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Pariidul Comunist Român - dind dovadă de o înaltă respon-\ 

sabilitale revoluționară — a fost organizatorul luptei împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, a dictaturii militaro-fasciste și a 
războiului, pentru libertate și independența patriei, pentru partici
parea poporului român la zdrobirea Germaniei 
formarea revoluționară a societății românești.

naziste ți trans-

NICOLAE CEAUȘESCU

9 Mai Ziua Independenței, Ziua Victoriei

POPORUL ROMÂN-LIBER, STĂPÎN
ÎN TARA Șl PE DESTINUL SAU!

zi de 
zi de 
come- 
puter- 

pa-

9 MAI - 
sărbătoare, 
istorie, de 
morare, cu
nică mîndrie 
triotică, a unor 
glorioase episoa
de din marea e- 
popee 
pentru 
a neamului româ
nesc. a două stră
lucite victorii în
scrise cu litere de 

in bimilenara

a luptei
nea ti mare

carte

108 ani de la mă- 
inde-

aur de poporul nostru 
a existentei sale.

Se împlinesc astăzi 
rețul act al proclamării, in 1877. a 
pendenței depline de stat a României și,
coincidență fericită, 40 de ani de la vic
toria finală asupra fascismului, eveniment 
de covirșitoare însemnătate in istoria uni
versală, în lupta națiunilor lumii împo
triva forțelor imperialiste ale întunericului 
și războiului.

„Cucerirea independenței României — 
sublinia tovarășul N'ICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului nostru, — a 
deschis o epocă nouă in istoria milenară 
a poporului nostru, afirmind eu putere in 
fața intregii omeniri, voința si hotărîrea sa 
de a trăi liber, stăpin in țara și pe des
tinul său". Aducem astăzi, de Ziua Inde
pendenței, un omagiu fierbinte și o înaltă 
cinstire eroilor neamului, tuturor bravilor 
noștri înaintași, care, actionind cu nease
muită vitejie pe cimpul de luptă, au pe
cetluit cu sîngele lor măreața victorie de 
la 9 mai 1877. A fost actul memorabil 
care a stat la temelia izbinzilor de mai 
tîrziu, a înfăptuirilor pentru care, dintot- 
deauna dornic de libertate, poporul român 
luptase de veacuri cu pilduitor eroism. A 
fost actul care avea să-și prelungească 
ecourile pînă la zidirea României de astăzi, 

l suverană și independentă. între hotarele 
\ căreia, strîns uniți în jurul partidului, al 
\ tovarășului Nicolae Ceaușescu. toti cetățe-

nii patriei, indiferent de naționalitate, fău
resc cu deplină Încredere, cu toată min- 
dria și bucuria ființei lor. grandiosul 
program al partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Cunoscînd, din propria experiență a exis
tenței sale, umilitoarea împovărare a asu
pririi și dominației străine, poporul român, 
actionind 
de luptă 
pendență 
împotriva 
robitoare 
acestuia pe scena istoriei. Dind glas vo
inței $1 hotâririi forțelor înaintate, patrio
tice ale țării, hotărârii întregului popor. 
Partidul Comunist Român a organizat și a 
condus mari acțiuni de luptă și demonstra
ții antirăzboinice și antifasciste, care au 
culminat cu înfăptuirea victorioasă a re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. de la 23 Au
gust 1944, marea sărbătoare națională a 
poporului român. Scuturând dominația fas
cistă și luîndu-și soarta in propriile miini. 
poporul român a intors atunci, din pri
mul moment, armele împotriva Germaniei 
hitleriste. s-a alăturat cu întregul său po
tențial militar și economic coaliției antifas
ciste. luptind de partea acesteia si împreună 
cu ea pină la victoria finală, pină la în
frângerea totală a Germaniei hitleriste. „La 
marcarea gloriosului jubileu al victoriei 
asupra fascismului — se arată in Hotărârea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind aniversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului și sărbăto
rirea -Zilei independenței României- — po
porul nostru se prezintă cu conștiința da
toriei împlinite, cu sentimentul de legitimă 
mindrie de a-și fi adus nemijlocit contri
buția materială și umană la uriașa bătălie 
purtată de forțele coaliției antihitleriste 
pentru înfringerea celui mai periculos duș
man al libertății și independenței popoare-

ln spiritul bogatelor sale tradiții 
pentru libertate, unitate si inde- 
națională, s-a ridicat la luptă 
fascismului si a politicii sale in- 
incă de la Înnegurata apariție a

Prezenta valoroșilor baschet
balist! 
pioni 
pioni 
pioni 
1975 i 
balcanic a creat întotdeauna o 
puternică emulație pentru a- 
ceastă competiție șl a asigurat 
totodată premisele unor între
ceri de nivel tehnic ridicat. 
Alături de componenții repre
zentativei iugoslave vor lua 
parte — Ia ediția a 27-a a Bal
caniadei, care se va desfășura 
intre 15 și 19 mai in sala Flo- 
reasca — selecționatele Bul
gariei, Greciei, Turciei și Româ
niei, toate ambiționate să dea 
o replică dîrză favoriților și 
chiar sâ-i întreacă, așa cum 
s-a mai. întimplat. însă doar 
la sase din edițiile precedente, 
celelalte 20 revenind echipei 
Iugoslaviei.

Reprezentativa 
se pregătește 
in vederea 
dispute ale Balcaniadei, care 
constituie și 
înaintea participării la grupa 
„A*, de elită, a Campionatului 
european (5—16 iunie. în R. F. 
Germania), la care vor mai 
lua parte (dintre formațiile ce 
vor fi prezente la București) 
selecționatele Iugoslaviei 
Bulgariei.

Dintre echipele care vor 
volua săptămina viitoare 
sala Floreasca, prima șl-a 
nunțat lotul cea a Bulgariei : 
G. Glușkov 
miorkov 
(2.M m). 
T. Antov 
kov (1.98 
m). A. Kolev (2,00 m). V. Sla- 
vov (1,97 m), L Țenov (1,92

1 din Iugoslavia (cam- 
olimpid în 1980, carn
al lumii în 1971, cam- 
ai Europei in anii 1973, 

Si 1977) la Campionatul

țării noastre 
de cităva vreme 

pretențioaselor

ultima verificare

si

e- 
ln 
a-

(2,07 m), L. A- 
(2.10 m), K. Koev 
L Evtimov (2,04 m), 
(1.98 m), S. Vezen- 
m), E. Jonov (1,95

Roman. Opșitaru (aruncînd la 
coș) ți Alexandru Vinereanu, 
rivali în derbyurile Steaua—Di
namo, dar un reușit cuplu de 
pivoți în reprezentativa țării 
noastre

Foto: Aurel D. NEAGU
m). J. Kolev (1,86 m), G. Mla- 
denov (1,90 m), R. Barciovski 
(1,91 m), T. Bogdanov (1,80 m), 
K. Iliev (1,91 m) : antrenori : 
T. Barciovski (principal) și D. 
Galabov (secund).

(Continuare in pag 2—3)

In prima etapă a turneului decisiv la polo

CniȘIJL ORADEA ÎNVINGE PE RAPID (10-7)
Șl FACE UN PAS IMPORTANT SPRE TITLU!

a turneu- 
în trecerea 

i nostru

Pe lacurile Pantelimon șl Tel

DOUA INTERESANTE
REGATE DE CANOTAJ

Astăzi, pe lacul Pantelimon 
din Capitală, se dă startul în 
campionatul republican de ca
notaj pe ambarcații mici. La 
aceste înireceri de schif sim
plu. care se vor desfășura pe 
distanța de 2 000 m, s-au în
scris 83 de vlslasi (49 de se
nioare si 34 de seniori). Iată 
programul concursului : joi si 
vineri, de la orele 10 și 17 — 
serii și recalificări ; sîmbătă, 
de Ia ora 10 — semifinalele, 
iar duminică, de la ora 10 — 
finalele.

O interesantă competiție nau
tică va avea loc, sîmbătă (de 
la ora 15) și duminică (de la 
ora 9,30), pe pista din drep
tul Complexului cultural-spor- 
tiv universitar de la lacul Tei. 
Este vorba de campionatul u- 
niversitar de canotaj si de ca- 
iac-canoe, întrecere cu zeci de 
echipaje la start.

LA BÎRLAD Șl SIBIU
MECIURI IMPORTANTE

PENTRU OASPEȚI
Relansat prin 

nută recent de ___ _____ _
dinamoviști asupra celor de la 
Steaua, campionatul Diviziei 
„A" prezintă în etapa progra
mată astăzi (a Xll-a) cîteva 
partide de mare interes pen
tru structura clasamentului, 
cum sînt cele de la Bîrlad și 
Sibiu. în care echipele oaspe, 
Dinamo șl. respectiv. Farul, 
vizează victorii, pentru a se 
angaja cît mai direct

victoria obți- 
către rugbyștii

în dispu-

PROGRAMUL ETAPEI A XII-a
Seria I

Ziua inaugurală i 
lui decisiv din 
fruntașelor poloului 
a avut în prim-plan o partidă 
care putea aduce 
clarificări în 
de campioană. 
Crisul Oradea 
pid București 
3—1, 3—3. 2—1) 
menține 
puncte avut 
fata . . _______  .
61 p, respectiv 58 p. 
antrenată de Ion Alexandrescu 
face, astfel, un nas important 
spre cîștigarea laurilor, e- 
veniment de premieră devenit 
acum foarte posibil. Cu unica 
(si fireasca) condiție de a nu 
înregistra cumva vreun ..ac
cident" în următoarele me
ciuri. în care Crișul Dlcacă 
favorită.

Partida vedetă a programu
lui de ieri după-amiază, de la 
bazinul bucurestean Dinamo, 
a avut o desfășurare calmă. 
S-a jucat static, s-a jucat, de 
la bun început, ..om la om", 
cu prudentă și cu o anume in-

cele dinții 
Drivinta titlului 

Si a si adus ! 
a învins ne Ra- 
cu 10—7 (2—2, 

rezultat care 
avantajul de trei 

de bihoreni în 
dinamovistilor. mai exact 

Echipa

irosindu-se situații
la ambe-

hibitie.
de superioritate 
le porti. Au fost, in minutul 
de debut al întâlnirii, două 
bare — de o parte sl de alta 
—, după care orădeanul Gor
dan a deschis scorul 
2,20), a egalat, din 4 m. 
(min. 2,35), iar Gh. Ilie 
dus Rapidul în avantaj 
4,18). Avea să fie unica___
tie de acest fel : după „bolta' 
lui Raț din min. 4,53 (2—2), 
Crișul a preluat conducerea în 
min. 8.54 prin același Raț și a 
detinut-o permanent, la două 
si chiar trei goluri diferență, 
cu excepția minutelor 11 
și 20, cînd feroviarii au strîns 
rezultatul la un singur punct. 
Filmul momentelor de con
cretizare : Fejer
9,51 (4—2), Ilie
(4-3), ‘
(5—3).
(6-3). 
(6-4). 
(7-4), 
(7-5). 
(7-6), 
(8-6).

