nor a reușit In reuniunea de 
duminică să clștige „Premiul 
Păcii*, prima alergare clasică a 
anului, cu un record de presti
giu : 1:26,3.'km, într-o zi eu 
coeficient de 1,5 sec. Formațiile 
G. Popescu și M. Dumitru au 
realizat cite două victorii, pri
ma cu Satini, a cărui perfor
manță era greu de anticipat, șl 
cu Geniu, cea de a doua eu 
Anemona, intr-o cursă in care 
multi concurenți nu și-au apărat 
șansa, șl cu Bazna, ambele con
duse de tlnărul C. Chiș cu mult 
brio. S. lonescu a realizat șl el 
două victorii, cu Marcela, care 
deși s-a handicapat cu un ga
lop a învins fără probleme in 
finalul cursei, și cu Laveta, in 
real progres. Reintrarea lui N. 
Nlcolae s-a făcut resimțită prin 
victoria lui Mellnte, care a in
trat in rîndul derbiștilor 1985. C.

Iorga, minindu-1 fără greșeală 
pe Rovin, a produs una din sur
prizele zilei. Calbor, prezentat 
in formă de G. Solcan, și-a În
șirat adversarii pe drum. tn 
privința sancțiunilor dictate de 
arbitri In reuniunea din 38 apri
lie considerăm că unele slnt 
justificate (Satim, Valea, Delicat 
etc.), dar altele nu, cum ar fi 
in cazurile Sugestln (prima ieși
re) și Românaș. Ar trebui ca in 
buletinul oficial să se treacă și 
coeficientul zilei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : 1. Laveta (lonescu) 1:39,2, 2. 
Ventuz, 3. Românaș. Cota : eișt. 
16, ord. triplă 480. Cursa a n-a: 
1. Bazna (Chiș) 1:35,5, 2. Van
dalic. Cota : eișt. 4, ev. 30.
Cursa a 111-a : 1. Marcela (Io- 
nescu) 1:35,8, 2. Oranița, 3. So
rel. Cota : clșt. 26, ev. 70. ord. 
triplă 912. Cursa a iv-a ; 1. Sa
tim (R. Arsene) 1:27,7, 3.

Respect, 3. Trandafir. Cota : cîșt. 
Închis, ev. Închis, ord. triplă 675. 
Cursa a V-a : 1. Calbor (Solcan) 
1:37,2. Rimeț. Cota : cîșt. 4, ev. 
75. Cursa a VI-a ; 1. Tenor (To- 
duță) 1:26,3, 2. Trudin, 3. Catren. 
Cota : clșt. 7, ev. 105, ord. tri
plă 566, triplu n—IV—VI inc. 
Cursa a VTI-a : 1. Anemona
(Chiș) 1:33,0, t. Negolu, 3. Sa- 
tlva. Cota : cișt. 8, ev. 68, ord.
triplă 326. Cursa a VIII-a : 1.
Bovin (C. Iorga) 1:29,7, 2. Per
cutor, 3. Delicat. Cota : cișt. 5,
ev. 72, ord. triplă 172. Cursa a 
IX-a : 1. Melinte (N. Nlcolae)
1:29,7, 2. Focșa, 3. Daciada. Co
ta : cîșt. 5, ev. 26, ord. triplă 
141, triplu V—VII—IX Închis. 
Cursa a X-a : 1. Geniu (Costi- 
că) 1:34,1, 2. Deda. Cota : cîșt. 
22, ev. 30, ord. 35.

