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PENTRU VICTORIA
TRICOLORILOR !j j

„Tricolorii" sint în între
cere pe diferite arene ale 
lumii. Acum, gimnastele, 
judoka și rutierii. Miine, 
alte virfurl ale diferitelor 
discipline. Este ceea ce aș
teptăm cu emoție, ceea ce 
adesea admirăm, ceea ce 
aplaudăm cu entuziasm. 
Pentru că fetele și băieții 
sportului românesc sint 
mereu — în orice sport, în 
orice întrecere, pe orice 
meridian — între protago
niști, urcă fără răgaz in 
ierarhii, îmbogățind mereu 
tezaurul sportului românesc, 
sporind continuu forța miș
cării noastre sportive.

Desigur, marele public 
cunoaște truda campionilor. 
Se știe că, pentru o evo
luție de chiar numai cîteva 
minute, se muncește mii de 
ore, că efortul nu este doar 
al celui victorios, la izbindâ 
aducindu-șl contribuția de 
inteligență și neodihnă ne- 
numărați Împătimiți ai 
sportului, anonimi ai are
nei. Vom sublinia că întreg 
sportul românesc este fău
ritorul performanțelor, chiar 
dacă ele an intrat In pal
maresul Iolandei Balaș sau 
al Uei Manoliu, al Iul Ivan 
Patzaiehin sau al lui Ștefan

— - -- --- — — w •
Rusu, al Nadici Comâneci 
sau al lui Ilie Năstase, ale 
tuturor celor care au ridi
cat — prin măiestria, cura
jul și abnegația lor — stin
dardul țării pe cel mai inalt 
catarg.

Zilele acestea, ca și cele 
dinainte, ca și cele care vor 
urma sint edificatoare în 
ceea ce privește efortul co
mun, general, pentru asi
gurarea victoriei „tricolori
lor". înglobînd activitatea 
intensă, cotidiană, exem
plele la care ne vom referi 
pot contura iubitorului de 
sport ansamblul căruia îi 
adresează gratitudinea bucu
riei din momentul succe
sului sportivilor români.

Pentru ca exigențele pe 
care partidul le pune în 
fața sportului sâ-i stimu
leze pe toți oamenii spor
tului, pentru ca parametru 
mereu schimbători, mereu 
în Înălțare, ai lucrului im
pus de continua necesi
tate a perfecționării să fie 
din timp însușiți, pentru ca 
ordinea și disciplina să se 
afle la temelia acțiunii per-
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In ambianța mobilizatoare a „Daciadei“

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SUB EMBLEMA

Sub însemnele „Daciadei" 
continuă — In aceeași at
mosferă entuziastă — întrecerile 
sportive organizate sub em
blema Anului Internațional al 

LA START - CEI MAI 
într-o excelentă organizare, 

asigurată de Consiliul munici
pal București al Organizației 
pionierilor, în colaborare cu

Tineretului. dedicate celei de 
a 40-a aniversări a victoriei a- 
supra fascismului șl Zilei inde
pendenței de stat a României. 
Iată cîteva dintre acestea... 
BUNI CROSIȘTI PIONIERI
C.M.E.F.S. si Inspectoratul șco
lar al Capitalei, pe Stadionul 
tineretului stabiliți

Finlandei

GIMNASTE DIN 30 DE ȚARI LA STARTUL C.E.
• Ne vor reprezenta : Ecaterina 

ți cele 

telefon).
30 de 

europene

HELSINKI, 10 (prin 
în istoria de aproape 
ani a campionatelor ____. .__
de gimnastică se înscrie in a- 
ceste zile o nouă dată impor
tantă. Aici, în capitala Finlan
dei, se va desfășura simbătâ și 
duminică cea de-a XV-a ediție 
a Campionatelor continentale, 
care reunește pe cele mai bune 
competitoare din 30 de țâri ale 
Europei. La Palatul de gheață - 
de aici, unde se va derula în
trecerea, este o atmosferă spe
cifică marilor evenimente spor
tive. antrenamentele se succed 
fără întrerupere de dimineață 
pină seara, după un program 
elaborat cu meticulozitate de 
organizatori, care oferă posibi
lități de pregătire și adaptare 

tuturorlocale

rezervată fete- 
11—12 ani (800 
după o dispută
Șerbănescu, de

Prima probă, 
lor, categoria 
m) a revenit, 
strînsă. Elenei 
la Școala nr. 190 — Sectorul!.
Alături de învingătoare au ur
cat pe podium Ana Dănescu — 
Școala 171, Sectorul 1 și Ma
ria Garoafă — Școala 165. Sec-

Szabo, Laura Cutina și Daniela Silivaș • Sportivele sovietice 
din R. D. Germană — printre

in această săptămină, ele se 
află intr-o formă bună și nu
trim speranța că vor evolua la 
nivelul ridicat pe care 4 deține 
școala românească de gimnas
tică.

Un grup de gimnaste puter
nice a deplasat aici federația 
de specialitate din Uniunea 
Sovietică. Natalia Iurcenko și

favorite

Olga Mostepanova, primele 
două clasate la „mondialele" 
de la Budapesta din 1983, Îm
preună cu Elena Șușunova și 
Oksana Omeliancik, aceasta 
din urmă o tinără școlăriță din

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a <-«)

Ultima etapa în Divizia ,,A“ de handbal (f)

ȘTIINȚA BACĂU SAU CHIMISTUL RM. ViLCEA ?

Echipa de gimnastici ritmică a facultății de medicină generală, 
pe locul 1 in „Cupa Dr. Carol Davilla"... Foto: V. ȘTEFANESCU

ls condițiile 
concur antelor.

Antrenorii 
Adrian Goreae 
s-au fixat asupra sportivelor 
care vor concura, ei urmînd să 
introducă în competiție pe 
campioanele olimpice de anul 
trecut, Ecaterina Szabo și Lau
ra Cutina, cărora li se va ală
tura Daniela Silivaș, recentă 
cîștigătoare a Turenului cam
pioanelor de la Londra. Fetele 
noastre s-au antrenat asiduu

lotului 
și Maria

nostru, 
Cosm»,

Maratonul 
de handbal, 
ceput la 2 
trecut — ia 
parcursul celor 21 
consumate (de-a lungul cărora 
s-au jucat 126 de meciuri) iu
bitorii handbalului au putut 
urmări multe partide de bună 
valoare, palpitante. Iar dumi
nică dimineață. cind se va 
consuma și ultima etapă, alte 
șase confruntări vor reține, de
sigur, atenția, cu atît mai in-

întrecerii feminine 
Divizia „A" — in- 
septembrie anul 
sfirșit miine. Pe 

de etape

Duminitâ, In Ctimpionalui dc rugbu

0 ETAPA (a 13-a) CU DOUĂ Dim-URI,
IA CO\SIAATA

cordată, cu cit titlul de cam
pioană și-1 dispută două echi
pe, Știința Bacău și Chimistul 
Rm. Vâlcea, prima evoluînd Ia 
Brașov, iar cealaltă la Bucu
rești.