(min. 
Gaiță
a a- 
(min. 

situa-

«toi i' 3

• BUCUREȘTI1 R. C. Gri vița 
Roșie — Gloria P.T.T. Arad (în 
tur : 3—9), stad. Parcul copilului, 
ora ÎS ; arb. N. Caloian — Bu
zău ;
• IAȘI : Politehnica — Știința 

CEMIN B. Mare (6—9), stad. 
Tineretului, ora 16 ; Gh. Volnea 
— Buzău ;
• BÎRLAD : Rulmentul — Di

namo (3—16), stad. Rulmentul, 
ora 9 ; M. Volna — Brașov ;

9 SIBIU : C.S.M. — Farul
(12—11), teren Dumbrava, ora 10; 
Gh. Huștlu — București.

Seria a U-a
• TIMIȘOARA : Politehnica — 

Milcov (12—19), stad. 1 Mal n, 
ora 9,30 ; V. Chtrondojan — c-ța.
• BUCUREȘTI : Gloria — „U" 

16 Febr. Cluj-Nap. (3—S3), teren 
Mbcanlca fină, ora 10 ; St. Ma
nea — Sibiu ; C.S.U. Sp. stud. 
C-ții — C.S.M. Suceava (3—15), 
Compl. Tel, ora 11 ; FI. Dudu — 
București ; M. G. Olimpia — Ra
pid Chim. Buzău (6—li), stad. 
Olimpia, ora 10,30 ; I. Vasilică — 
Buc. ;
• CUGIR :

T.C. Ind, —__ _________
stad. Metalurgistul, ora 
Rășcanu — Timișoara.

Metalurgistul — 
Midia Năvodari (3—12). 

' 10 ; Gh.

Orădeanul Raț îl învinge pentru 
din meciul Crișul — Rapid)

a doua oară pe Simion. (Fază
Foto : Iorgu BĂNICA

min. 10,29
Fejer — min. 13,06 

Garofeanu — min. 14,28 
Angeîescu — min. 14,52 
Gordan — min. 17,02 
Arsene — min. 18,10 

E. Ionescu — min. 19,48 
Pantea — min. 20,45 
Garofeanu — min. 23,37

(9—6). Gaiță — min. 24,31 
(9—7. din 4 m), Gordan — min. 
26,15 (10—7).

O victorie meritată pentru 
echipa mai sigură si mai- luci
dă, care a avut în Garofeanu 
cel mai bun jucător din ană. 
Si un arbitraj corect. într-un 
meci fără probleme deosebite : 
V. Median — V. Goian.

si a treia, de ioc avîn- 
eficient. Ei si-au creat 
o diferență asigurătoa-

prima 
tat și 
astfel 
re pentru un succes limpede, 
în ciuda inexactităților din 
celelalte două ..sferturi". Au 
punctat Ghiță 4. Șerban 2, Du- 
cuîeț 2. Chețan. Oprisan (S), 
Colceriu 4. Sebok, loan, Szucs. 
Arbitri : M. Ștefan si B. Băje- 
naru.

STEAUA 
NAPOCA 
5—2, 1—2). 
militare au

— VOINȚA CLUJ- 
10—7 (3—1, 1—2.

„Mini ii" formației 
avut două reprize.

Geo RAEȚCH1

(Continuare în pag. 2—3)

ta pentru întâietate, 
lider. Steaua, a jucat 
meciul său din această etapă, 
cu Știința Petroșani (26—0).

In seria secundă, un verita
bil derby. între C.S.U. Sn. stu
dențesc Construcții și C.S.M. 
Suoeava. Studenții au ambiția 
să obțină maximum de puncte 
(3) în acest meci, spre a ră- 
mîne în discuție pentru pro
movarea în primul eșalon va
loric, obiectiv pe care îl ur
mărește si adversara lor direc
tă, puternica și constanta for
mație suceveană...

Actualul 
în avans



CPOPORUL ROMÂN -----------TTALIBER, STAPIN \
CAMPIONATE • COMPETIȚII • CA:

IN TARA Șl PE DESTINUL SAU!
Campionatul național de șah pe echipe 

LIDERII AU PIERDUT DERBY-UL, DAR NU Șl CUNUNA 
ÎNVINGĂTORILOR

INTILI

(Urmart din pap. I)

lor, al păcii și progresului întregii lumi — 
fascismul". Un aport care, așa cum se știe, 
a avut proporții din cele mai importante, 
înscriind România ca a 4-a forță In rin- 
dul țărilor care au contribuit la infrîngerea 
Germaniei, după Uniunea Sovietică, S.U.A. 
și Anglia. La 8 mai 1945. cînd omenirea a 
luat cunoștință că războiul s-a sfîrșit in 
Europa, armata română străbătuse prin 
lupte grele peste 1 700 km de la țărmul 
Mării Negre plnă In Podișul Boemiei. esca- 
ladînd 20 masive muntoase, fortînd 12 
cursuri de apă și eliberînd aproape 4 000 de 
localități și puncte populate, între care 53 
de orașe. Avind pe front un total de circa 
540 000 ostași și ofițeri și pierzînd In lupte 
grele peste 31 la sută din acest efectiv 
morți, răniți și dispăruți —, armata română 
a provocat inamicului, in 
luni de lupte, pierderi de 
prizonieri și morți, cifră 
efectivul a 14 — - -

în acești 40 
\ Ziua Victoriei, 
\ liber și demn,

cele aproape 9 
peste 136 000 de 
echivalentă cu 
W ermachtului.
cînd sărbătorim

divizii ale 
de ani de 
poporul român, un popor 
trăind Intr-o tară liberă și

demnă, se prezintă, in stima lumii Întregi, 
ca un popor care a realizat, in acest răs
timp, victorii și Înfăptuiri istorice In toate 
domeniile de activitate, in construcția so
cialistă pe strămoșescul nostru pămint Din
tre toate aceste mărețe 
prind, prin amploarea și 
obținute îndeosebi din 
greșul IX, de cînd în 
nostru se află tovarășul 
strălucitul conducător, militant revoluționar, 
devotat trup si suflet poporului ale cărui 
destine le conduce cu clarviziune și Înțe
lepciune. cu pilduitoare abnegație si Înalt 
patriotism. Este perioada cea mai fertilă 
din întreaga istorie a patriei, este „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", pe care o trăim 
cu bucuria mărețelor realizări de astăzi, cj 
nemărginita încredere in cele de mîine, a 
cutezătoarelor obiective stabilite recent de 
marele forum al comuniștilor, 
popor — 
Partidului

Poporul 
mai. două 
nanțe in 
două momente hotăritoare pentru destinele 
sale, pentru afirmarea sa liberă Si indepen
dentă in rîndul națiunilor lumii.

Înfăptuiri se des- 
cutezanța lor, cele 
1965, de la Con- 
fruntea partidului 
Nicolae Ceaușescu.

cel de al XIII-lea 
Comunist Român, 
român sărbătorește 
mari evenimente cu 
sufletele fiecăruia

al întregului 
Congres al

astăzi, la 9 
adinei rezo- 
dintre noi.

EFORU NORD, | (prin telefon). 
Finaliștii aamplonatuiiii national 
de șah pe echipe se pregătesc 
să-1 sărbătorească pe laureat! dar 
aceștia nu vor urca pe podiumul 
de premiere cu palmaresul imacu
lat. Iată runda a l-a. penultima 
aduce ș! prima fafrfagere ta «ui
ta ptaă acum numai de victorii 
a virtualilor campioni. Așa cum 
era — poate — de așteptat. Ite- 
biști! și-au permis o mică rela
xare, după ce se văzuseră situa
ți detașat pe primul loo ta 
tabela dasamentulu! Ceea oe s-a 
dovedit cu totul imprudent, ta 
fața unor adversari de talia celor 
din echipa politehnicienilor bucu- 
reștenl. Condusă cu attta price
pere șl dăruire de prof. unlv. 
Dolfi Drimer, maestru internațio
nal dispunlnd de forțe autentice, 
ca acelea ale unor jucători de 
talia Iul Theodor Ghlțescu, Paul 
Joița, Sorin Giurumla, fosta cam
pioană națională Eugenia Ghindă, 
juniorii Mlhai) Marin și Dragoș 
Dumltrache, ea șl mezina echipei. 
Mădălina Stroe, formația Politeh
nicii Iși spune cuvlntul cu mai 
multă pregnanță la actuala ediție 
a întreceri! Așadar, victorie (cu 
5'/i—l*/i) prin punctele deciziei ob
ținute de Marin, Dumltrache și 
Eugenia Ghindă, ta timp oe „o- 
noarea* liderilor a fost salvată 
de Mircea Pavlov șl Viorica lo- 
nescu. Restul partidelor, remize.

Desigur, rezultatul esta kopar- 
tant și pentru stabilirea tocuri
lor n—III. la care concurează și 
fosta campioană, Unlvereltate» 
București, Învingătoare șl M la 
Urnită (5'/i—4*/i) ta fața timișore
nilor de la Electromotor. Ultimul 
punct a fost înscris de „vetera
nul* Corvin Radovici ta partida 
cu Neboisa Ilijln. Iese din cursa 
fruntașelor Politehnica lașî, sto
pată de Petrolul Ploiești cu un 
5—5 (numai două remize pe fi
șele de concurs !). In schimb, 
râmîne ta lupta pentru un loc 
din fruntea clasamentului A.E.M. 
Timișoara care tavlnge cu 5'A— 
3*/i (1) pe Mecanica fină Bucu
rești. Punctele Întregi au fost 
culese de proaspăta calificată la 
interzonale, Dana Nuțu, și Llgia 
Jlcman. Nu va scăpa de retro
gradare merituoasa formație 
Mondiala Satu Mare. Învinsă la 
scor strlns (5'/i—4*/i) de Calcu
latorul București.

Înaintea ultimei runde, in ela- 
•amentul absolut conduce I.T.B. 
cu 21 p (45 puncte de partidă), 
armată de Politehnica București
17 p (49), Universitatea Bucu
rești 17 p (451/,). A.E.M. Timișoa
ra 14 p. Calculatorul București
18 p, Politehnica Iași 11 p, Elec
tromotor Timișoara 10 p, Petrolul 
Ploiești 8 p, Mecanica fină 
București 3 p, Mondiala Satu 
Mare 3 p. (Radu VOIA),

La sala d 
n&nw din 
timp dc do 
iernațional 
echipele — 
<1 mai mar 
nr. 7 Di nan 
mo Berlin, 
zervată într 
individual < 
doua finale!

Micuții gi 
cluburi au 
se, arătlnd

c.s.ș
Pe patini 

duc s-a I 
al Concurși! 
ranțelor la 
nală a re 
Miercurea 
zaț 18 p 
1 Galați — 
gheni — 14 
timul turna 
lăți — C.S1 
C.S.Ș. SuoeJ

Turneul

CUPA ORAȘELOR- LA CICLISM
D/4CI4DZI

rugby

DACIADA" IA RUGBY ÎNAINTEA FAZELOR DECISIVE cd-

A început șl întrecerea echipelor de juniori

seniori„Daolada _
(sport de performantă) se bucură 
șl la actuala ediție de un larg 
interes. Competiția se desfășoară 
la nivelul reprezentativelor de 
Județe, angajtad in Întrecere ju
cători consacrat! titulari al unor 
formații din Divizia „A* șt ală
turi de aceștia, foarte mulți 
rugbyști dornici să se afirme. 
Marea competiție sportivă națio
nală le oferă din plin acest pri
lej.

După o' primă fază, ta general 
fără surprize (poate doar victo
ria in extremis a Argeșului asu
pra Teleormanului, cu 7—8 și 
succesul categoric al Aradului ta 
fața Timișului, cu îl—3), ta faza 
a doua este de semnalat forma 
bună a Bihorului, care a Între
cut reprezentativa etajului eo

»—W. Bine s-au comportat șl 
rugbyști! din ,.XV*-le Bucureștiu- 
tai, ta meciul cu Brașovul (39—9). 
cu o linie a in-a foarte promptă 
ta acțiunile ofensive (Gh. Clau- 
dlu — Rapid, Graur — Sp. stu
dențesc șl Carp — Grivlta Roșie). 
Surprinzător de greu a trecut 
Constanța de Brăila (9—6), ta
timp ce Argeșul a stabilit scorul 
oel mai ridicat : 57—3 cu Doljul 1 
Victorioase au tacheiat partidele 
șl formațiile Giurgiului (87—10 cu 
Dîmbovița), ‘ '
Aradul) șl 
Suceava).