A. MOSCU

• ASTAZI, MARȚI 7 mai, este 
ULTIMA zi pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mîlne, 
miercuri 8 mai.
• Informăm participanții că a 

Început vînzarea biletelor la tra
gerea EXCEPȚIONALA PRONO
EXPRES de duminică 12 mai, la 
care se atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“. câștiguri in nu
merar și excursii in R. D. Ger
mană. Se extrag 42 de numere, 
tn două faze, acordlndu-se cîști- 
gurl pe 13 categorii. Se cîștigă și 
cu 3 numere din 8 sau 8 ex
trase. Variantele sfert, dștigă- 
toare la categoriile la care nu se 
vor omologa variante sută la 
sută, vor primi cîștiguri cu va
lori unitare variabile de pină la 
nivelul plafonului maxim inclu
siv. In toate celelalte cazuri, va
riantele sfert vor primi 1A din 
contravaloarea cîștigulul Întreg.

Biletele de 25 lei varianta au 
drept de participare la ambele 
faze ale tragerii, respectiv la 
toate cele 6 extrageri ale aces
teia.

Consultați prospectul șl jucați 
din timp numerele alese de dv. 
la această interesantă tragere,
• CIȘTIGURILE TBAGEBH 

PRONOEXPRES DIN 1 MAI 2 
Cat, 1 : 1 variantă 100% a 49.912 
lei și 4 variante 25% a 12.478 lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 19.664 
lei șl 13 variante 25% a 4.916 lei; 
eat. 3 : 19,25 variante a 4.341 lei; 
cat, 4 : 96,25 a 868 lei ; cat. 5 : 
230,50 a 363 lei ; cat. 6 : 7.517,25 
a 40 lei ; cat. 7 : 184,25 a 200 lei ; 
cat, 8 : 3.642,50 a 40 lei. Clștlgul 
de categoria 1 (100%) in valoare 
de 49^12 lei. a fost obținut de 
participantul Ștefan Popa din 
București.

HUNEDO.UA


„Interzonalul4* de la Tunis după 7 runde

MIHAI ȘUBA IN APROPIEREA LIDERILOR
După 7 runde, în turneul in

terzonal de șah de la Tunis, 
situația din fruntea clasamen
tului se menține strînsă. Con
tinuă să conducă marele maes
tru sovietic Artur Iusupov, cu 
un scor remarcabil — 6 puncte 
—■ peste 80 la sută 1 — (dumi
nică el l-a învins, cu piesele 
negre, pe Anthony Miles), ur
mat de compatriotii săi Ale
ksandr Beliavski (remiză cu

Sosonko) și Aleksandr Cernin 
(victorios la Ermenkov), ambii 
cu câte 5 puncte. Locul patru 
este ocupat de marele maestru 
american N. De Firmian cu 
4',2 p. care a obtinut a doua 
victorie consecutivă, cîștigînd 
în fata tunisianului Hmadi.

Reprezentantul nostru, marele 
maestru Mihai Bubă (a între
rupt cu negrele contra lui 
Hort). se află în Imediata a- 
propiere a fruntașilor cu 4 D

ACTUALITATEA CICLISTĂ

Columbianul Antonio Agudelo (în telefotografie) a cîștigat, zilele 
trecute, o etapă in „Turul Spaniei" ; duminică, a fost rindul coechi

pierului său Rodriguez.
• Turul Spaniei. Etapa a 12-a 

(cursă contratimp, 16 km) la 
Andora, în pantă, a dat cîștig de 
cauză columbianului Francisco 
Rodriguez 34*51 (medie orară de 
27,545 km) El a fost urmat de 
englezul Robert Miller 35:01 și 
columbianul Luis Herrera 35:05. 
în urma acestui succes, Rodri
guez a trecut ne poziția a doua 
a clasamentului general, la 13 s 
de liderul cursei, Miller (61.27:10)

® Campionatul Zurich-ulul 
(273,5 kmk Victoria a fost de
cisă la sprint între belgianul 
Ludo Peeters și italianul Mario 
Beccia, ambii cronometrați în 
7.05:24.