Dacă soarta Chimistului se 
află, ca să spunem așa. In mii- 
niile fetelor de la Rulmentul 
(aceasta presupunlnd că vîlcen- 
eele vor încheia victorioase 
disputa cu Confecția). Știința 
Bacău își joacă cartea prin in
termediul forțelor proprii. O 
victorie a Științei Bacău li va 
aduce acesteia titlul (indiferent 
de rezultatul contracandidatei), 
și sintem convinși că cei doi 
antrenori. Eugen Bartha și 
Alex. Mengoni, și-au pregătit 
tehnic, tactic și psihic in acest 
sens echipa. Rulmentul Brașov 
își va apăra, desigur, șansa — 
avetn convingerea — intr-un 
spirit de absolut fair-play, ele- 
ve’e antrenorilor < ;mus Dră- 
gănr cu și Ioan Mrcci Buca

sportivii care vor lua parte la 
faza republicană a Crosului 
pionierilor. Au luat startul pri
mii 5 concurent! din fiecare 
sector al Capitalei, precum și 
reprezentanți ai Sectorului a- 
gricol Ilfov, reprezentanții ce
lor peste 100 000 de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor pre
zent! la prima etapă a com
petiției.

torul 4. La aceeași categorie de 
vîrstă. în proba băieților (1000 
m), primul a trecut linia de 
sosire Cristian Ionescu, de la 
Școala nr. 128 — Sectorul 5, 
„talonat" de Marian Soponaru 
Școala 21, Sectorul 3 și Gabriel

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2—3)

În Divizia rrAJI de polo

ÎNVINGĂTOARE, favoritele

Nimic nu e încă „jucat" in 
campionatul de rugby. Iată, e- 
tapa intermediară de joi ne-a 
furnizat o surpriză de proporții, 
XV-le Litoralului, atit de bine 
lansat în cursa pentru supre
mație, a capotat la Sibiu (12— 
13) în fata unei excelente e- 
chipe locale, adesea prea neîn
crezătoare realele-i posibi
lități

Miine au loc două derby-uri 
tradiționale : Farul — Dinamo 
*1 Știința Cemin Baia Mare — 
Steaua. Sigur, principalele pro
tagoniste ale întrecerii cu nr. 
68 sint Steaua. în primul rind 
— care a jucat pe terenul 
principalei sale adversare pro
vinciale (15—15 la Constanța)

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag 2—3)

In bazinul „Dinamo" din 
Capitală au continuat întrece
rile ultimului turneu al Divi
ziei „A" de polo. Etapa de 
ieri nu a avut un „cap de 
afiș", primele trei echipe 
clasate primind replica ur
mătoarelor.

In primul meci al reuniunii 
s-au întîlnit echipele bucu- 
reștene Rapid și Progresul. 
Scor : 14—2 (0-0, 2—1, 5—0,
7—1). Repriza I a fost echi
librată, nld una dintre comba
tante nereușind să modifi
ce tabela de marcaj. Abia în 
mln. 9,35, Neagoe, cu „o bol

tă“ splendidă de la distan
ță, îl învinge pe Simion șl 
Progresul conduce cu 1—8. 
Peste două n> mute, Chiriți e- 
galează, Flori neescu aduce 
apoi avantajul echipei sale — 
2—1 — mln. 13,14 —, scor la 
care se Încheie a doua repri
ză. în următoarele, elevii an
trenorului C. Roșu se dez
lănțuie, partenerii de între
cere nu reușesc să țină rit
mul, tabela de scor modifi-

Mihail VESA

(Continuare In pag. 2—3)

Miine, in etapa a 28-a a Diviziei rrA“ de fotbal

'Continuare tn nao

Dc fiecare dată cind evoluează acasă, rugbyștii constănțeni 
fac un foc mare. Așa va fi fi miine 2 (Fază dintr-un trecut 

meci Farul — Steaua ; atacă constănțenii prin N. Dinu)
Foto: Iorgu BĂNICA

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, MECIURILE DE LA HUNEDOARA Șl BACĂU
• Sportul studențesc . ii 
neînvinse în | ' ‘
a S.G Bacău și ultima sa șansă : Dinamo • A.S.A. | 
F.C Argeș • Rapid e favorită, dar ieșenii se gindesc la.

balcanice in meciul cu băimărenii • F.C.M. Brașov -Chimia, un meci pe muchie de cuțit • Jiul, 
după

„examinează* pe colegii din Timișoara • Corvinul, in fața unei echipe 
provincie : Steaua • F.G Olt speră să-și continue „seria* in partida ca oră denii 
iu și ultima sa șansă : Dinamo • A.S.A. primește o echipă învingătoare la scor I 

' i™ barem • Gloria duce dorul Cupei

CLASAMENTUL
1. STEAUA 27 21 s 1 61-14 47
2. Dinamo 27 17 » 1 50-23 43
3. Sportul stud. 27 1» 7 4 53-21 39
4. „U“ Craiova 27 14 s 8 49-34 33
5. „Poli" Tim. 21 10 7 10 26-38 27
6. Corvinul 21 U 2 13 44-41 26
1. A.S.A. 27 10 0 11 22-25 26
8. Gloria Buzău 27 0 0 10 SS-« 20
9. F.C. Bihor 27 U l U 21-35 25

10. F. C. OK 27 11 3 13 27-37 23
11. Bapid 27 3 0 11 20-32 24
19. F. C. Argeș 27 0 3 13 37-38 33
13. F.C.M. Bt. n 0 4 14 25-00 n
14. F.C. Bala M. n 3 4 14 24-37 32
ÎS. Jiul 27 » 4 14 20-43 H
14. Chimia tr 0 5 14 22-44 U
17. S.C. Bacău n 7 0 15 24-33 »
ÎS. .Poli* Iași 21 4 3 13 23-40 10

„rateul* cu Steaua, așteaptă Craiova...