Apoi ta 
s-a impus 
tr-o partidă cu multe șl specta
culoase eseuri (Scor final 23—12). 
Constanța a trecut șl de Argeș 
(85—10), dar plteștenil au lăsat

Sibiului (22—14 
lașului (30—9

cu 
cu

faza a 3-a București 
In fața Sibiului, tn-

o impresie excelentă, Iar Bihorul 
a depășit cu dificultate „XV“-k 
Giurgiului (7—3). In aceeași fază 
lașul a întrecut Galațiul cu 4—0.

Competiția seniorilor se oprește 
deocamdată aici, urmtad să con
tinue luna viitoare, cu meciurile 
din faza a 4-a (Constanța — Bi
hor și București — Iași) și cu 
finala Întrecerii, programată la 
Constanța pe 27 iunie.

A început șl competiția la 
velul echipelor de juniori, 
reprezentative de județe. In faza 
inaugurală scorul cel mai drastic 
a fost înregistrat la Suceava, 
unde gazdele au Întrecut cu 
54—0 echipa Neamțului. In rest, 
partide echilibrate : Galațiul a 
făcut mari eforturi pentru a cîș- 
tiga in dauna Buzăului (20—17) 
șl la fel Argeșul In partida cu 
Hunedoara : 10—8. Celelalte re
zultate : Arad — Timiș 8—4. scor 
consemnat și In meciul Brăila — 
Tulcea.

Vom semnala faptul că șl finala 
juniorilor (29 mal) va avea loc 
tot la Constanța (T. ST.).

ni- 
tot

Activitatea competiționalâ 
clâstă a continuat să se desfă
șoare non-stop, printr-o sultă 
de alergări In care au fost an
grenați sportivi din Întreaga 
țară. Așa, bunăoară, plnă la ora 
actuală, ta cadrul concursului 
ou caracter republican „Cupa 
orașelor* s-au șl disputat patru 
etape, primele două fiind găz
duite de municipiul București 
iar următoarele de munlcipiua 
Ploiești. La actuala ediție a „Cu
pei orașelor* (a XXVUI-a) sfat 
reprezentate 14 centre din țară : 
Arad, Brașov, Brăila, București 
(cu două echipe, una reprezen
tantă a municipiului cealaltă a 
Clubului sportiv Voința), CSuj- 
Napoca, Constanța, Craiova. Plo
iești, Tg. Mureș, lași, Piatra- 
Neamț, Cîmpulung Mused Ora
dea și Zămești, fiecare atinilind 
la start dte șase sau 18 sportivi 
(cazul Bucureștiuiui).

Și în acest an, „Cupa orașe
lor* se dovedește a fi cea mal 
disputată Întrecere din tatreguJ 
program competitional intern. 
Talentatul rutier L. Kovacs 
(Arad), șeful de promoție din 
tin Ara generație, a primit tn pri
mele trei etape ale competiției o 
puternică ripostă din partea ce
lorlalți colegi de întrecere, de 
astă-dată victoria revenindu-i

doar fa două etape. Principalii 
săi adversari au fost nu numai 
Z. Lorincz (Brașov) șl V. Bu- 
duroi (București), dar șl D. Ră- 
cășan (Cîmpulung), V. Grosu 
(Brașov), Gh. Nefliu (Voința 
București), D. Vlaga (Arad) șl 
alții, lată, dealtfel, diasamentul 
generai individual al „Cu>pei 
orașelor*, după trei etape (etapa 
a IV-a a fost o cursă de con
tratimp pe echipe) : 1. L. Kovacs 
Arad 5h 23:00, 2. V. Grosu (Bra
șov) 5h 33:32, 3. Gh. Nefliu 
(Voința București) 5h 2S J5, 4. D 
Răcășan (Cîmpulung) 5h 24:35, 5. 
Cr. Păun (Ploiești) 5h 24:44. In 
clasamentul general pe echipe, 
după patru etape, conduce selec
ționata Brașovului.
• Asociația sportivă STIROM 

a organizat duminică în Capitală 
o reușită cursă pe circuit, dotată 
cu „Cupa Victoriei". La întreceri 
(desfășurate pe traseul din str. 
Maior Coravu) au participat 100 
de sportivi. Au ciștigat V. Zamfir 
(STIROM) — la juniori mari și 
L Mill al (C.SJ5. 1) — la juniori 
tatei
• Duminică. 12 mai. Clubul 

sportiv Dinamo organizează, pe 
traseul din strada Maior Coravu. 
o cursă pe circuit, ta cinstea 
Congresului al XH-lea al 
(Gheorghe ȘTEFANESCU).

U.T.C.

Ieri, in turneul final de volei masculin

ÎNVINGĂTOARE, SELECȚIONATELE SALAJ SI BUCUREȘTI' ș » »

ZALAU, > (prin telefon). în
trecerile turneului final din 
cadrul „Daciadei" ia volei 
masculin au continuat miercuri 
în Sala sporturilor din locali
tate, oferind, in general, dis
pute interesante Ji spectacu
loase.

în prima partidă a zilei s-au 
tntîlnit selecționatele județelor 
Sălaj și Suceava. La capătul 
unei dispute deosebit de atrac
tive in seturile al doilea și al

treilea, echipa județului Sălaj 
a Încheiat victorioasă cu sco
rul de 3—1 (6, 13, —12, 10). 
S-au evidențiat : Tutovan de 
la învingători, respectiv Mîn- 
dru. Arbitri : M. Mircea (Ora
dea) și M. Constantinestu (Plo
iești).

In contniuarea reuniunii, se
lecționata municipiului Bucu
rești a repurtat un succes clar 
In fața selecționatei județului 
Timiș : 3—0 (11. S, 3), învinșii

opunînd doar in primul set o 
rezistență mai dîrză. Remar
cați : Enescu și Pentelescu de 
la învingători, respectiv Grădi- 
naru și Cioca. Arbitri: I. Men
del (Sibiu) și V. Szakacs (Baia 
Mare).

Brașov — Tulcea 3—0.
Programul jocurlior de joi : 

Suceava — Timiș. Sălaj — 
Tulcea, București — Brașov.

I. DOMUȚA-coresp.

ADNOTĂRI PE MARGINEA TURNEULUI FINALELE DE LUPTE GRE- 
CO-ROMANE Șl LIBERE (j)

iată că „i 
Jei fete, di 
gronomia* 
put să 
*1 zilei 
peflor 
Craiova

a d 
Invj 
a 

ușor de c] 
cu scorul d 
teta] moldq 
al doilea in 
avut „setnd 
cînd sraiou 
9—3) au în 
ta setului I 
dențieri : v| 
Nlstor șl | 
(A.S.S.U.), 
ghe și Mihd 
A doua paJ 
rezultat d 
Iași — Giq 
12), dar dd 
dus mai gi| 
Partida, pel 
presărată q 
frumoase CI 
tante) a au 
de tensiund 
cele luptinJ 
!a epuizare] 
turneului. <| 
peții- s au] 
(d e la 10—1 
mai ales tr|

INVI

„CUPA F. R
„Cupa F. R. Baschet*, compe

tiție menită să contribuie la pre
lungirea activității echipelor mas
culine din Divizia „A*. continuă 
vineri, stmbătă și duminică, zile 
ta care se vor disputa meciurile 
ultimului tur dinaintea turneelor 
finale pe grupe valorice (1—0 șl 
7—12). Întrecerile acestui al pa
trulea tur vor avea loc ta Ca
pitală (seriile I și a n-a) șl la 
Cluj-Napoca (seria a IH-a).

înaintea partidelor zilei inau
gurale, clasamentele se prezintă

BASCHET-
astfel : seria 
3. ICED CSȘ 
3. Academia 
Fină București 12 p, 4. _____
nlea CSȘ Unirea Iași 9 p ; seria 
a Il-a : 1. Dinamo București 18 
p. 2. CSU Balanța Sibiu 14 p, l. 
Farul CSȘ 1 Constanța 12 p, 4. 
Politehnica Sportul studențesc 
București 10 p ; seria a ITI-a : 1. 
Rapid București 15 p, 2. Dinamo 
Oradea 
Mare 14 p, 
Viitorul Cluj-Napoca 10 p.

I : 1. Sl&aua
4 București
Militară Mecanica

Pollteh-

H 
IC

P- 
P,

15 p, 3. IMUAS Baia
4. Universitatea CSȘ

ACTUALITĂȚI DIN
13 61 16 mai, in Sala 
din Tg. Mureș se va 
turui Campionatului 

de juniori pe echipe.

TENIS DE MASA
• Intre 

sporturilor 
desfășura 
diviziei i _ _ _ .
competiție urmată, intre 17 șl 19 
mai, de finalele Campionatului

MASCULIN
IGrupa

1. Unlv. I Cv.
2. Unlv. n Cv.
3. Mec. fină Buc.
4. Hidrotehnica Bz.

FINAL DE VOLEI
Revenim astăzi cu date supli

mentare referitoare la turneul 
final al Diviziei naționale de ju
nioare la volei, desfășurat în sala 
Ceahlăul din Piatra Neamț unde, 
intr-o notă de perfectă sportivi
tate, echipele C.S.Ș. din Craiova, 
P. Neamț, Caransebeș, București, 
Constanța fnr. 1 Farul) șl Cluj- 
Napoca (clasate In această ordi
ne după semifinalele de la Con
stanța) au luptat pentru titlul de 
campioană republicană, ediția 
1984—85.

După cum am arătat la timpul 
potrivit, cet mal bine s-a pre
zentat echlipa fetelor din Cra
iova, antrenată de prof. Mircea 
Dumitrescu. Net superioară la 
toate capitolele, ea d-a adjude
cat titlul.-. cu o zi Înainte de 
terminarea turneului. Toate În
trecerile au fost viu disputate și 
n-au lipsit nici surprizele. Astfel, 
ehlar în prima zi, junioarele de 
la C.S.S. Cluj-Napoca (echipa 
de pe locul 6) juctad cu multă 
ambiție au obținut victoria In 
fata celor din Caransebeș (for
mație cu jucătoare mal experi
mentate), iar CBJS. „Matei Bosa- 
nab- București a Învins echipa 
gazdă, C-S.S. Piatra Neamț. A 
doua zi, junioarele din Bucu
rești, după ce le-au eondua cu 
•—0 la seturi pe cele din Caran
sebeș, le-au cedat următoarele 
trei seturi șl au pierdut partida! 
Tot din aceleași motive (lipsă 
de concentrare), jucind In ultima 
zl cu echipa canstănțesmă (pre
zență slabă la acest turneu, deși 
are In componentă două jucătoa
re — Mirda Cazangiu și Mlrela

AL JUNIOARELOR
Nistor — care activează in D> 
vizin „A*). bucureștencele au 
pierdut un set la aceasta, faclil- 
tind astfel clasarea pe locul se
cund — la egalitate de puncte, 
dar cu setaveraj superior — a 
echipei C.S.S, Piatra Neamț. In 
cele trei zile de Întreceri s-au 
remarcat : Gabriela Dumitrescu, 
Maria Chitic (Craiova), Mihaela 
Marian, Anca Gheorghc (P. 
Neamț), Cristina Anton, Doina 
Chirie (București), Florlca Tănă- 
sle, Daniela Bumbăcilă (Caran
sebeș), Alina Pralea, Anca Coz- 
ma (Cluj-Napoca). Jocurile au 
fost conduse corect de N. Grigo- 
rescu, C. Butoi șl I. Martin.