• Turul Alpi — Adriatica (a- 
matori) a programat prima eta
pă (Ljubljana — Verlach, 135 km). 
A învins la sprint austriacul 
Arno Wohlfarter 3.34:10.
• „Marele premiu al orașului 

Osaka**. Cursa masculină (113,2 
km) a revenit americanului 
Thurlow Rogers în 2.31:34, iar 
cea feminină (56,6 km) a fost 
cîștigată de olandeza Gonnie van 
Koert în 1.22:15.
• „Trofeul cățărătorilor" (120 

km. în împrejurimile Parisului) 
a fost dominat clar de Martial 
Gayant în 3.11:52. La 38 s a so
sit Yvon Madiot șl la 1:11 Bru
no Wojtinek (toți din Franța).

(1). Alte rezultate ale rundei 
a 7-a : Dlugy — Morovic V2— 
!/î. Portisch — Nikolici. Zapata
— Afifi întrerupte.

In runda a 8-a. cîteva par
tide importante pentru partea 
superioară 3 clasamentului : 
Șubă — Iusupov. Cernin — 
Miles. Beliavski — Dlugy, Por
tisch — Morovic, Nikolici — 
Zapata.

TURNEE DE TENIS
HAMBURG. Turneul contind 

pentru „Marele premiu — Na- 
bisco" s-a încheiat cu suocesul 
tînărului jucător cehoslovac 
Miloslav Mecir, care a dispus, 
in finală, de suedezul Henrik 
SundstrSm cu 6—4. 6—1, 6—4. 
în semifinale, Mecir l-a între
cut pe favoritul nr. 1. suede
zul Mats Wilander (6—2, 6—1), 
iar Sundstrom l-a eliminat pe 
argentinianul Jose-Luis Clerc, 
6—3. 6—4. Să mai reținem un 
amănunt : în „sferturi", Mecir 
a avut ca adversar tot un sue
dez. pe Joakim Nystrom (6—2, 
6—2) !

HUSTON. Martina Navra
tilova a obținut o nouă victo
rie intr-un turneu (a 105-a din 
cariera sa). întrecînd-o. într-o 
oră. pe Elise Burgin cu 6-—4, 
6—1. Burgin (23 de ani) a fost, 
însă, revelația competiției, din 
„Circuitul feminin", prin suc
cesele repurtate la Zina Garri

son (7—6. 3—6, 6—4) în „sfer
turi" si la Manuela Maleeva 
(6—4. 7—6) în semifinale-

LAS VEGAS. în finale : 
Johan Kriek — Jimmy Arias 
4—6, 6—3, 6—4. 6—2 (meciul a 
durat două ore si jumătate, ne 
o căldură de peste 30 de 
grade) ; Pat Cash, John Fitz
gerald — Paul , Annacone, 
Christo van Rensburg 7—6,
6— 7. 7-6.

ROMA. Argentinianul Guil
lermo Rivas a cîstigat turneul 
In finala căruia a dispus de 
italianul Simone Colombo cu
7— 6. 1—6, 7—6.

BERKELEY. în finală : Ed
die Edwards — Todd Wilsken 
6—3, 6—4.

FIDENZA. Turneu de juni
ori : Mariana Perez-Roldan 
(Argentina) — Bogdana Mari- 
mova (Bulgaria) 6—3, 6—4,
Franco Dvin (Argentina) — 
Sergio Cortes (Chile) 6—2. 6—L

PRELIMINARIILE C.M.

ZONA ASIEI. Irak — Qatar
2— 1 (1—1). Ecnipa Irakului s-a
calificat pentru etapa a doua a 
preliminariilor. De asemenea, e- 
chipa Japoniei, după scorul alb 
(0—0) cu selecționata R.P.D. Co
reene, a promovat în etapa se
cundă.

ZONA AMERICII DE NORD, 
CEN1RALE și CARAIBE. Gua
temala — Canada 1—1 (1—1). In 
clasament conduce Canada, cu 5 
puncte, urmată de Guatemala 3 
p (ambele cu cîte 3 j) și Haiti 
0 p (2 j).