PROGRAMUL JOCURILOR wsmmwas
SPORTUL STUD, 
(stadionul Sportul studențesc) 
CORVINUL - STEAUA
F.G OLT 
SPORT CLUB 
A.SA 
RAPID

(stadionul 
GLORIA 
F.GM.
JIUL

București

Hunedoara: 
Slatina; 
Bacău: 

§ Tg. Mureș :
București :

Buzău : 
Brașovs 
Petroșani

„POLI* TIMIȘOARA

Toate partidele vor începe la ora 17J0

- F.G BIHOR
- DINAMO
- F.G ARGEȘ
- POLITEHNICA IAȘI 

Ciulești)
- F.G BAIA MARE
- CHIMIA RM. VUCEA
- UNIV. CRAIOVA



PENTRU VICTORIA
„Daciada“ de volei masculin

„TRICOLORILOR"!
(Urmare din pag. I)

manente de creare a cli
matului fertil muncii, con
ducerea C.N.E.F.S. se află 
în dialog permanent cu toți 
cei ce răspund, de-a lungul 
și de-a latul țării, de dez
voltarea armonioasă a ge
nerațiilor prin sport, de per
manenta ascensiune a ma
rilor talente in arena mon
dială, fie sub acolada reu
niunilor de lucru, fie prin 
sprijinul calificat acordat 
fiecărei zone. Birourile fe
derale își adună oamenii — 
ieri a făcut-o, de pildă, 
handbalul — pentru a mo
biliza toate energiile Iarea- 

_ lizarea obiectivelor actuale.
Un curs de reciclare a an
trenorilor loturilor naționale 
aduce în fața celor care 
finisează preparativele „tri
colorilor" noutățile zilei, in 
tehnică și in tactică, cele 
mai multe Izvorî te chiar 
din știința oamenilor noș
tri. Antrenorul emerit Vic
tor Mociani a detaliat ne
cesitatea creșterii efortului, 
antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu a relevat resortul 
revenirii luptelor In e- 
lită, Mircea Lucescu a pus 
„caseta-video" să dezvăluie 
secretele viitorilor adver
sari... La pregătirea boxeri
lor pentru „europene" l-am 
aflat, implicat direct, pe 
secretarul federal, prof. Mi
hai Trancă, la aceea a

dinaintea 
„wvuwoxcx». universitare" 
pe antrenorul federal, prof. 
Nicolae Nedef...

Campionatele naționale, 
treaptă importantă a deve
nirii sportivului, mijloc de 
pregătire în condiții de con
curs a „tricolorilor", sînt 
dirijate tocmai spre împli
nirea dezideratelor înaltei 
performanțe. Este, fără în
doială, motivul pentru care 
la polo, la rugby sau la 
canotaj, competiții In plină 
desfășurare în aceste zile, 
descoperim între spectatori 
grupuri mari de tehnicieni. 
Datele furnizate vor fi dez
bătute 
cauză, 
întregi îndrumarul pentru 
viitoarea secvență de drum.

Fiecare la locul său, ro
tiță in marele angrenaj al 
sportului românesc, căutind 
cu devotament căile și mij
loacele permanentei ascen
siuni, oamenii sportului — 
de la concurenți la tehni
cieni și activiști — își pun 
priceperea, energia și pa
siunea la baza performanței 
„tricolorilor", pentru a în
deplini astfel sarcinile re
ieșite din Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, «lin 
documentele istoricului fo
rum al comuniștilor — Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.

handbaliștilor 
„mondialelor

în cunoștință de 
iar concluziile vor

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI ȚINUTA
ÎN ȘAH DE ECHIPA SUCEVEI I

In ziua a patra a turneului 
final al „ 
masculin 
mantă), 
dimineață

.Daciadei" la volei 
(sport de perfor- 

meciul programat 
_________ a opus echi
pele Timișului și Tulcei. Vo
leibaliștii timișoreni, cu jucă
tori mai experimentați într-un 
sextet omogen, au obținut o 
așteptată victorie cu 3—0 (4, 5, 
2). Partida n-a avut istoric, 
fapt reflectat și de scorul se
ver înregistrat. De la învingă
tori, cel mai buni au fost Cioa
ca, Warth și Mîțu, în timp ce 
de la învinși au ieșit parțial 

Hudiță și 
un meci 

D. Baba, 
adus față 
județelor

in evidență Bălan, 
Marian. Au arbitrat 
ușor V. Szakacs și 

A doua partidă a 
in față 
Sălaj și 
condusă 
trenorul 
precis.

formațiile
Brașov. Echipa gazdă, 
de pe margine de an- 
N. Sotir, a evoluat 

r______ cu ambiție și, firesc,
și-a adjudecat pe merit vic
toria: 3—0 (6. 5, 8). Pentru 
jocul prestat merită felicitări 
toți echipierii sălăjeni: Măș- 
eășan, Horje, Oltean, Strauff 
și, in special, pentru reușitele 
lor din atac și apărare, Tulo- 
van, Codre și Ciontoș.

în meci vedetă, selecționata 
municipiului București — pre
tendentă îndreptățită la eiști- 
garea titlului de campioană a 
„Daciadei", dat fiind lotul de 
care dispune — a intîlnit se

lecționata județului Suceava. 
Credeam că vom asista la o 
victorie netă, la un „galop de 
sănătate" al echipei care _ șe 
confundă cu naționala țării. 
Dar nu a fost așa, pentru că 
bucureștenii au evoluat șters, 
fără ambiție și, astfel, am fost 
maitori la o partidă anostă pe 
alocuri, în care favoriții au 
greșit multe servicii (peste 
201), preluări și au fost sur
prinși descopcriți în linia a 
doua. De cealaltă parte, suce
venii, cu Mîndru, Șleflea, Cos- 
tiniuc, în formă bună, au ju
cat foarte bine, cîștigînd setu
rile al doilea și al patrulea. 
Și astfel s-a ajuns — absolut 
neașteptat — la 2—2! Scor fi
nal: București — Suceava 3—2 
(9, —9, 3, —18. 6).

ultima zi, au loc meciu-
Brașov — Timiș (ora 

Suceava — Tuleea (ora 
și București — Sălaj 
14). întrucit echipa jude- 

___ Tuleea, venită mai tîrziu 
la competiție, joacă în afară 
de concurs , clasamentul 
înaintea ultimei etape se pre
zintă astfel : 1. București 6 p 
(9:2), 2. Sălaj 5 p (7:4), 3. Ti
miș 5 p (6:6), 4. Brașov 4 p 
(3:7), 5. Suceava 4 p (6:12), e- 
chipa suceveană încheindu-și 
însă jocurile oficiale.

In 
rile : 
9,30), 
11) 
(ora 
țului

Modesto FERRARINI

ENTUZIASTE ÎNTRECERI St 
ANULUI INTERNAȚIONAL AL 

(Urmare din pag 1)

Dumanică — Școala 207. Sec
torul agricol Ilfov.