Ia Bfirșituî turneului a avut 
loc festivitatea de premiere, dele
gații F.R. Volei șl CJ.EJ.S 
Neamț kiminînd tricourile de 
campioană republicană formației 
C.S.Ș. .Nicolas Titulescu* — Olt- 
clt Craiova. De asemenea, premii 
pentru următoarele clasate șl 
pentru cele mal bune jucătoare 
pe posturi : G. Dumitrescu (ridi
cătoare — Craiova), F. Tănăsie 
(trăgătoare — Caransebeș), M. 
Marian (cea mal completă jucă
toare — P. Neamț), C. Anton 
(cea mal combativă sportivă — 
București) șl A. Pralea (de mare 
perspectivă — Cluj-Napoca). Pro
fesoarei Marla Săvlnescu, antre- 
noarea echipei C.S.Ș. Piatra 
Neamț, 1 s-a oferit o cupă pen
tru lunga șl prodigioasa sa acti
vitate In depistarea șl forma
rea dementelor pentru voleiul de 
Înaltă performanță.

La Lugoj a fost dată de curlnd 
in folosință o nouă și frumoasă 
sală de sport. Prima competiție 
de amploare pe care o va găzdui 
noua sală : finalele campionate
lor republicane Individuale 
lupte greco-romane și libere 
Juniorilor, In zilele de 17, 18 
19 mal. (programate Inițial la 
iești).
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și 
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Grupa a n-a 
Seria I

1 C.S.Ș. Od. Secuiesc
2. Progresul Buc.
3. Stirom Buc.
4. Știința C-ța

Seria a
1. Înfrățirea Tg. M.
2. Sticla Bistrița
3. C.S.M. Cj.-Nap.
4. Constr. Tg. M.

e 
4
2
0

0 54-10
2
4
8

41-34
33-46
16-54

12
10
8 
€

republican individual al juniori
lor, la capătul cărora vom cu
noaște noii campioni al țării și 
ai „Daciadel*.
• Clasamentele la zl ale Divi

ziei „A* la tenia de masă :
FEMININ

I
1.
2.
3.
4.

Grupa
Juventus Buc. 
C. S. Arad 
Falmar B. M.
Spartac Buc.

Grupa

6
4
1
1

Gheorghe DEDIU

8 6
8 4
8 2
I 

n-a
8
8
8
8

«
4
4
a
1

„GEOGRAFIA"
Geografia, prin ea însăși, 

este un Îndemn la drumeție, la 
cunoaștere cu „pasul* a fru
museților naturii. De aid de 
la mișcarea fa aer liber — 
vara (cu sau fără rucsac) ori 
iarna (cu sau fără schiuri) — 
pînă la practicarea sistematică 
a sportului (chiar de __ _
manță) distanța nu este prea 
mare. Iată, de ce. Intr-un fel 
sau altul, geografia șl 
ar trebui să meargă mină

spartul 
__________ ’ ta 

mină, mal ales atunci ctad ode 
pedouă „obiecte* se tatfinesc pe 

băncile școlii, dnd oopill se 
afiă la virata cunoașterii si a 
marilor pasiuni Și, să recu
noaștem, am tatîlnit in drumu
rile noastre multi, foarte mulți 
profesori de geografie șl edu
cație fizică făcfad „front co
mun", principalul beneficiar fi
ind elevul.

De aceea, nu mică ne-a fost 
minarea ctad, tocmai la Pre
deal, acolo unde mumele chea
mă la sport, tocmai la Liceul

0
2
4
8

54-30 
32-29 
30-39
18-54

48-28
48-38
40-46

12
10 
e
6

L
2.
3.
4.

2
2
3
5 28-48

10
10
9
7

1. 
2.
3.
4.

____.. a
Seria

C.S.M. Cj.-Nap. 
Met. Cugir 
Progresul Buc. 
Înfrățirea Tg. M.

Seria a
Metalul Rm. V. 
C.S.Ș. Slatina 
Tractorul Bv. 
Constr. Tg. M.

8 4 
6 4
8 :
6 ] 

n-a 
I

8 4
I 3
8 3
8 2 

n-a
« 5
I 3

CONTRĂ
industrial, acolo de unde s-au 
ridicat numeroși campioni al 
sporturilor de Iarnă Ostau măr
turie cupele șl dipiomde din 
competițiile Interne șl interna
ționale), „geografia* nu ee tațe- 
lege cu „educația fizică I* Afir- 

_______ . mă elevii : „Tovarășa dlrigin- 
perfor- tă m-a chemat In laboratorul 

de biologie șl ml-a spus să nn 
mal tac schi... Mi-a spus că, 
dacă nu mai tac schi, o să 
țină Ia mine...* { „Tovarășa di
rigintă m-a Întrebat de ce am 
lipsit de la practică. Am răs
puns că axn fost la antrena
mente șl la concursuri. Atunci 
s-a enervat și 
mă peste cap 
Și am putea 
că asemenea 
glee* nu sta* _____ ,___
cadre dld&ctice). Cine este 
varășa dirigintă* T ~ ___
de geografie Ileana Sava. Stat, 
oare, adevărate cuvintele elevi
lor 7 Desigur, deoarece, la rtn- 
dul său, tovarășul Traian So-

ml-a tras o pal
ii peste fațâ...“. 
continua (notăm 
„metode pedago- 
«trăine nici altor

_,to- 
Pnofesoara
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5
5
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3
3
4

27-17
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7
7
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9
9
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1
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21-25
20-27

11
9
9
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„SPORT" ! ?
caciu, secretar adjunct al Co
mitetului orășenesc de partid, 
ne spunea : „Intr-adevăr, pro
fesoara Ileana Sava a timorat 
elevii care fac sport, exerclttad 
presiuni sub diverse forme, 
pentru a-1 determina să aban
doneze. Fără Îndoială, aceasta 
nu constituie o atitudine corec
tă și vom acționa pentru a 
curma neînțelegerile*.

Așadar, Ia Liceul din Predeal, 
„geografia” contra „sport" I 7 
Vrem să credem. însă, că re
centa Intervenție a Inspectora
tului județean școlar (sancțio
nare pentru notare necorespun- 
zătoare șl presiuni asupra ceîor 
care fac sport) va rezolva 
„conflictul*. Pentru că este ta 
Interesul ambelor părțL Iar ele
vi! performeri sau nu, vor ră- 
mlne, așa cum este firesc, In- 
drăgostlțl și de sport, șl de 
geografie...

Emanuel FANTANEANU

DINAMd 
14—7 (5—fl 
Partidă 
copios. . de 
repriza sol 
nîndu-le 
cat Cioban

ADMINISI
NUMEREI 
TRAGERE

DIJ
Extrager 

extragerea 
14 42. Fon 
914 616 leiJ
• Inford 

tacă nu ș 
pentru tra 
de mîine, 
tăzi este 
mal pot jj 
te.

a Dumiri 
zează o i 
TIONALA 
care se 
.DACIA 1 
guri în bal 
Germană. I 
geri, în dl 
de 42 de I



LTE • COMPETIȚII I

IAȚIONALA DE GIMNASTICA 
K WDINAMO“

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

DOAR TREI ȘUTURI LA ȚINTĂ Șl... UN TUȘIER 
CORIGENT 1

▼ Di- 
» >oc. 
ui to- 
dintre 
a 1972 
fc.s.ș. 
Dyna
st re- 
| ?1 to
de a

doui 
jmos- 
fe ele

mentele tehnice de beii S-eu 
remarcat : Adrian Claca (Dlna- 
mo Buc. — Învingător ta indivi
dual »i ta finalele de ta sol șl 
sărituri). Mihai Gbeorgbe (Dina
mo Buc. — învingător ta beri), 
Enrico Pelnelt (Dynamo Berlin — 
efștlgător la taele fi paralele). 
Rene Dietrich (Dynamo Berlin — 
efștlgător ta aaî). ta Întrecerea 
pe echipe a Învins C.8.5. ar. 7 
Dinamo București eu 2*7.95
(Marian NEGOIȚA)

| După ultima evoluție a selecționatei noastre de tineret

| FINALIZAREA, MAREA CARENȚĂ
| CARE TREBUIE URGENT ÎNLĂTURATĂ

:iUC, CAMPIOANA DE HOCHEI 
„SPERANȚE"

icurea jov 9—5. C.S.Ș nr. 2 Galați — 
I final C.S.Ș. Suceava 1»—1, C.S.Ș. Mîer-
h ape- curea Ciuo — C.S.Ș. Gheorghenl
La fi- 3—2, C.S.Ș. Gheorghenl — Pionle- 
lc.S.Ș. rtH Brașov 5—0, C.S.Ș. Miercurea 
ItotaiT Ciuo — C.S.Ș. Suceava 1*—4. 
F- nr- C.S.Ș. Gheorghenl — C-S.Ș. Su-

eeava 1«—2 *L ta medul-derby.
L Ga- CJ5.Ș. Miercurea Cioc — C.S.Ș. 
r 14—4, nr. 2 Galați S—2. (V. PAȘCANII

Bra- — eoresp.)

• Un plus de randament, dar adevărato competitivitate nu a

fost incă atinsă. Aceasta se poate realiza numai prin muncă

responsabilă, fără rabat • Viitorul meci, la 5 iunie, cu Fin-

landa, in deplasare.

pentru promovarea in Divizia .A
CEPUT SA CEARNĂ-

la vo- 
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Neamț 
L ®ex~ 
lastfel, 
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pul set 
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bheor- 
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mente 
koven- 
L pînă 
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krile I 
k-9) 91 
Lcesta.

•extetuU din Bravor Ou care 
detașa; Monica Motoe >1 Dana 
Nlcolaescu) ajunsese aâ albi ini
țiativa la tncrediblhd aeor de 
11—2 ! A intervenit tnad n 
„blocaj*, coroborat ec rever.-rea 
la turație normali a te^enceăor 
și ...o victorie meritată. la care 
Gabriela Coman. Daniela Ble- 
juscă și Tatiana Popa, țl-rc a* 
dus o importând contrQrațte- In 
ultima partidă a reuniunii •-* 
produs o mare sxxrpmzâ. am
bițioasa formație C-S.S.U. Dacia 
Pitești dispunind net de CJSS 
„Poli Timișoara* : S—C (X IX t 
Atuurile învingătoarelor — apir- 
tul de echipă. autodepâsire?- 
concentrarea in momente? e gre
le; Poli de nerecunoseut ner
voasă, fără puterea de a-și 
stringe rfnduri'e. Remarclr- 
„bombardiera" Felicia Popesc. 
Corina Holban (excelentă această 
copilă de 16 ani!) șl Valentina 
Rădulesco. CLASAMENT : 1—X 
Penicilina. C-S.S.U. Dacia (« p'. 
armate de A.S.S.U. Craiova. PoL 
(3 p). GIGUL și Ceahlăul
(3 p). Programul de ax; (ora
15) : Ceahlăul P. Neamț -
GIGCL, Penicilina — _PoE-. 
C.S.S.U Dacia — A_S.SU. Crax- 
va. fSteUao TRANDAFIR ESCT3

I 
I 
I
I
I
I
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I
I

Pâstrind proporțiile, medul de 
ta d...tre selecțlo-jteJe de
îLnerei ale României și Angli ei 
s-a desfâșutra* după aceleași .ti
pare* ca și meciul primelor re- 
prexer.iat..e a-c celor două țâr:.

lor. construcția, au fost. In ge
neral, realizate, ceea ce a făcut 

- ca pir.ă a urmă să se nască (ca
șt in medul de la București) 
cinci ocazii clare de gol. ratate 
Insă r.epermis de ușor. Este o

Asta am văzut în partida Ar
mătura Zalău — Mureșul Explo* 
rări Deva, din seria a m-a a 
diviziei secunde. Cum se știe, 
această întUnire din „zona liniș
tită* a clasamentului a dat câș
tig de cauză formației gazdă cu 
1—0. O victorie greu doblndită, 
dar meritată dacă socotim că, 
pdnă la golul victoriei, marcat 
de fundașul L. Mihai (min. C5). 
localnicii mai beneficiaseră și de 
alte bune ocazii. anulate (în 
două rlnduri) de excelentele In
tervenții ale portarului Balla ca 
și de... lipsa de precizie a ata- 
canților lui Armătura, Darie și 
Boca.