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 27) î Vinko- 

vicl — Novi Sad 2—0, Rijeka — 
Tuzla 1—0, Niksici — Zeleznicear
3— 1. Steaua roșie — Dinamo Za
greb 2—0. Skoplje — Hajduk 1—2, 
Bugojno — Partizan 1—3, Velez 
— Titograd 2—0, Sarajevo — 
Pristina 2—0, Niș — Osijek 2—0. 
Clasament : 1. Sarajevo 37 p, 2. 
Hajduk 36 p. 3—4. Zeleznicear și

Partizan cîte 30 p... 
17—18. Pristina și 
Bugojno cîte 21 p.

BELGIA (et, 30) : 
Anderlecht — F.C. 
Malines 5—0, Lier- 
se — St. Nicolas 
0—0, Beveren — 
Lifcge 0—2, Courtrai
— La Gantoise 1—1, 
Antwerp — Water- 
schei 3—1. F. C. 
Bruges — C erele 
Bruges 0—2, Stan
dard — Beerschot
1— 0, Lokeren — 
Waregem 1—1, Se- 
raing — Racing Jet
2— 2. Clasament : 1. 
Anderlecht 53 p,
2— 3, Waregem și 
F.C. Bruges cite 42 
p... 17. St. Nicolas 
19 p, 18. Racing Jet 
18 p.

GRECIA (et. 2G) : 
Pierikos — PAOK 
1—1. Aigaleo — Pa- 
nathinaikos — Doxa
3— 1. Apollon — La
rissa 0—1, Heraklis
— Panlonios 6—0,

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag 1)

U.R.S S. vederea nume-
oaselo* turnee internaționale, 

între cate cele mai importan
te sint campionatele europene, 
„Cupa mondială" și Univer
siada, federația unională de 
volei a alcătuit un lot de 24 
de jucători, in majoritatea lor 
tineri, care urmează să par
ticipe la un intens program 
de pregătire, tn cadrul aces
tei pregătiri se înscrie $i tur
neul de șase jocuri pe 
reprezentativa sovietică 
mează să-l întreprindă, 
viitoare, in Japonia.

* - acum,
tradițional, la sfirșltul lunii 
octombi ie < ste programat ma- 
atonul de la New York, poa

te cel mai important dintre 
concursurile de acest fel din 
întreaga lume, ceea ce face 
ca numărul participanților să 
fie extrem

S.U.A. «n mod.

care 
ur- 

luna

de mare. „New 
Club-, 
a ho- 

tărît ca la ediția din acest an 
la start să fie admiși 19 000 de 
participanți, cu 1 000 mai mult 
decît pînă acum. Taxa de în
scriere este de 3 dolari. Pri
mii 50C înscriși vor fi admiși cu 
prioritate printre participanți, 
alte 4 000 de locuri sînt reți
nute pentru alergătorii de 
peste hotare, iar restul de 
7 500 ver fi desemnați, prin 
tragere la sorți. în cadrul 
nui fel de loterie.

ANGLIA. Nick Sanders, 
tinăr sportiv în vlrstă de 
ani, este deținătorul 
cord mondial : el a 
conjurul lumii, pe 
în 138 de zile ; asta 
cu patru ani. Acum, _ . __
Sande* s a pornit într-o nouă 
cursă, cu '
de a realiza 
care să fie de 
tru acesta el 
dateze zilnic, 
km ceea ce __
simplă plimbare... 
tied !

FRANȚA. Un eveniment în 
lumea sportului francez este 
apreciată a fi crearea, tn pre
mieră națională, a unui con
curs de pronosticuri sportive, 
intitulat ..Loto sportiv". Din 
fodurlle care vor fi realizate 
se vor acorda subvenții pen
tru dezvoltarea activității 
sportive franceze. Spre deo
sebire de alte asemenea con
cursuri dt pronosticuri, a că
ror temă o formează, in prin
cipal. fotbalul. „Loto sportiv" 
contează pe cîte două spor
turi

York Road Runners 
i' organizatorul întrecerii.