In proba fetelor de la cate
goria 13—14 ani (1 000 m) s-a 
detașat Mihaela Marinescu, de 
la Școala nr. 170 — Sectorul 1, 
secundată de Ioana Șerban — 
Școala 15, Sectorul 1 și Magda 
Camenidis — Școala 191, Sec
torul 6. Băieții de la „13—14 
ani" (1 200 m) l-au desemnat 
ca cel mai bun crosist pe Radu 
Crețulescu, de la Școala nr. 66
— Sectorul 2, după un finis 
emoționant cu Liviu Cîobanu
— Școala 116, Sectorul 3 și A- 
drian Moise — Școala 78. tot 
din Sectorul 3. Primul clasat 
in fiecare probă va fi prezent 
Ia finala pe țară a Crosului 
pionierilor, de la Buzău, din 
26 mai.

„CUPA Dr. CAROL DAVIILA
29-A EDIȚIELA A

veche competiție 
de masă inițiată 
de specialitate a 

(responsabil,

Cea mai 
studențească 
de catedra 
I.M.F. București 
conf. univ. Octavian Bănățan), 
acum la a 29-a ediție, a reu
nit la prima fază, pe facultăți, 
aproape 1500 de studenți și 
studente. în etapa finală s-au 
impus Claudia Mongosa (Sto-

matologie 
dicină 1 
atletice. < 
diatrie) s 
generală) 
dreea Ste 
B. Catai 
la natați 
(Med. gt 
(Farmacii 
Ioana O| 
și Ad. I 
tenis, Cri 
macle) la 
cum și d 
Medicină 
ritmică.
— fete) 
chet băid

DUMINK 
CULTUft

...va a 
tural-spd 
denție, 1 
ganizată 
București 
ceri în I 
uni verși a 
lă. întîll 
sportivi 
naclului 
un bogal 
ținut dl 
Festival! 
dențeștil

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIO\
ASTĂZI Șl MIINE, ATLETISM PE STADIONUL 

„23 AUGUST"
a 

ju-
O etapă de zonă (a doua 

concursului republican le 
nlorl II) la pollatloane, cea din 
Capitală, devine, lată, un con
curs de amploare prin partici
parea, la probe individuale. a 
unora dintre Juniorii cel mal 
buni din țară, aflați la „vtrsta* 
Concursului Prietenia, șl a uno
ra dintre atletii seniori bucu- 
reștenl. Anul acesta Bucurcstlul 
va ti gazdă, la 3—4 august, a 
Concursului Prietenia, cea mal 
valoroasă dintre competițiile de 
Juniori din Întreaga lume. Cum

această întrecere este rezervată 
speranțelor atletismului din une
le țări socialiste (sportivi nâs- 
cuți în 1967 ți 1968 la băieți, 
1968 șl 1969 la fete), apare ex
plicabilă grija forului nostru de 
specialitate pentru selecționarea 
șl pregătirea la cel mal înalt ni
vel a viitorilor competitori ai 
.Prieteniei-. Concux’surile — 
care vor avea loc pe Stadionul 
,23 August-, astăzi de la ora 19 
și 16 șl miine de la ora 9 —
anunță dispute interesante tî re
zultate valoroase.

Campionatele de canotaj pe ambarcații mici
CURSELE ANIMATE DE IERI ANUNȚĂ FINALE 

PASIONANTE

In „Cupa României" 
-------- -------- FLUVIUPOLITEHNICA IAȘI - SCOR

DIVIZIA „B" DE HANDBAL
MASCULIN. Seria I. Etapa a 

M-a 1 C.S.U. Galați — A.S.A. Bu
zău 18—îl. Comerțul Marina Con
stanta — LM.U. Bacău 25—14. 
Etapa ■ 17-a : LM.U. — Relonul 
Săvineștl 16—19 Celuloza Brăila 
— Comerțul Constanța 23—15, 
C.S.M. Borzeștl — C.S.U. Galați 
33—29. Etapa a 18-a : Dacia Pi
tești — C.S.M. Borzeștl 26—22, 
Petrolul TeJeajen — A.S-A. Bu
zău tt—1», Comerțul Marina — 
Calculatorul IJ.R.UC. București 
16—15, Relonul Săvineștl — Celu
loza Brăila 17—15. Seria a n-a. 
Etapa a 16-a : Strungul Arad — 
Electromureș Tg. Mureș 7—M, U- 
tilajul Știința Petroșani — Trac
torul Brașov 27—24. Etapa a 17-a: 
Tractorul — Voința Sebeș 36—19, 
Elecrtromuneș — Utilajid Știința 
n—17, Metalul Bistrița — Metalul 
LUJLT. Lugoj 61—14, Unlo Satu 
Mare — MetaM Copșa Mică 
n—15. Etapa a 18-a : Tractorul 
Brașov — Electromureș 16—18.

FEMININ. Seria I. Etapa a 16-a: 
CJJl. Craiova — Industria tex
tilă Pitești 87—18. Didactica A- 
lexandria — TextiJa Buhuși 
»—26. Etapa a 17-a : C.S.M. SL

Gheorghe — Chimia Brăila 20—9. 
Etapa a 19-a : C.F.R. Craiova — 
L T. București 18—14, Fila-tura 
Focșani — Trainica Pucioasa 
24—23. Precizia Vaslui — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 25—24, Didactica — 
Vulturul Ploiești 15—22, Textila 
Buhuși — Industria textilă Pi
tești 17—11. Seria a II-a. Etapa a
16- a : Gloria Bistrița — Construc
torul Timișoara 27—23, Carpatex 
Brașov — ,U* Farmec Cluj-Na- 
poca 32—13, Voința Sighișoara — 
Textila Sebeș 24—22, Tricotextil 
Sighet — Industria ușoară Ora
dea 26—17, Constructorul Baia 
Mare — Constructorul Hunedoara 
19—19, Voința Odorhel — C.S.M.
17— 23. Etapa a 17-a : C.S.M. 
Sibiu — Gloria Bistrița 27—16, 
Constructorul Timișoara — Car
patex Brașov 19—15. (Corespon
denți : I. Mihnca, C. Crețu, 
I. Vierii, I. Ioneseu, I. Fețeanu, 
Z. Kovacs, S. Nace, Fl. Toma, 
I. Tânăsescn, A. Plaloga, L. 
Briotă. C. Gruia, A. Crișan. I. 
Turcu, M. Florea, N. Moscu, FI. 
Dumitru, C. Aibu, S. Băloi, T. 
șteflnescu. N. Străjan, N. Costin).