în ansamblu, jocul a scos în 
evidență capacitatea de luptă a 
ambelor echipe. Ne-a plăcut în 
mod deosebit prestația excelentă 
a unui junior UEFA ’87 : este 
vorba de mijlocașul localnicilor 
Erdei, jucător bine clădit fizic, 
înzestrat cu o bună știință a de
posedărilor și cu disponibilități 
reale pentru postul de coordona
tor al echipei (dealtfel, golul a 
venit dintr-o pasă-angaja re a

acestuia adresată Laboriosului 
extrem-stînga Predeanu, după 
care a urmat „diagonala* spre 
L. Mihai). Cît privește formația 
vizitatoare, ea a adus în teren 
mijloace modeme de exprimare 
(pressingul permanent, marcajul 
„om la om“ combinat cu cel in 
,,zonă“), ceea ce explică în par
te amînarea deciziei finale. Din 
păcate, însă, contraatacurile cla
sice ale celor din Deva n-au fost 
prea hotărîte. Să notăm că unele 
din ele au sucombat fie din cau
za asprimii unor intervenții 
(Bucur a simțit acest... trata
ment), fie din cauza unor erona
te semnalizări de ofsaid (în fi
nalul partidei) ale tușierului bă
căuan M. Nicolau, semnalizări 
care au stîmit zîmbetele unor 
spectatori. Și încă o remarcă : 
numărul extrem de redus al ac
țiunilor de atac încheiate cu șu
turi pe spațiul porții — doar trei 
la număr, toate aparținînd gaz
delor. Prima s-a consumat în 
min. 64! Deci, un șut Ia țintă 
din 30 în 30 de minute!

!e no|ionale de călărie 
SEMNAȚI LA... CRONOMETRU
n). O La rfr.dtd eL proba de dresa. 
Latural a reliefat, cel puțin deocamdată.
b, iată un salt calitativ !n ceea ee pr.-
Sșunat vește execuția progresSei a&a'
pnpio- multă siguranță te abcrdar--
Stacole concursului, precum £ apar-ța
tor. unor cal noi in competiție. Ră-
ble dc mine de văzut Insă câți dintre
[gene- con ev-*”- l de acum se vor dedica
k dar e- dresajului. Dintre cei r?
Ltorate de concurer.ți (șl atei o partid-
Lexpe- pare record), a-a detașat buou-
genți, reșteanca Arina Savu (Olimpia 
Ble u- cu Igor. ea avlnd note aubsta-.- 
pientei țial mai bune declt partenerii d-: 
ryitolul Întrecere.
bumă-
țnți La Rezultate tehnice : DRESAJ : 

la Arina Savu (Olimpia) eu Igor
■ ne 519 p. 2. M Stancovicl (Agror.o-
Wi au mia Timișoara) eu Mărcii* 491 p 
jreocu- 3. Gabriela Neagu (Dtnamo c-
1 eșa- Liliac «4 p ; OBSTACOLE JV-
ru de- NIORI 16 ANI (32 concurent î€
ktlt la în barai) : 1. St. Stoica 
pdtși eu Baltag 0 p fMJ s). X R-
iz fost Bozan (CSM Sibiu) cu Seim ir
fum e- (27,6 s), J. M Silvestru (Petre.-:
upă a- Ploiești) cu West • p (JB.2 și :
bilirea JUNIORI II ANI (52 concurent
Mat la 14 în baraj) : 1. L Țlncu CSi!
Fc a‘ Sibiu) eu Radians « p (X.i s),2-
fS?’ A. Constantin (Petrolul) eu M . :
Lj- cu iubit 0 p (36,7 s), 3. CI. Gheor-
La ju- ghe (Steaua) cu VTrcolac • p

(33,6 s). (Emanuel FANTANLANV)

URNEULUI DECISIV LA POLO
ducanu 2, Moiceanu 2, Popeseu 
2, Zaharia, Dan (D). TăUru 2, 
Ivănescu 2. Ioneseu. Birbules-

ESUL cu. Dingu. Au condus C. Fră-
4-1). Silă si A. Czegeny.

locuri Astăzi. de la ora 18. tot la
ar in bazinul Dinamo : Crișul —
i DU- Voința, Steaua — Progresul,
mar- și. tntr-un derby de tradiție.

Dinamo — Rapid

I LOIO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA ciștigurl pe 13 categorii. Se cîș- 

LPRES tfgâ 51 cu 3 numere din 6 sau 
8 extrase. Se poate participa pe 

» 4* 7 . variante simple, variante combi- 
* nate și combinații „cap de pod-,

6 20 achitate sută la sută sau în cote 
Liguri: de 25 la sută. Biletele de 25 leî

varianta au drept de participare 
care și de cîștiguri la toate extrage- 

bilete rile. Jucați din timp numerele 
LOTO alese de dv„ ultima zi de parti
tă as- cipare fiind sîmbătă 11 mai.
id lșl • în. această perioadă, agenți- 
‘efera- ile Loto-Pronosport și vînsătoril

volanți din întreaga țară oferă 
rganl- spre vînzare în afara seriilor

KCEP- obișnuite de Loz în plic și emi-
î, la siunea specială limitată intitu-
îrisme lată «LOZUL PRIMĂVERII-, la

cîști- care, pe lingă autoturismele ce
R. D. se acordă, se atribuie și impor-

extra- tante cîștiguri în bani. Oriunde
total vă aflați, jucați la LOZ ÎN

idu-se PLIC 1

Bucicc talonul ia fața impetuosului
Walter»

Dr med aspru. Ir. car* jucău^rt 
noșer*. au zimț:t marcajul .înecr- 
setai* al unui adversar care a 
prefer, tax un .11* putem Ic. ec 
jucâtort de toBe Impreslosantâ 
tre*. d.3 ce* patru fundaș: avtr.d 
înălțimea oe peste 13* m- Maniera 
de joc englezească, cu mingi lungi, 
la luptă și mai puțină preocupare 
pentru construcție, a făcut ca 
jocul să se desfășoare în viteză, 
să aibă ritm și cursivitate

Tocmai te aceste eondxti: ji>-

Foto : A. D. NEAGU
CARENȚA care trebuie Lnlâmra- 
tâ gir-d indo-ne câ. la 5 Iunie, 
echipa de tineret a României va 
susure. în deplasare. îr.tllnirea 
eu Fir^anda SITUAȚIILE CLA
RE DK GOL SINT RARE IN
TR-UN MECI ȘI DACA ELE NU 
SÎNT FRUCTIFICATE. ÎNTREA
GA MUNCĂ DE PREGĂTIRE A 
ECHIPEI SE NĂRUIE

Gheorghe NERTEA

AMBELE ECHIPE IN ZONA PERICULOASĂ...
Duminici dimineața, aproape 

5 000 de spectatori au asistat pe 
frumosul stadion „Autobuzul" 
din Capitală la partida Autobu
zul — C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
deoseb i de . importantă pentru 
competitoare, ambele afiate ta 
jor.ă". Bucuresteniî au eiștigat 
ptaâ la urmă cu 1—0 (sol inserts 
de Cursaru In min. 52), dar vic
toria a fost dificilă, formația de 
la Dunăre, antrenată de Petre 
Bojin. fostul jucător al Poiitehni- 
di Timișoara și C.SM. Reșița, 
tocemtrd torul pentru a pleca 
acasă cu un punct- Ma* incisivi 
in atac, severinenii au luptat cu
rajos. au avut ciieva situații 
bune, car Pavel (mare ocazie ta 
mm. 43 dad. singur cu I. Ga- 
brief. portarul bucureștervilor. tri
mite „peste") șl mai ales Ciupi
tă (Juri." de la 5 m de poartă 
— rin. 6S1 au ratat punctul 
sau... punctele, nevii iul Alexan
dru Cari ca, (care se ocup» de 
formația bucureșteană de la în
ceputul returului), multi dintre 
e! cu destule kilograme ta plus 
fffagy. Iancu. Ursu, T. Zamfir).

au jucat „liniștit", cu economie 
de efort și drept urmare, cum 
spuneam, s-au impus greu. Cit 
despre ,.sabla lui Damocles", ea 
planează in continuare asupra 
ambelor echipe. Programul viitor 
(mai sint de disputat nouă eta
pe) avantajează pe C.S.M., cu 
șase partide pe teren propriu, 
față de numai patru ale Auto
buzului, care se află Intr-o si
tuație deloc de invidiat. Si este 
păcat pentru că, an de an. a- 
ceastă echipă a lansat jucători 
care au făcut cinste fotbalului 
nostru. Printre cel mai vechi — 
Munteanu n, Șerbănică și Zario- 
su (Sp. studențesc), Bălan (F. C. 
Baia Mare). Cătoi (F. C. Olt), 
Cristian (F.C. Argeș) etc. ; prin
tre ultimii. Grigore, Rada. Cins
tea (Rapid). Cr; Bne (Petrolul). 
Nlță, Alexe (Progresul Vulcan), 
Tănase (F.C. Olt).

Revenind la meci, să remarcăm 
oalitățile dovedite de arbitrul I. 
Mculițov (Focșani), debutant la 
tntîlnlrlle de Divizia „B“.

Mirceo TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ETAPA A 31-a a Diviziei 

aA- \a avea loc joi 23 mai, ta 
toc de duminică M mal. așa cum 
fusese programată Inițial.
• DUBLA fNTtLN’IRE DE JU

NIORI ROMÂNIA — U.R.S.S. 
Duminică și marii vor avea loc 
două totnr.lri amicale intre se

lecționatele de juniori U.E.F.A. 
■83, ale României și Uniunii So
vietice. Prima partidă se va dis
puta la Cimpulung Muscel și va 
fi arbitrată de Al. Mustățea, iar 
a doua la Pitești șl va fi. con
dusă de J. Grama. Ambele me- 
duri vor incepe la ora 17,30.

Ieăiorii DOrtrî au reașn să se un- 
ptznă. să aibă tan-arivs două 
treimi tc oec. șt să cccceapă 
cftevs acvarii bine gtad.ta care 

Iau descumpănit mau. va apărare 
a echipei pregătită de DOVE 
SEXTON, cei care, ta sfirsim: 
intCniril de ta Brașov, spunea : 
^b>t satisfăcut de rezultat. Dacă

I portarul Seaman an ar fi inter- 
vesit ca succes la elieva ningi 
foarte grele, cred eă am fi pă
răsit terenul Învinși. Romăali

Im-an impresienat prin tehnica 
lor. prin modul gindtt la care 
n-aa pregătit acțiunile*.

Dacă setaețioaata noastră de 
I tineret a făcut, ta general, o par

tidă bună tn fața tmu! adversar 
de valoare, aceasta se datoreștr. 
in primul rtrsd. unul nucleu de 

I jucători ca Beiodedlci. Buc.cc, 
Cristen. Văidean si chiar Mujnai. 
care au dus greul medului. Im- 
bueură-.cr este faptul că față de 

I meciul cu Turcia, disputat la
Slatina, la 2 aprilie k dșrlgat 
de tinerii noștri jucători eu 1—d. 
evoluția formației pregâti'-l de 

I Cornel Drâgusta si Angbei tar- 
dănescu a marcat o oarecare 
creștere.