u-

un
27 

re- 
in-

unui 
făcut 
bicicletă, 
în urmă 

la 5 mal,
intenția declarată 

un nou record, 
80 de zile. Pen- 
trebuie sd pe- 
fri medie, 290 
nu e deloc o 

aici o- tur is-

con,
■ ; tun

și-a făcut un debut de-a drep
tul spectaculos, ajungînd in 
finala categoriei după o suită 
de victorii obținute în fata u- 
nor adversari cu bogată expe
riență competitională. De pildă, 
polonezul Jan Gorski, pe care 
Rîșnoveanu l-a învins la dife
rență mare de puncte (13—3). 
cucerise medalia de bronz la 
ediția de anul trecut. Dacă ta
lentatul nostru luptător de la 
Hidrotehnica Constanta (antre
nor Ismail Kenan) ar fi știut 
să adopte cea mai potrivită 
tactică și în finala cu sovie
ticul Robert Tibilov (2—4 p). 
cu siguranță că Rișnoveanu 
devenea campion continental.

Juniorul Alin Păcuraru (azi 
împlinește 18 ani) a fost înre
gistrat pe bandă video de nu
meroși operatori, mai ales după 
senzaționala sa victorie obți
nută în fata campionului eu
ropean din 1982. 1983 și vice- 
campion mondial în 1983, 
Laszlo Biro (Ungaria). Si n-a 
fost doar o întîmplare fericită 
pentru foarte tînărul nostru 
luptător, scorul de 12—11 în 
favoarea Iui Păcuraru relevind 
suficient, după opinia noastră 
apriga dispută. Intr-un singur 
meci, cel pentru calificarea in 
finala „mare" Alin Păcuraru 
a vărsat lacrimi amare. Zăbo
vim puțin asupra acestei întîl- 
niri deoarece, o dată cu pier
derea ei, Păcuraru a pierdu: 
si medalia de argint. Este 
vorba de meciul cu polonezul 
Wladislaw Olejnik (30 de ani

medaliat la C.M. și C.E.). 
Păcuraru putea să piardă a- 
ceastă partidă la puncte si tot 
el ar fi ocupat primul loc în 
serie, asigurindu-și. astfel, me
dalia de argint si calificarea 
în finala „mare". întrucît luptă
torul polonez fusese învins prin 
tuș într-un meci anterior. Dar 
experimentatul Olejnik l-a sur
prins pe Păcuraru cu o ava
lanșă de atacuri foarte rapide 
șl. în mai puțin de trei mi
nute, scorul ajunsese la 13—0 
pentru luptătorul polonez, ter- 
minîndu-se totul...

Dintre sportivii români, evo
luții promițătoare au mai avut 
ceilalți doi debutanti. Aron 
Cîndea si Constantin Damas- 
chin (74 kg). In schimb. Mari
nescu. Fodorea. Pușcașu si 
lanko, recomandați de o înde
lungată experiență competitio
nală (fiind prezenti de mai 
multe ori atit la campionatele 
europene, cit și la cele mon
diale). nu au concurat nici de 
astă dată la nivelul așteptări
lor. Ei au greșit tehnic și tactic 
de nenumărate ori.

In ansamblu, nutem aprecia 
că lotul de lupte libere a ieșit 
din impas si are reale pers
pective să obțină noi succese 
oromovînd cu mai mult curaj 
tinerii talentat!, dornici de a- 
firmare.

Să notăm, in încheiere, și 
strădaniile federației de spe
cialitate pentru asigurarea u- 
nor condiții bune de pregătire 
atit luptătorilor de la greco- 
romane, cit si celor de la li
bere.

apropo efe !h

Arls — Kalamarla 
0—0, Panathalkl — 
OFI 2—1. Clasa
ment: 1. PAOK 41 
p. 2—3. Panathlnal- 
kos și AEK cîte 
37 p... 15. Algaleo 11 p,

Michel Platini fi... copia sa, tn ceard, de la 
Muzeul Grevln din Paris.