Pe lacul Pantelimon din Capi
tală au continuat vineri între
cerile din cadrul Campionatelor 
republicane de canotaj pe am
barcații mici. Reuniunea de di
mineață a început cu serii !e eli
minatorii rezervate băieților, 
lupta pentru ocuparea unui loc 
In finala mare, de miine, du- 
dndu-se între vîslașil de la clu
burile Steaua și Dinamo. Cam
pionul mondial de juniori de 
anul trecut, de la Jdnkîplng 
(Suedia). Ion Snap (Dinamo), a 
luat startul in cursa nr. 1. El 
a acoperit cel 2000 m al pistei 
In timpul de 7 ;23,4, fnvlngînd 
fără probleme. Pe locurile ur
mătoare : 2. Eugen Zâilco (Di
namo) 7:27,1, 3. Patru Veîciov 
(Politehnica Timișoara) 7:27,3. 
Intr-o companie de elită, stelis- 
tul Gheorghe Stoean a trebuit 
să-și conducă schlful in 'orță, 
realizînd — la capătul unei fru
moase evoluții — cel mai bun 
timp al regatei : 7:16,8. In urma 
Iul : 2. Ottmar Griiber (C.F.R. 
Timișoara) 7:19,5, 3. Mihal Ar-
manu (Marina Mangalia) 7:39,9.

Sportivii de la clubul Steaua 
au dominat și întrecerea urmă
toare, ocupind primele trei 
locuri prin Emilian Curteanu 
7:20,3, Gheorghe Halalcu 7:34,7 
șl Marian Lesnluc 7:36,0. In 
cursa nr. 4, a punctat pentru 
Dinamo Dorin Grandori 7:22,4, 
urmat de Traian Ghiban (Stea
ua) 7:26,1 și Ioan Demeter (Di
namo) 7:30,6. In sfîrșit, in com
petiția celor mai buni spt-interl 
al pistelor nautice va intra șl 
un sportiv aparținind orovindel.

deMarius Voina 
Timișoara, invin- 
nr. 5 cu timpul

Este vorba de 
la Politehnica 
gător in cursa 
de 7:30,7. In urma lui : 2. Pa- 
raschiv Stoica (Politehnica Timi
șoara) 1:34,0, 3. Marian Similea 
(Dinamo) 7:35,7. Ultima serie a 
acestui interesant matineu nau
tic de pe lacul Pantelimon — 
ieri fără prea multe valuri — a 
fost cîștigată de Lucian Olah 
(Dinamo) 7:22,5. Pe celelalte 
locuri : 2. Ion Dima (Steaua) 
7:29,1, 3. Laurențiu Davlde) (Dt- 
namo) 7:30,O.

Cele 32 de canotoare prezente 
In preliminariile de vineri au 
luat startul in șase curse, cîș- 
tigătoarele seriilor respective fi
ind Anișoara Bălan (Dinamo) 
8:13.8, Valentina Vîrlan (Cea
hlăul P. Neamț) 8:05,2, Adelina 
Gogioiu (Politehnica Timișoara) 
8:06,5, Pansilia Clapon (C.S.M. 
Iași) 8:12,8, Parascliiva Lazăr 
(C.S.U.) 7:59,6 — cel mai bun
timp al zilei — și Paula Dumi- 
trașcu (C.S.U.) 8:13,6. A fost o 
reuniune scurtă, cu plecări din 
cinei in cinci minute, o între
cere dîrză, animată, fiecare din 
competitoare căutind să ocupe 
un loc cit mal bun In ierarhia 
probei de simplu, care va ti de
finitivată miine dimineață.

Astăzi, de la ora 10, particl- 
panțll la campionatele republi
cane de canotaj pe ambarcații 
mici vor evolua in întrecerile 
din cadrul recalificărilor si se
mifinalelor. Finalele vor avea 
loc duminică, de la ora 13.

Vasile TOFAN

In ultima etapă a .Cupei 
României" la rugby (5 mai) 
s-au Înregistrat rezultatele : Po
litehnica Iași — Farul 68—4 (sco
rul cel mai mare !), Politehnica 
Timișoara — Metalurgistul Cu- 
gir 28—9, C.S.M. Sibiu — Gloria 
P.T.T. Arad 16—7 (sibienil 
impun prlntr-o comportare con
stant valoroasă, ca și in cam
pionat). Știința Petroșani — Ra
pid Chimia Buzâu 22—9 (buzo- 
lenii deja calificați, liderii serie! 
secunde a Diviziei A" s-au me
najat pentru partidele din divi
zie), C.S.M. Suceava — T.C. Ind.

se
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ULTIMA ETAPA IN DIVIZIA .A' (f)
(Urmare din pag. 1)

neavînd vreo motivație să pre
fere «a titlul să ia drumul la 
Bacău sau la Rm. Vîlcea...

Soarta formațiilor care 
mează să 
vizie de 
țării este 
cută. Se 
una dintre retrogradate. Medul 
din Giulești dintre Rapid și
A.E.M. Timișoara poate și el
să ofere o„. retrogradată.

Meciuri ale „ „supraviețuirii" 
■au ale retrogradării se mai 
dispută, «ie asemenea, Ia Plo
iești (Textila Dorobanțul — 
Mureșul Tg. Mureș), precum și

vr- 
părăsească prima di- 
handbal feminin a 
pe Jumătate cunos- 
Stie, Progresul este

la Zalău (Textila I.A.S. — Pro
gresul București).

Programul complet al etapei. 
BUCUREȘTI, Sala ~ ’
Confecția București — 
tul Rm. Vîlcea (de la 
și Rapid București — 
Timișoara (de la ora 
IAȘI : TEROM — Hidrotehnica 
Constanța. PLOIEȘTI : Textila 
Dorobanțul — Mureșul Tg. 
Mureș. ZALĂU : Textila
I.A.S. — Progresul București. 
BRAȘOV: Rulmentul — Știința 
Bacău.

Rapid :
Chimis- 
ora 10
A.E.M
11,15)

O ETAPA CU
(Urmare din pag. I)

DOUA.

LA „CUPA ROMÂNIEI":O SINGURA ABSENȚA
OINIȘTII DIN JUDEȚUL GIURGIU

Intrată în tradiția sportului nos
tru național, „Cupa României* 
la oină a ajuns în faza de zonă. 
Dintre sutele de Darticipante, 
echipele care au mers din vic
torie In victorie se vor întîlnl 
astăzi șl miine pe terenurile din 
Bala Mare, Sibiu, Slobozia, Tg. 
Jiu șl Iași pentru desemnarea 
finalistelor competiției (31 mai — 
2 iunie, la Mangalia). Actuala 
ediție a „Cupei României* — ne-a 
spus secretarul federației. Cristi
an Costescu — a reunit la start un 
număr sporit de echipe din În
treaga țară, cu excepția județu
lui Giurgiu, unde sportul nostru 
național a devenit, se pare, o... 
cenușăreasă. Cind te gindești că

START IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK PE ECHIPE

pe aceste meleaguri oină se 
bucura cindva de popularitate 
in școli și, Îndeosebi, la sate, nu 
poți Înțelege indiferenta cu care 
este privit în prezenf acest joc, 
îndeosebi de cadrele didactice 
din acest județ".