Dar. cum remarca și C. DRA- 
GUȘIN, .marea problem» rămine 

I finalizarea*. Pentru că ta me
ciul cu Audia, cursivytatea Jo
cului, gindirea pregătirii acțiuni-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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I

de la clubul

RAPID
Clubul Rapid «duoe U 

cur-oșttețâ câ locuri din 
tribunele stadionului Giu- 
Jeștl au fost numerotate.

Pentru meciul cu Poli
tehnica de duminică,
biletele vor fi puse în 
vînzare lnccpînd de astăzi, 
la casele obișnuite.

Posesorii de legitlmațll- 
abonament eliberate de 
C.N.E.F.S. și Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică șl sport vor avea ac
ces la sectorul A din 
tribuna I. oeupîndu-și 
locurile in ordinea sosirii 
Ia stadion.

Posesorii de abonamente 
eiliberate de clubul Rapid 
se vor prezenta la sala 
Giuleștl, zilnic între orele 
14—20, pentru a li se Im
prima pe abonament sec
torul, rîndul și locul la 
jocurHe care se vor mal 
disputa pe stadiomfl Glu
mești în acest campionat

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „C~
SERIA 1 : ZxabnM Sjct — Re- 

loaut Săvmcsc : Gta Grigore 
(Vtawui). Mjterul Gura Humoru- 

— CeCrioza Bradul Roznov : 
A. Crama (B^trita). Kectro La- 
ceafănu Botoșani — AS.A. C3m- 
ptfurig : E. Samoilă (Bacău), 
cetatea Tg. Neamț — Tepro Iași: 
C. Vasile (Focșan:). Ecctro Și
retul Bucecca — Șiretul Pas
cal. : V. Goidu (Bacău). Explo
rări Cimpultmg — Metalul Ră
dăuți : M. Sveduneac (Suceava). 
Constr-uctorul Iași — Carpați Gă- 
Lăcești : N. Toader (Brăila). Mi- 
nerai Vatra Dome: — Avîr.tul 
Rasă : V. Bon'iu (Reghin).

SERI A A n-a : V turultorui 
Paneiu — Textila Buhuși : S. 
Grosu (Căăăzași). Luceafărul Ad- 
jud — Foresla Gugeșt: : V. Ste- 
raaov (Tuăcea). LammOriil Ro
man — CLnu Mărășești : M. 
Teodoriu (Suceava). Mecanica 
Vaeiu. — Inter Vasiu : C. Nis- 
tor (Vaslui). Letea Bacău — Ari
pa» Bacău : E. Pătrașcu (Buc-j- 
reșri). Unirea Negrești — M_neru.' 
Comăneșt; : N. Bigios (Bptoeani). 
Petrolul Moir.ești — Constructo
rul Ftaeăra Odobești : P. Voieu 
(Buzău), Victoria Tee-uci — 
C.S M Borzeștl : A. Chlvuleaeu 
(Buzău).

SERLA A UI-a : D.V.A. Bortul 
Galati — Petrolul lenea : G. Mo- 
canu (P. Neam*,), Progresul Isac- 
cea — Delta Tufcea : S. IIIușcu 
(Focșani), I.M.U. C.S.S. Medgi
dia — Chimia Brăila : L Tănase 
(Tlrgoviște), SJJ. Tulcea — An
cora Galați : V. Banu (Ploiești). 
Arrublum Măcln — Cimentul 
Medgidia : C. Acatincăi (P.
Neamț), Marina Mangalia — 
Chlmpex Constanța : L Ungurea- 
nu (București), Laminorul Vixi- 
ru — Avintul Matca : M. Potur 
(tați). Voința Constanța — Por
tul c-cmstanta : B. Babone (Med
gidia).

SERIA A IV-a : I.C.P.B. Bolin- 
tln — Viitorul Chirnogl : P. Du
mitru (București), Victoria Leti- 
liu —- Rapid Fetești : V. Drăgan 
(Constanța), Metalul Buzău — 
Chimia Victoria Buzău : V. Ma
xim (Iași), I.S.C.I.P. Ulmeni -j 
Carpați Neiioiu : A. Dinu (Pi
tești), A.S.A. Buzău — Petrolul 
Berea : T. Ștefăncscu (Iași.), Vic
toria Țăndărei — ConstaTictortă 
TCIAZ Giurgiu : V. Iile (Bucu
rești), S.N. Oltenița — Dunărea 
Călărași : M. Badea (Videle), 
Olimpia Slobozia — Unirea Slo
bozia : A. Cloaree (Galați).

SERIA A V-a : Avicola Creve- 
dla — Luceafărul București : V.

Turcit» (Galați), V iscofil Bucu
rești — Tefmometal București :
D. Vasile (București). Minerul
Filipești — Chimia Brazi : V. Onu 
(Predeal). Abatorul București — 
Aversa București : L Samek
(București). Poiana Cimpina — 
Carpați Sxiaia : L Naltan (Pre
deal). LC.SJR. București — Fla
căra roșie București : L Tătules- 
eu (București). Petrolul Băicoi — 
Sportul 30 Decembrie : A. Ganea 
(Slobozia). Danubiana BucureșV— 
Mecon București : V. Angheloiu 
(București). I.U.P.S. Chitila stă.

SERIA A Vl-a : Rova Roșiori — 
Progresul Coraba : N. Ioneseu 
(Craiova), Chimia Găești — Tex
tila Roșiori : Gb. Cruceanu (Con
stanța), Cunentul Fieni — Musce
lul Cimpulung : D. Avrigeanu 
(București), Recolta Stoicăneșt — 
Metalul Alexandria : I- Măceșea- 
BU (Tiltași), știința Drăgănești 
Ott — Spartul muncitoresc Cara
cal ; S. Ghețu (Rm. VUcea). 
Eectronistui Curtea de Argeș — 
Metalul Mija : P. Vancea (Bucu
rești), Dac-a Pitești — Chimia 
Tr. Măgurele : M. Dima (Rm. 
Sărat) Dunărea Venus Zimnicea 
— Electrica Titu : G. Ioneseu 
(Ploiești).

SERLA A vn-a : Progresul
Băileșt! — Eectroputere Craio
va : V. Dobrescu (București). 
Petrolul Ticlenl — Mecanizatorul 
sun un ; L Negulei (Ocna Sibiu
lui), Dunărea Calafat — Con
structorul TCI Craiova : E. Bu- 
șolu (Caracal), A^.A. Victoria 
Craiova — Metalurgistul Sadu :
E. otgon (București), Metalul 
Rm. VBcea — Viitorul Drăgă- 
șanl : L Longodor (Cugir), CJJl. 
Craiova — Pandurii Tg. Jiu : M. 
Martin (Reșița), Jiul Rovinari — 
Armătura Strehaia : I. Franț (Lu
goj), Forestierul Băbenl — Dier- 
na Orșova : L Pușcaș (Petroșan:).

SERIA A vni-a : Obilicl Sîn- 
martinu Slrbesc— Minerul Ani
na : V. Ivan (Drobeta Tr. Seve
rin), C.S.M. Lugoj — Metalul 
Oțeiu Roșu : M. Aglu (Tg. Jiu), 
C.S.M. Caransebeș — CER. Vic
toria Caransebeș : G. Simcso
(Hunedoara), Unirea Slr-nicolau— 
Șoimii Llpova : L Glcă (Drobeta 
Tr. Severin), Victoria Ineu — 
UJd. Timișoara : L. Farago (Ora
dea), Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Oravița : S. Petrlcă 
(Craiova), Metalul Bocșa — Uni
rea Tomnatic : C. Bltlan (Cra
iova), Rapid Arad — C.F.R. 
Arad : I. Bălan (Arad) — te 
dispută stmbătă 11 mai.

SERIA A IX-a : Minerul Sun- 
cuiuș — Recolta Salonta : R. 
Cimpeanu (Arad), Unirea Valea 
iul Mihai — Constructorul Satu 
Mare : I. Piștca (Baia Mare). 
Victoria Canei — Minerul Sărmă- 
șag : I. Tantu (Timișoara), Vo
ința Oradea — înfrățirea Ora
dea : D. Vătran (Arad), Olimpia 
Gherla — Oașul Negrești : C.
Kovacs (Tg, Mureș), SUvana Ce- 
hu Silvaniei — Chimia Tășnad : 
SI. Neagu (Teiuș), Oțelul oraș 
dr. P. Groza — Minerul oraș dr. 
P. Groza : C. Pădurăriței (Ora
dea), Someșul Sa tu Mare — 
Unlo Satu Mare : I. Petre (Arad)
— se dispută aimbătă 11 mai,

SERIA A X-a : C.LL. Mecanica 
Signet — I-S.S.M. Sighet : M. Mi- 
halea (Baia Mare), Minerul Baia 
Borsa — Oțelul Reghin : O. Pali 
(Dej), Lăpușui Tg. Lăpuș — Bra
dul Vișeu : V. Macovei (Cimpu- 
lung). Minerul Băița — Energia 
Prundul Birgăului : P. Abrudan 
(Cluj-Napoca), CHIM-FOREST — 
Cuprom Baia Mare : I. Nistor 
(Sf. Gheorghe), Minerul Băiuț — 
Minerul Rodna : V. Mirza (Dej), 
Mureșul Luduș — Minerul Baia 
Sprie : I. Popa (Timișoara), 
Electromureș Tg. Mureș — Mefaio 
Tg. Mureș : E. Major (Luduș).

SERIA A Xl-a : Metalul Sighi
șoara — Victoria Călan : G. Vir- 
jogbic (Brașov). Mecanica Orăs- 
tie — Metalul Aiud : F. Ceapă 
(Craiova), .Minerul știința Vul
can — Minerul Paroșeni : Z. Er
dei (Slatina) „ Steaua C.F.R. Cluj- 
Napcca — Tîrnavele Blaj : F.
Lăzureanu (Arad) — se dispută 
sîmbătă 11 mai. Unirea Ocna Si
biului — Inter Sibiu : M. Fiorea 
(Craiova), Soda Ocna Mureș — 
Minerul Certej : G. Balasz (Fă
găraș), IMIX Agnita — Victoria 
IRA Cluj-Napoca : A. Vaida
(Odorhei), Mecanica Alba Iulia— 
Dacia Orăștie : M. Timoe (Za
lău).

SERIA A xn-a Metalul Tg. 
Secuiesc — Textila Prejmer : C. 
Diunitracbe (Boldești — Scăeni), 
I.C.I.M. Brașov — Precizia Să- 
cele : V. Busuioceanu (Rm. VH- 
cea), Utilajul Făgăraș — Pro
gresul Odorhei : C. Popovici (C. 
Turzii), Mureșul Toplița — Elec
tro Sf. Gheorghe : V. Roman 
(Ploiești), Celuloza Zărnești — 
Nitramonia Făgăraș : A. I.oțan 
(Rm. VUcea), Viitorul Gheorglieni
— Cimentul Hoghiz : C. Petre
(Mediaș), Minerul Bălan — 
Metrom Brașov : B. Minea
(București), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Minerul Barao.lt : T. 
Constantinescu (București), Mo
bila Măgura Codlea »tă.