Telefoto : A.p. — agerpres

10. Pierikos
9 p.

UNGARIA (et. 24) : Videoton 
— Honved 1—2, Vasas — Zalae- 
gerszeg 3—1, Eger — Tatabanya 
1—0. Bekescsaba — M.T.K. 2—0, 
Pecs — Ferencvaros 1—1, Debre
țin — Csepel 0—0, Gy6r — Sze
ged 4—1 Ujpestl Dozsa — Szom- 
bathely 0—1. Clasament : 1.
Honved 36 p. 2. Videoton 32 p. 
3. Gy3r 30 p... 14—15. Eger și
Pecs cu cite 20 p. 16. Szeged 10 p.

PORTUGALIA (sferturi de fi
nală ale „Cupei") : Paredes — 
Benfica 0—3, Varzim — Boavlsta 
0—2. F.C. Porto — Rio Ave 3—0, 
Sporting — Funchal 1—0. Tra
gerea la sorți a meciurilor din 
semifinale va avea loc la 6 
iunie.

SPANIA (meciuri tur, din e- 
tapa a 2-a a „Cupei") : Gljon — 
Sevilla 1—I, C.F. Barcelona — 
Real Sociedad 2—0, Athletic Bil
bao — Malaga 3—2. Castellon — 
Espanol I—3. Valladolid — Zara
goza 2—3. Atletico Madrid —

Murcia 4—0, Betls — Valencia 
4—0. Jocurile retur vor avea loo 
duminică.

ȘTIRI, REZULTATE
• Mîine. la Szăkesfehărvâr. ar» 

loc prima manșă a finalei „Cu
pei U.E.F.A.", dintre echipa lo
cală Videoton și Real Madrid.
• Meciuri amicale : La Bahia: 

Brazilia — Argentina 2—1 (1—1). 
Au marcat : Careca (mln. 9) șl 
Alemao (mln. 76), respectiv Bur- 
ruchaga (mln. 31). La Asuncion : 
Paraguay — Flumlnense (Brazi
lia) 0—0.
• In prima ligă engleză au 

nromovat. plnă acum, echipele 
Oxford șl Birmingham. Probabil 
a treia promovată va fi forma
ția Manchester City.
• Echipa Nigeriei a cîștigat 

campionatul de juniori al Africii, 
tnvlngînd în finală formația Tu
nisiei cu 2—1 (în tur 1—1). Cele 
două finaliste s-au calificat pen
tru turneul final al C.M., pro
gramat în august. în U.R.S.S.

TELEX. • TELEX • TELEX « TELEX
BASCHET • „Turneul capita

lelor", la Sofia, s-a încheiat du
minică cu următorul clasament : 
1. Moscova, 2. Belgrad. 3. Praga 
4. Sofia, 5. Paris, 6. Varșovia, 7. 
Budapesta, I. Amsterdam. în ul
tima zi au rost înregistrate rezul
tatele : Moscova — Belgrad 
108—102. Praga — Sofia 87—86, 
Paris — Budapesta 85—73. Var
șovia — Amsterdam 84—77.

CĂLĂRIE • „Marele premiu* 
de obstacole, la concursul de la 
Roma, a revenit francezului Mi
chel Robert, avlnd ambele par
cursuri de zero puncte. A fost 
urmat de Italianul Filippo Mo- 
yersoer șl brazilianul Felipe de 
Azevedo.

HOCHEIUL FEMININ
Acum aproape o jumătate de secol, bucureș- 

tenil care aveau obiceiul să patineze pe gheața 
tacului Clșmigiu au avut o mare surpriză, tn- 
tr-o după-amlază, pe lîngă cele cîteva echipe 
de băieți care jucau hochei au putut urmâr. 
șl o partidă între două formații... feminine 1 
De la această memorabilă partidă s-a păstrat c 
fotografie, care a apărut, ou ani tn urmă, ir, 
revista „SPORT* șl tn „Almanahul SPORTUL*.