Intr-adevăr, județul Giurgiu a 
dispărut din activitatea oompe- 
tițlonală de performanță, cu toa
te că s-au luat repetate angaja
mente că oină va fi repusă In 
drepturile sale. Dar, promisiu
nile au rămas simple 
Sperăm că replica celor 
va fi promptă, Intrucît, 
du-ne la Început de sezon, mai 
e suficient timp pentru ca an
gajamentele să lie respectate. 
CTR. I.).

— și Dinamo. Dar, adversarele 
lor de duminică, în afara unei 
valori certe, confirmate, mai 
beneficiază de importantul a- 
vantaj al terenului propriu, a- 
deseori — s-a văzut — deci
siv. Cu alte cuvinte, cele două 
derby-uri, în care vor „fi in 
rol“ cei mai multi dintre in
ternaționalii noștri în activi
tate. nu au favoriți. (I). C.).

PROGRAMUL ETAPEI 
Scria I

Arad : GLORIA P.T.T. — 
POLITEHNICA IAȘI (în tur : 
15—18), stadion Gloria ora 10, 
arbitru : P, Ioneseu (Bucu
rești)

Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN
— STEAUA (0—54 !), stadion 
Ferneziu ora 11, FI. Dudu 
(București)

Petroșani : ȘTIINȚA — RUL
MENTUL BÎRLAD (16—15), 
stadion Știința ora 11. Șt. Ra
dulescu (București)

Constanța : FARUL — DI
NAMO (6—9), stadion Farul 
ora 10,30. M. Gavrici (Bucu-

Sibiu : C.S.M. — R. C. GRI- 
VIȚA ROȘIE 
Dumbrava ora 
(Brașov)

(3—18), stadion
9,30, M. Voina

0 NOUA SECȚIE
De puțin timp, în cadrul Clu

bului sportiv municipal Iași a 
hiat ființă o nouă secție, cea 
«le caiac-canoe. Așa după cum 
ne mărturisea prof. Florin Po- 
povici, președintele clubului, 
acest sport, în premiră la Iași, 
are menirea de a valorifica 
potențialul uman cu calități 
specifice, precum și de a folosi 
la capacitatea maximă exce
lenta bază nautică de pe la
cul Dorobanț, din apropierea 
lașului.

vorbe, 
vizafi 
aflîn-

a II-a
București : M. G. OLIMPIA

- POLITEHNICA TIMIȘOARA

Seria

Campionatul republican de 
dirt-track pe echipe, ediția 1985, 
va începe milne pe pista Sta
dionului municipal din Brăila.

DE CAIACCANOE
în aceste zile, s-a încheiat, 

sub conducerea tinărului antre
nor Gavrilă Mocamol, prima 
etapă a selecției. în continuare, 
cei aleși vor fi supuși unui ri
guros control medical și unui 
test al aptitudinilor. Tinerii 
care vor corespunde exigențe
lor urmează să urce în ambar
cațiunile gata pregătite la baza 
nautică.

Vasile ARHIRE-coresp.

Participă formațiile Steaua, Me
talul București, I.P.A. Sibiu și 
C.S. Brăila. Primul start se va 
da la ora 9,30. Etapa următoare 
va avea loc joi 16 mai, la Bucu
rești.

O Primele echipe calificate în 
finala campionatului de oină al 
liceelor 
mal, 
com. Olteni (jud. 
Lie. _ ’ ’
Lie. agr.-ind. Rm. Sărat șl I.ic. 
agr.-lnd. Tăndărei (jud. Ialomi
ța).

agro-industrlale (24—;26 
la Blaj) : Llc. agr.-lnd. 

' " ' Teleorman),
agr.-lnd. nr. 3 Suceava,

• Reamintim particlpantilor că 
ASTAzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES care se va desfășura 
miine, duminică 12 mal, la care 
se atribuie autoturisme .DACIA 
1300*, importante sume de bani, 
precum șl excursii in R.D. Ger
mană. Se efectuează 6 extrageri 
cu un total de 42 de numere in 
două faze, acordindu-se ciști- 
guri pe 13 categorii. Se cîștigă 
șl cu 3 numere din 5 sau 8 
extrase. Se poate participa pe 
variante simple, variante coro

binale șl combinații „cap de 
pod“, achitate sută la sută sau 
în cote de 25 la sută. Biletele 
de 25 lei varianta au drept de 
participare la toate extragerile, 
deci la toate cele 6 extrageri. 
Nu uitați să vă procurați bile
tele cu numerele dv. preferate
• Tragerea excepționali Pro- 

noexpres de duminică 12 mai 
va avea loc In București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu Începere de la ora 16.45.

(3—10). J 
9,30. Cfl 
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CLASAMENTELE CAMPIONATULUI
in urma rezultatelor înregistra

te în finala Campionatului na
țional de șah pe echipe, clasa
mentul întrecerii este următorul: 
1. I.T. București 24 p, 2. Poli
tehnica Buc. 18 p, 3. Universita
tea Buc. 17 p, 4. A.E.M. Timișoa
ra 15 p, 5. Electromotor Timi
șoara 13 p, 6. Calculatorul Bucu
rești 13 p, 7. Politehnica Iași 12

• Pentru jucătorii pasionați ai 
sistemului PRONOSPORT in
formăm că TOT ASTAZI este 
ultima zi și pentru depunerea 
buletinelor la concursul de mîi- 

12 mai, care cuprinde ine- 
din campionatul nostru — 

A, derbyul seriei I al Div. 
din campionatul italian — 
A și B.
NUMERELE EXTRASE LA

ne, 
ciuri 
Div. 
B și 
Dlv.
•TRAGEREA LOTO DIN 10 MAI : 

Extragerea I : 29 72 28 56 63 75
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La Galati, In Divizia „8"
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In cinstea Congresului al 
Xil-lea al U.T.C., Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
șl Sport, în colaborare cu Fe
derația Română de Modelism 
șl A. S. Aeronautica, au or
ganizat, Ia Complexul expozi- 
tional din Piața Scinteii (corpul 
I) din Capitală, „Salonul Na
țional de Modelism". In vede
rea apropiatelor campionate 
mondiale. 250 de sportivi din 
aproape 40 de cluburi și aso
ciații sportive din întreaga ța
ră expun 615 modele în do
meniile aero. navo. racheto. 
automodelism și al modelis- 
mului feroviar.