A_S.SU
Barao.lt


Azi încep la Hamar (Norvegia)

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
mn țara noastră vor concura șase sportivi

(prin telefon). A- 
localitate norve- 
de locuitori, si
de kilometri la

IIAMAR, 8 
ceastă mică 
giană (30 000 
tuată la 130 
nord de capitală) cunoaște în
aceste zile animația marilor 

.competiții. Aici, în sala de 
sport Storhamar, folosită tn 
special de sporturile gheții (ca
pacitate 2 000 de locuri) încep 
joi Campionatele europene de 
judo ale seniorilor. Tot orașul 
este plin de afișe multicolore 
care anunță, cu lux de amă
nunte, marele eveniment spor
tiv. Organizatorii s-au străduit 
să asigure participantilor cele 
mai 
cele 
și a 
flate 
puse _  __ , ____
prezenți la această ediție chiar 
la hotelul Orlund unde sînt • 
găzduite toate delegațiile.

Iată și arte vești de aici. La 
ora convorbirii telefonice încă 
nu avusese loc tragerea la sorți 
pentru distribuirea concurenti- 
lor in cite două serii la fie
care categorie de greutate. To
tuși, de la centrul de presă am 
aflat că tsi vor apăra șansele 
muin sportivi în ale căror cărți 
de vizită sînt înscrise succese 
de prestigiu. Din echipa Uniu
nii Sovietice rețin atenția 
triplul campion european Haz- 
ret Tlesteri (cat. superușoară) 
și valoroșii judoka Tamaz 
Namgalauri (ușoară), Valeri Di- 
viscnko (semigrea) și Grigori 
Verișev (grea) medaliați la ul
timele ediții ale campionatelor 
mondiale și europene. Forma
ția Austriei îi aliniază printre

bune condiții ; pe Ungă 
două tatami de -concurs 
uneia de antrenament a- 
în sală, alte două slnt 
la dispoziția sportivilor

alții, pe campionul olimpic Pe
ter Seisenbacher (mijlocie) și 
pe campionul european al edi
ției din 1982, Robert Kosten- 
berger (grea). O garnitură 
foarte puternică prezintă și 
R. D. Germană, din care se 
detașează Klaus Peter Stolberg 
(superușoară), Andreas Palu- 
schek (semiușoară), campionul 
mondial Andreas Preschel (se
migrea) și Henry Stohr (grea). 
Din formația Cehoslovaciei nu 
lipsesa cunoscuții judoka Pa
vel Patrikov (superușoară) șl 
Vladimir Koeman (grea), iar 
din cea a Ungariei cei mal 
buni sînt Tamaș Bujko (semi
ușoară) și Denes Fogarasi 
mimijlode). Garnituri 
înnoite vor alinia Suedia, 
landa și țara gazdă.

La această ediție sint 
zenți si 6 sportivi români 
au sosit miercuri seara la 
mar: Gheorghe Dani (super
ușoară), Iile Șerban (semiușoa
ră), George Ciuvăț (ușoară), 
Mircea Frăției (semimijlocle), 
Costel Năftică (semigrea) și 
Mihai Cioe (grea), însoțiți de 
antrenorul principal al lotului, 
Nicolae Marinescu, Exceptîn- 
du-I pe tinărul Ciuvăt, ceilalți 
au mal concurat în arena „eu
ropenelor", unii dintre el, cum 
se știe, cucerind și medalii. 
Mîine (n.r. azi) sânt programa
te întrecerile la categoriile se
migrea și grea, vineri la semi- 
mijlocie și mijlocie, sîmbătă 
semiușoară și ușoară, iar du
minică la superușoară și open.

In turneul Interzonal de șah

LUPTA STRINSA
PENTRU CALIFICARE

Sărbătoarea naționala a n. s. Cehoslovace

UN NOU SUCCES 
AL ȘCOLII DE HOCHEI

Popoarele Cehoslovaciei prietene sărbătoresc astăzi 40 de 
ani de la actul istoric al eliberării patriei lor de sub 
ocupația hitleristă. Acest important eveniment a deschis 
calea spre făurirea unei vieți noi, a unei noi orinduiri, 
sub semnul luminos al socialismului.

In cele patru decenii care au trecut de la Eliberare au 
fost consemnate, in toate domeniile de activitate, cele mai 
mari ți mai importante succese din istoria Cehoslovaciei. 
Intre acestea se înscriu ți succesele înregistrate in aria 
educației fizice ți sportului, atît in privința cuprinderii 
maselor intr-o activitate organizată și permanentă, cit ți 
in aceea a evoluției sportivilor cehoslovaci in arena spor
tului internațional.

(se- 
mult 
Fin-

pre
care 
Ha-

Costin CHIRIAC

TUNIS. Runda a noua a in
terzonalului de șah a prilejuit 
aceleași dispute dîrze pentru 
obținerea punctului victorios, 
dar din cele opt partide pro
gramate (Intîlnirea Dlugy — 
Bouaziz n-a mai avut loc deoa
rece, imbolnăvindu-se, maes
trul internațional tunisian s-a 
retras din competiție) doar in 
trei au fost consemnate victo
rii, restul incheindu-se la ega
litate. Printre victorioși se a- 
flă și Mihai Șubă care, cu ne
grele, l-a întrecut pe tunisia
nul Hmadi. Celelalte rezultate : 
Gavrikov — Hort 0—1, Miles — 
Afifi 1—0, Sosonko — De Fir
mian, Portisch — Beliavski, 
Zapata — Morovic, Armenkov — 
Nicolici, Iusupov — Cernln re
mize.

Clasamentul (provizoriu) : 1. 
Iusupov 7 p, X. Cernin 6,5 p 
(1), 3. Beliavski 6,5 p, 4. Hort 
șl Șubă 5,5 p (1), 6. Portisch 
5,5 p, 7. De Firmian, Sosonko 
și Zapata 5 p etc.

SPORTIVI ROMÂNI
îi COMPETIȚII INTERliATIOUÂlI

O Loturile reprezentative de 
canotaj au plecat, ieri, peste 
hotare, pentru a se alinia la 
startul a trei regate interna
ționale : Mannheim (11—12
mai), Vichy (18—19 mai) și 
Duisburg (25—26 mai). Vale
ria Racilă va evolua in cursa 
de simplu, Elena Florea, Rodi
ră Arba — la 2 rame. Elisa
beta Oleniuc, Marioara Popes
cu — la 2 vîsle, Olga Bularda, 
Chira Apostol, Maria Fricioiu, 
Florica Lavric, Viorica loja — 
la 4+1 rame, Ancta Mihali, 
Anișoara Sorohan, Sofia Cor- 
ban. Mariana Trașcă — la 4 
vîsle, Lucia Toader, Camelia 
Diaeonescu, Aneta Matei, A- 
driana Chelarîu, Mihaela Ar- 
mășescu. Doina Bălan, Rodica 
Niculai, Nastaca Iureca și Eca- 
terina Oancia — 8+1.

Echipajele masculine sînt al
cătuite din : Vaier Toma, Petru 
Iosub — la 2 rame. Vasile To- 
moioagă, Dimitrie Popescu si 
Dumitru Răducanu — la 2+1.

• La tradiționalul turneu fe
minin de floretă de la Como 
(Italia) vor participa și ?cri- 
merele Elisabeta Guzganu-Tu- 
fan, Rozalia Oros, Monica Ve- 
ber, Reka Lazăr și Georgeta 
Beca din echipa reprezentativă 
a României. Turneul (de cate
goria ,,A“) are în program doar 
proba individuală si se va des
fășura sîmbătă și duminică.

• In marea competiție atle
tică de la Sao Paulo. în Bra
zilia. vor fi prezente și trei 
dintre sportivele noastre : 
campioana olimpică si euro
peană Doina Melinte. Fița Lo
vin și Niculina Vasile

PREGĂTIRI PENTRU
UNIVERSIADA ’87
BELGRAD (Agerpres). — 

Președintele Comitetului de or
ganizate a Jocurilor Mondiale 
Universitare de la Zagreb, din 
1987, Ziatan Markotici, a ară
tat că marea competiție stu
dențească se va bucura de ceie 
mai bune condiții pentru cei 
peste 6 000 de participanți. în 
afara Zagrebului, vor fi ame
najate baze sportive Ia Varaz- 
din. Ceakoveț, Zelina. Sisak, 
Petrinja. Jastrebarsko, Karlo- 
vaț. Bielovar. Kumroveț și Ku
tina. localități în apropierea 
capitalei croate.

HALTEROFILII NOȘTRI-LOCUL SECUND
LA „CUPA DUNĂRII

recentele întreceri din ca- 
„Cupci Dunării", rezer- 
halterofililor juniori și

La 
drul 
vate 
găzduite in localitatea austria
că Eb'-nsee, echipa țării noas
tre, într-o alcătuire incomple
tă (n-am avut concurenți la 
82,5 kg și la 90 kg), s-a ela- 
saț pe locul secund cu 50 p, 
după Bulgaria (74 p). Pe locu
rile următoare : 3, Ungaria (48 
p), 4. Cehoslovacia (38 p), 5. 
Austria (33 p), 6. R. F. Ger
mania (27 p).

Iată rezultatele primilor cla
sați și ale reprezentanților tă
rii noastre, la cele 
gorii de greutate :

52 kg : 1. Emil
(Bulgaria) 232,5 kg, 
Hoalbă 185 kg ;

56 kg : 1. Dumitru
240 kg (nou record național de 
juniori II. v.r. — 232,5 kg) ;

60 kg : 1. Gancio Ganev
(Bulgaria) 265 kg, 2. Attila
Czanka 247,5 kg ;

67,5 kg : 1. Drago Dragnev
(Bulgaria) 292,5 kg, 2. Liviu

zece cate-
Merkebor
2. Ioniță

Negreanu

START ÎN „CURSA PĂCII**
8 (Agerpres). „Cursa 
Început miercuri la 
o etapă prolog (6 km), 
contracronometru indi- 

_____ străzile capitalei oeho- 
slovace. Pe locul tatii s-a clasat 
nolonezul Lech Piaseckl. cu 10:17. 
L-au urmat Uwe Ampler (RDG) 
10:24 ș1 Piotr Ugrumov (URSS) 
10:26. Dintre cicliștii români, cel 
mal bun timp, 11:30. l-a obținut 
Mircea ■ Romașcanu. Pe echipe 
conduce R.D. Germană 31:31, ur
mată de Polonia 31:45, URSS 
32:03. Cehoslovacia 32:25, Franța 
32:46 etc. Formația României are 
timpul de 34:46.
„Cursa Păcii" se desfăț^oară 
traseul Praga — Moscova 
Varșovia — Berlin. De la Praga 
cicliștii au fost transportați cu 
avionul la Moscova unde astăzi 
se va disputa prima etapă, ta 
circuit pe distanta de 130 km. 
La cursă participă 129 de aler
gători din 22 de țâri.

PRAGA. 
Păcii" a 
praga cu 
disputată 
vldual pe

Anul acesta
pe

AUTOMOBILISM • Cursa de 
500 mile de la Tallsdega (SUA) 
a fost cîștlgată de BUI Elliot pe 
„Ford Thunderbird", care a în
registrat o medie orară excep
țională: 299,730 km !!