Este un document oare atestă că pe melea
gurile noastre sportul feminin tindea să cuce
rească noi poziții sub semnul curajului. tnde-
mînăril și forței- De atunci, anii s-au scurs
hocheiul a făcut mari pași Înainte, dar despre
evoluțiile echipelor feminine în sportul crosel și 
al pucului nu s-a mal auzit prea mult. Prin
deceniul al cincilea se știa că se joacă noehel 
feminin In Uniunea Sovietică. Finlanda șl Sue
dia. Dar era vorba de „hochel-bandy". cel jucat 
pe terenul de fotbal cu o minge asemănătoare 
cu cea de la hocheiul pe iarbă.

Șl iată că, recent. Buletinul de Presă al F.I.H. 
ne-a oferit o mare surpriză publlcînd rezul
tatele unei anchete asupra dezvoltării hocheiului 
feminin în lume. Am aflat astfel că există 11 
țări in care femeile joacă hochei pe gheață In 
mod organizat, că in aceste țări sînt afiliate 
1 232 de echipe, că In Canada (1 000 de echipei), 
S.U.A. (114 formații). Suedia, Olanda, Japonia 
și Finlanda se organizează campionate naționale 
la hocheiul pe gheată feminin șl că alte 6 țări 
au selecționate naționale care se tntîlnesc din 
cînd în cînd între ele.

Ne aflăm, așadar în fața unor pași botărlți 
pentru dezvoltarea nozneiului pe gheață și tn 
rîndul femeilor. După creșterea nivelului perfor
manțelor feminine tn atletism, alpinism, para
șutism, automobilism și In alte sporturi asis
tăm, lată, șl la o ascensiune o hocheiului 
feminin.

Călin ANTONESCU

HANDBAL « Atletico Madrid 
a dispus de CF Barcelona cu 
23—17 șl a cîștigat titlul da 
campioană națională, urmînd a 
evolua tn C.C.E.

HOCHEI PE IARBA • In „Cu
pa înter-contlnentală": Belgia — 
Elveția 5—2, Țara Galilor — El
veția 3—0, Belgia — Țara Gali
lor 2—0.

POLO • Succes neașteptat al 
R. F. Germania în „Turneul ce
lor ( națiuni", la Marsilia. Ulti
mele rezultate : Spania — Cuba 
11—10, RJ.Q. — Australia 0—5, 
U.R.S.S. — Franța 10—7, Cuba — 
Australia 12—9. Franța — Spania 
6—5, R.F.G. — U.R.S.S. 12—16 
(4—4 1—1, 6—3. 1—2). Clasamen
tul final : 1. R.F.G., 2. U.R.S.S., 
3. Franța, 4. Spania 5. Austra
lia, 6. Cuba.

SCRIMA • Clasamente finale 
In „Cupa mondială", floretă : 1. 
Mauro Numa (Italia), 2. PhlUppe 
Omnes (Franța), 3, Mathias Behr 
(R.F.G.). 4. Andrea Cipressa (Ita
lia) șl Aleksandr Romankov 
(U.R.S.S.). 6. Thorsten Weidner
(R.F.G.) ; sabie : 1. Vâslii Etro- 
polski (Bulgaria), 2. Imre Gedd- 
vari (Ungaria) 3. Ismailov 
(U.R.S.S.) Angelo Arcldiacono 
(Italia), 5. Gianfranco Dalia Bar
ba (Italia) 6. Szabo (Ungaria).

TIR • „Marele premiu al Eu
ropei* la skeet. desfășurat la 
ffirtenberg (Austria) a fost cîș
tigat de francezul Bruno Ros
setti cu 196 p secundat de da
nezul KJeld Rasmussen șl sovie
ticul Aleksandr Cerkasov cu 195 
p. La juniori, a cîștigat france
zul Stefan Rocheteau cu 189 p, 
tar la femei, poloneza Ilona 
Glyda eu 188 o.