Reține atenția vizitatorilor 
standul I.P.L. „23 August" din 
Tîrgu Mureș, organizat cu o- 
cazia omologării unor produse 
destinate modelismului. care 
vor fi oferite atit cluburilor și 
asociațiilor sportive, cit și co
merțului socialist. Remarcăm 
din mulțimea exponatelor mo
toarele de 3,5 cm3. 6,5 cm3 și 
30 cm3, realizate pentru prima 
dată în țara noastră, care vor 
contribui la eliminarea impor
tului și la creșterea perfor
manțelor sportivilor noștri. în 
ideea „Modelismul in sprijinul 
economiei naționale" este pre
zentă o realizare inedită : 
avion telecomandat pentru 
prăștierea pesticidelor și a 
grășămintelor agricole, cu 
preț de cost la hectar de 
16 ori mai redus decît al

un 
im- 
în- 
un 
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PENICILINA IAȘI Șl C.S.S.U. DACIA PITEȘTI 
VIRTUAL CALIFICATE ÎN

Cu o zi mai înainte de încheie
rea turneului de baraj au fost 
desemnate cele două viitoare di
vizionare „A" feminine de volei: 
Penicilina Iași si C.S.S.U. Dacia 
Pitești, echipe care, acumulînd 
câte 4 victorii, nu mai au nici 
un fel de emoții astăzi, în ulti
ma zi a competiției, găzduită de 
sala Agronomia din Capitală. Pe
nultima etapă a fost a meciurilor 
decisive, înconjurate de o atmos
feră tensionată atît în teren cît 
și (mal ales) în tribune, unde o 
parte a galeriei, violentă și 
obscenă, a lăsat o impresie ne
plăcută A.S.S.U. Craiova și-a 
valorificat șansa, în deschidere, 
învlngind pe Politehnica Timi
șoara cu 3—1 (13, —10. 6, 7), gra
ție îndeosebi omogenității sexte
tului, randamentului bun tn a- 
părare. travaliului Vioricăi Bon
doc și eficientei 
De la învinse au 
ță doar Cristlne

. MI-
STUD. 
itadion 
lAlrea

Ioanei Nistor. 
ieșit ta eviden- 
Zoppelt și Ma-

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1) 
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cîndu-se de multe ori in fa
voarea feroviarilor, care cîș- 
tigă detașat o partidă în care 
au fost net superiori. Poloiș- 
tii de la Progresul, in ciuda 
scorului la care au cedat 
(portarul rapidist Simion a- 
părînd din nou foarte bine), au 
reușit două reprize să joace 
de la egal la egal cu un ad
versar mai bun. Au marcat : 
Chiriță 3, Ilie 3, Niță 2, Fio- 
rincescu 2, Jianu 2, B. Tu fan 
1 și E. Ionescu 1, pentru Ra
pid, Neagoe și Ivăncscu, pen
tru Progresul. Au arbitrat bine 
R. Timoc și A. Czegeny.

în partida a doua, Dinamo a 
întrecut Voința Cluj-Napoca 
cu scorul de 11—7 (3—3, 2—1, 
3—1, 3—2). Multe minute, di- 
namoviștii au avut în bazin 
jucătorii de rezervă, titularii 
fiind „păstrați" pentru der
by-ul de duminică, cu Crișul. 
în aceste condiții, meciul a 
fost destul de echilibrat, clu
jenii dovedindu-se adversari 
incomozi pentru campioni. 
Egalitatea din prima repri
ză ș-a datorat și lipsei de a- 
tenție a portarului dinamovist 
Tudor, căruia i se pot imputa 
toate golurile primite, an
trenorii înlocuindu-1 în min. 
5,30 cu Spinu, mai vechiul in
ternațional, care s-a achitat 
în continuare bine de mi
siunea sa. Golurile au fost 
înscrise de : Hagiu 4, Dan 3, 
Rus 2, Popescu 1 și Ungurea-

țl-a : 4 
d total 
ei, din 

cat. 1. 
AGERII 
bat, 1 : 
ei șl 4 
cat. 2 : 
i și ÎS 
cat. 3 : 
cat. 4 : 

134,75 a 
a 100 
de la 

b Luca

Biletele pentru cuplajul In- 
terbucurestean care se va des
fășura pe stadionul „23 Au
gust" miercuri 15 mai a.c., cu 
începere de la orele 15,30 
(Sportul studențesc — Rapid 
și Dinamo — Steaua), se pun 
în vînzare începînd cu data 
de 12 mai la următoarele case 
de bilete : agenția C.C.A., 
Loto — Universitate, Loto — 
Văcărești, Gara de Nord și 
la stadioanele Steaua, Dina
mo. Sportul studențesc, Giu- 
Iești și ,,23 August".

întrucît pe bilete vor fi în
scrise sectorul, rîndul și locul, 
publicul spectator este rugat

surprinzător — 
schimb, impre- 
315 modele de 
și machete zbu- 
în ordinea cro-

li zării 
nale. 
mură 
ție) prezintă un adevărat isto
ric al evoluției căilor ferate. 
Rachetomodeliștii, deținători a 
6 recorduri mondiale în ultimii 
ani, participă pentru prima 
dată la o expoziție la care 
modelele lor nu fac demon
strații de zbor, ci sînt admi
rate numai pentru formă, ele
ganță si exactitate. Auto- 
modelele sint 
mai puține. în 
sionează cele 
avioane, kit-uri 
rătoare expuse 
nologică a istoriei aviației. Se 
detașează colecția de avioane 
a piloțjlor Ion Botezatu și 
Alecu Pașenco, precum și cele 
expuse de Marin Diaconescu și 
Mihai Moisescu. Navomodeliști’. 
care la ultimul campionat mon
dial au cucerit două medalii de 
argint și trei de bronz. sînt 
prezenți cu 315 modele, la patru 
clase — seniori și juniori.

Considerăm că ar fi bine ca 
exponatele să fie însoțite și de 
notițele explicative atit de ne
cesare numărului mare de vi
zitatori, majoritatea tineri.

Salonul este deschis zilnic, 
între orele 9 si 17, pînă joi 16 
mai, de duminică 12 mai ex
ponatelor românești premiate 
urmind a li se alătura cele ale 
concurenților străini.

Doino STANESCU

DIVIZIA .A- DE VOLEI
rina Brtazei. în cel mal palpi
tant joc. C.S.S.U. Dacia Pitești a 

contracandidata la 
GIGCL Brașov eu 

9, 101. brașovencele

Tinerii

dispus de 
promovare 
3—1 (—8. • 
(în frunte cu Monica Moise) ju- 
cînd excelent primul set, apoi 
pierzîndu-se cu firea șl greșind 
«xasperant, ln timp ce piteșter.- 
cele au dat o frumoasă probă 
de aăruire, luptlnd cu curaj, de 
la veterana Doina Ferenți la 
Junioara (nici 16 ani) dar exce
lenta Corina Holban. In final, 
un scor firesc : Penicilina — 
Ceahlăul p Neamț 3—0 (4. 3, 12). 
leșencele jucînd din nou bine în 
sextetul : Tatiana Popa (Aurelia 
Tchim), Gabriela Coman, Marcela 
Gîlcă, Daniela Blejușca. Marina 
Bejenaru, Daniela Smerea. Arbi
traje foarte bune : M. Nicolau — 
A. Dinicu, D. Rădulescu — V. 
Dumitra ș: N. Gâleșear.u — A!. 
Dragomir. Azi. de la ora 15. ul
timele jocuri (A. B).