CICLISM 0 Turul Spaniei (eta
pa a 14-a, Valencia — Benidorm. 
201 km) : 1. Jose Reclo (Spania) 
5.12:19. 2. Dominique Garde
(Franța) 5.16:07, 3. Federico
Echave (Spania) 5.16:16. In cla
samentul general pe primele 
locuri se află : 1. Robert Miliar 
(Anglia) 71.36:05, 2. Francisco
Rodriquez (Columbia) 71.56:18 3. 
Pello RuiZ Cabestany (Spania)

✓✓ JUNIORI
Muntean 292,5 kg (a fost mai 
greu la cînttfr decât Dragnev) ;

75 kg : 1. Andrei Socaci 332,5 
kg (150 kg la „smuls", 182,5 kg 
la „aruncat" și 332,5 kg la 
total reprezintă noi recorduri 
ale „Cupei Dunării") ;

82,5 kg : 1. Robert Toth (Un
garia) 337,5 kg ;

90 kg : 1. Gheorghi Slavkov 
(Bulgaria) 340 kg ;

100 kg : 1. Dimităr Hristov
(Bulgaria) 352,5 kg, ...3. Petrică
Tufă 320 kg ;

110 kg : 1. Dimitre Șterev
(Bulgaria) 342,5 kg, 2. Alexan
dru Kereki 337,5 kg ;

+110 kg : 1. Kolio Kolev
(Bulgaria) 375 kg, ...3. Augus
tin Culici 307,5 kg.

Sint incă proaspete im
presiile succesului repurtat 
de hocheiștii cehoslovaci, 
zilele trecute. în cadrul e- 
dlției jubiliare, a 50-a, a 
campionatului mondial, com
petiție organizată, fără cu
sur, în „Sportovni hala" 
din Praga. La una dintre 
cele mai valoroase ediții ale 
campionatului lumii, tine
rii hocheiști cehoslovaci au 
strălucit, realmente, în tur
neul final, pentru locurile 
1—4, obținind victorii clare 
în fața foștilor campioni 
mondiali, sportivii sovietici 
(2—1), a celor americani 
(11—2) și, în „finală", asu
pra celor canadieni (5—3). 
Succesul a fost primit cu 
multă satisfacție de nu
meroșii iubitori ai acestui 
sport care se bucură, în 
Cehoslovacia, de o Înde
lungată tradiție și de o 
foarte mare popularitate. 
Acesta a fost, in fapt, al 
șaselea titlu mondial cuce
rit de hocheiștii cehoslovaci 
din anul 1920, la prima lor 
participare la „mondialele" 
care au avut loc, la An
vers, cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de... vară. La de
but, întîlnind două dintre 
recentele sale adversare, e- 
chipa Cehoslovaciei a pier
dut cu 15—0 meciul cu Ca
nada și cu 16—0 pe cel cu 
S.U.A.

în 1947, la C.M. de la 
Praga, reprezentativa gazdă 
a obținut primul său titlu 
de campioană a lumii, suc
ces reeditat, după doi ani, 
la Stockholm, cînd a fost 
consemnată și prima victo
rie asupra Canadei (3—2), 
pe atunci o formație foarte 
redutabilă. în 1954 iși face 
apariția pe marea scenă a 
hocheiului reprezentativa 
U.R.S.S. care de atunci a- 
vea să domine campionatul 
lumii și să-l cîștige de 20 
de ori. Formația Ceho
slovaciei a fost, in tot acest 
timp, candidată la o poziție 
fruntașă în clasamentul în
trecerii (de 12 ori locul se-

cund și de alte 9 ori locul 
trei) fiind, in fapt, adver
sara cea mai puternică pen
tru reprezentativa sovietică.

în anii *70 hocheiștii ceho
slovaci au cunoscut o pe
rioadă de vîrf cucerind lau
rii victoriei la trei ediții ale 
campionatului mondial. în 
1972 la Praga, in 1976 la 
Katowice și in 1977 la Vie- 
na. în această perioadă fi
gurează șl calificarea echi
pei cehoslovace în finală 
la prima ediție a presti
gioasei „Canada Cup“, în 
1976, iar la majoritatea e- 
dițiilor C.M. a fost mereu 
pe locul secund în disputa 
cu formația U.R.S.S.

în sfirșit, iată că la a 
50-a ediție a competiției, 
hocheiștii cehoslovaci au a- 
vut un final strălucitor, 
de... aur. obținind o vic
torie meritată, indiscutabilă. 
Școala cehoslovacă de hochei 
a Înregistrat astfel incă un 
succes de mare prestigiu.

Dar în sportul cehoslovac 
există încă și alte aseme
nea „școli", cu tradiție, cu 
o puternică bază materială, 
cu specialiști valoroși, unde 
se pregătesc tinere talente 
care se impun în arena in
ternațională. între altele, 
amintim de „școala de te
nis" care de-a lungul ani
lor a ridicat jucători pres
tigioși care s-au numărat și 
se numără printre cei mai 
buni din lume (in 1980 
Cehoslovacia a ciștigaț și 
„Cupa Davis“, ori „școala 
atletismului", cu numeroși 
campioni olimpici, mondiali 
și europeni, cu recordmani 
al lumii. Numai anul aces
ta, spre exemplu, la Jocu
rile Mondiale în sală, la 
Paris-Bercy, au cîștigat titlu
rile de campioni Leitner la 
lungime și Machura la 
greutate, iar la „europene
le" de la Atena. Machura 
a fost iarăși primul, ca și 
colega sa Helena Fibinge- 
rova, la cel de al 8-lea său 
titlu de campioană a con
tinentului în sală.

FOTE Lvn.eividi^He
AUSTRIA - CIPRU 4-0...

5-a a prelimtaa- 
meciul desfășurat 
Graz. Au marcat: 
2), Polster (min. 

„„__________ (min. 54) șl Wll-
furth (min. 73). ta clasament : 
1. Ungaria 10 p (calificată pen
tru turneul final), 2. Austria 7 
p (golaveraj 9—8), 3. Olanda 5
p (10—5), 4. Cipru 0 p. Ultimul 
meci (1* mal), dintre Ungaria șl 
Olanda va decide ocupanta lo
cului secund, care va 
meciuri de baraj 
clasată pe poziția a doua 
grupa 1 (Belgia. Polonia, Grecia, 
Albania). Numai o victorie a 
echipei Olandei, la Budapesta, 
ar putea aduce formația din 
„Țara lalelelor" pe locul .al doilea.

ELVEȚIA (et. 23): Servette — 
Lausanne 3—1, Neuchatel — 
Young Boys 3—1, St. Gall — 
Grasshoppers 6—1, Vevey — 
Winterthur 1—0. Wettingen — 
Aarau 1—3, Zug — Lucerna 1—0, 
F.C. Ztirich — Basel 3—2, Sion 
— Le Chaux de Fonds 2—0. Cla
sament : 1. Servette 37 p, 2.
Aarau 31 p, 3. Neuchatel 30 p...

...in grupa a 
riilor C.M., în 
marți seara la 

. Hristici (min.
36), Schachner

susține 
cu formația 

in

15. Winterthur 12 p, 16. Zug 11 p. 
BULGARIA (et. 23) î T.S.K.A.

— Spartak 2—2, Trakia — Cer
ii omore 5—1, Dunav — Lokomo
tiv 1—1, Pirin — Beroe 1—1, 
Slavia — Minior 2—0, Cemomo- 
reț — Sliven 3—2, Botev — 
Levski Spartak 1—1. Clasament: 
1. Levski Spartak 31 p, 2. 
T.S.K.A. 27 p (un joe mal pu
țin), 3—4. Trakia și Lokomotiv, 
cite 26 p... 15. Dunav 18 p, 16. 
Cernomoreț 16 p.

U.R.S.S. (et. 10): Dinamo Kiev
— Vilnius 3—0, Alma Ata — 
Rostov 1—0, Torpedo — Voronej 
2—0, Dinamo Tbilisi — Baku 
2—1, Harkov — Minsk 1—1, Ku
taisi — Erevan 1—1, Dnlepr — 
Spartak 0—0, Cernomoreț — Ze
nit 0—0. Clasament : 1. Dinamo 
Kiev 13 p, 2—3. Dinamo Tbilisi 
șl Dniepr cite 12 p (toate ou 
cite 8 j)... 16. Cernomoreț 6 p, 
17. Rostov 5 p (cu cite 9 j), 18. 
Vilnius 5 p (10 j).

FRANȚA (et. 35) : Bordeaux
— Strasbourg 3—2, Nantes — 
Toulouse 2—2, Brest — Monaco 
0—2, Auxerre — Sochaux 0—0, 
Toulon — Nancy 3—1, Metz — 
Lens 4—1, Paris St. Germain — 
Laval 0—1, Bastia — R.C. Paris

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
71.38:00 O Turul Romandiei (eta
pa prolog, la Monthey, 5,4 km): 
Moreno Argentin (Italia) — me
die orară de 39,318 km' • „Cele 
patru zile de la Dunkerque** 
(etapa prolog, 7,200 km) : Jean- 
Luc Vandenbroucke (Belgia) — 
medie orară de 48,176 km ® Tu
rul Marocului — amatori (etapa 
I. 120 km) • Marat Ganeev 
(URSS) 3.39:41 urmat, în același 
timp, de un pluton numeros q 
Turul Aude — femei (etapa a 
doua. Carcassonne — Rennes les

Bains, 54 km): Janette Parks 
(SUA) 1.37:45 • Pe velodromul 
din Tbilisi, Lutz Hesslich (RDG) 
a obținut un nou record mon
dial la 200 m lansat cu timpul 
de 10,322 s. Vechiul record îi 
aparținea din 1984 cu 10,441 s.

TENIS $ Turneul feminin la 
Sydney : Alycia Moulton — Ro
bin White 6—3, 6—1, Sara Gomer 
— Lea Antonopolis 6—2, 6—3 • 
Forest Hills : McEnroe — Van 
Patten 6—4, 6—0. Pate — Se-
gărceanu 7—5, 2—6, 7—6 9

Marseille 1—1,
2—0. Clasament: 

2. Nantes 50 
p... 18—19.

27 p, 20. R.C. 
promovat în 

r____ ________ ____doilea loc în
prima divizie va fi decis în ur
ma barajului între St. Etienne 
și Nîmes (24 și 28 mai).
• In prima manșă a finalei 

„Cupei Iugoslaviei**, disputată la 
Zagreb, Steaua Roșie Belgrad 
a învins cu scorul de 2—1 for
mația locală Dinamo.
• Meciuri amicale la 

Peru — Gremio Porto 
(Brazilia) 0—0 ; la Santa 
Bolivia — Velez Sarsfield (Argen
tina) 1—1.
• După 30 de etape, în cam

pionatul Turciei conduce Beșik- 
taș — 44 p, urmată de Fener
bahce — 43 p și Trabzonspor — 
37 p.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 
VIDEOTON-REAL MADRID

Aseară, la Szekesfehervar, a 
avut loc prima manșă a finalei 
„Cupei U.E.F.A." între formația 
locală Videoton șl Real Madrid. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 0—3 (0—1).

Au marcat : Michel (min. 32), 
Santiliana (min. 77), șl Valdano 
(min. 88).
Returul va avea loc la 22 mai, 

la Madrid.

0—0, Lille — 
Tours — Rouen
1. Bordeaux 56 p, 
p, 3. Monaco 
Rouen, Tours cite 
Paris 24 p. Nice a 
prima divizie. Al

43

Lima 1 
Alegre 
Cruz :

Miinchen : NystrSm — Simons- 
son 6—2, 6—3, Mecir —Westaphal 
4—6, 6—1, 6—4, Slozil —■ Gun-
narsson 1—6, 6—4, 6—4, Clerc — 
Frawley 6—7, 6—1, 6—2 • Tur
neu demonstrativ la Kobe: 
Borg — Carlsson 6—4, 7—6. •
Madrid : Marcella Suharska
(Cehoslovacia) — Pat Medrado 
(Brazilian 3—6 6—1, 7—8 ; Amy
Holton (SUA) — Marcella Nesker 
(Olanda) 4—6. 6—3. 7—5 ; Isa
belle Demongeot (Franța) —- 
Janie Golder (SUA) 6—2, 6—4 ; 
Regina Marsikova (Cehoslovacia) 
— Laura Array» (Peru) 7—6, 6—2.
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