’ DE POLO
nu 1, pentru Dinamo, respec
tiv, Colceriu 4 și Sebok 3. Jo
cul a fost condus bine de B. 
Bâjenaru și A. Gere.

în ultimul joc al zilei, Cri- 
șul Oradea — Steaua 8—6 
(2—0, 3—2, 3—2, 0—2). A fost, 
poate, cel mai frumos meci ai 
turneului pînă acum.
poloiști bucureșteni au oferit o 
replică dîrză orădenilor, care 
au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a obține victoria. 
Succesul Crișului s-a dato
rat în special mai marii expe
riențe competiționale a for
mației de bază și a portarului 
Rada, care a „temperat" prin 
intervențiile sale sigure ela
nul „cadeților". De notat că 
steliștii Ghiță (min. 26,14) 
Duculeț (min. 27,54) 
cat mingea în bare și astfel 
scorul nu s-a modificat in
tr-un final de partidă dominat 
de bucureșteni. Au marcat : 
Costrăș 3, Gordan 2, Garofea- 
nu, Fejer și Kiss, cite 1 gol, 
pentru Crișul, respectiv, Che- 
țan 2, Geantă, Grancerof, Du
culeț și Malecu, cite X gol. Au 
arbitrat bine V. Median și V. 
Goian.

înaintea ultimelor două etape 
ale campionatului, clasamentul 
se prezintă astfel : 1. Crișul 65 
p, 2. Dinamo 62 p, 3. Rapid SI p, 
4. Steaua 38 p, 5. Progresul 24 p, 
6. Voința 19 p.

Sîmbătă, de la 
partidele : Rapid — Voința, Cri
șul — Progresul 
Steaua, iar duminică,_ __  __
8.30 : Progresul — Voința, Rapid 
— Steaua și Crișul — Dinamo.

I
I
I
I
IȘi

au arun- I
I
I
I
I
Iora 16, au loc

și Dinamo — 
de la ora

I

ANUNf
să ocupe locurile indicate, 
pentru a asigura vizionarea 
și desfășurarea meciului în 
condiții optime.

In ziua meciului, casele de 
bilete de la stadionul „23 
August" vor fi închise.

Accesul publicului în incin
ta stadionului este permis în
cepînd cu ora 12.

Sînt valabile legitimațiile- 
abonament ^liberate de Con
siliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport și Consi
liul municipal pentru educa-

I
I
I

vlhne, etapa a 28-a a Diviziei

STEAUA - DINAMO (prin corespondență)
o etapă dominată 
prin coresponden- 

— Dinamo, un 
devine cu atit mai

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Din nou 
de „meciul 
ță“ Steaua 
„meci" care 
important cu cit miercurea vi
itoare se va putea juca titlul 
in derby-ul amintitelor echipe.

O eventuală victorie a Ste
lei la Hunedoara — echipa 
bucureșteană este neînvinsă in 
provincie, in acest campionat 
— ar spori șansele formației 
Iui Pițurcă, cel mai eficace îna
intaș al liderului. Această ipo
teză a victoriei la Hunedoara 
ar micșora și valoarea unei vic
torii (destul de firești) a dina- 
moviștilor la Bacău, formația 
lui Nicușor nereușind să se 
impună nici măcar în dauna 
„lanternei roșii".

Sigur că titlul de campion 
nu se joacă in etapa de du
minică si ar putea să nu se 
joace nici chiar miercuri, dar 
„meciul prin corespondență" de 
miinc rămîne la fel de impor
tant, mai ales din punct de 
vedere psihic. $i cind facem 
această afirmație, ne gindim la 
creșterea — printr-o eventuală 
victorie — a mitului invinci
bilității liderului, un lider care 
a cedat o singură 
27 de etape — în 
moviștilor.

Revenind la cele două jocuri, 
să spunem că Steaua are un 
meci mai greu, chiar dacă (sau 
pentru că) eehipa lui Klein a 
pierdut cu 4—0 in etapa tre
cută. în ceea ce o privește pe 
Dir.amo. meciul de la Bacău 
nu este nici pe departe jucat, 
in pofida diferenței de valoare.

A.șadar.  o victorie a dinamo- 
vistiior, dublată de • infringerc 
K Stelei, mărește enorm miza 
derby-utai. O victorie a Stelei, 
dublată de o infringere a di- 
namovistilor. pune practic 
punct luptei pentru titlu, miza 
derby-ului devenind de aseme-

dată — in 
fața— dina-

I
I
I
I
I
I

STEAUA CONDUCE SI INI etape înainte de fi
se poate spune că echipa 

- - - - SteauaI

I
I

nai
de speranțe a dubulud 
București se află foarte aproape 
de victoria finală, datorită ce
lor 9 puncie avans față de se
cundata sa, Dinamo București. 
Ceea ce a adus-o (șl a men ți
nu t-o) pe Drimul loc a fost nu 
numai valoarea componenților e- 
ehlpei, ci și constanța rezultate
lor (bune) Înregistrate de-a lun
gul întrecerii, ca urmare a bunel 
pregătiri asigurată de antreno
rul Radu Troi, fostul internațio
nal de mai ieri. Pentru locul 2 
candidează și formația Gloria- 
Luceafârul. deocamdată cu trei 
meciuri mai puțin disputate față 
de ©el el al te partenere de Între
cere. Cft despre ..lanterna roșie" 
(altă similitudine față de clasa
mentul Diviziei .,A“). ea este în 
.posesia- Politehnicii Iași, aflată

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
* MÎINE, LA C1MPULUNG 

MUSCEL, ROMANIA — U.B.S.S. 
(Juniori). După cum am mai a- 
nunțat, selecționata de juniori a 
țării noastre (lotul U.E.F.A. ’83) 
va susține două tatîlnlri amicale 
cu echipa similară a U.R.S.S. 
Prima tatîlnire va avea loc mîi
ne la Cimpulung Muscel (ora 
17,30) și va fi arbitrată de Al. 
Mustățea. Antrenorii constantin 
Tilvescu și Viorel Cojocaru au 
anunțat următoarea formație : 
Diaconescu — Mtaea, Sz&cs, 
Bucur, Petcu — Dragomir, A- 
produ, Stănicl — Moldovan, Mi- 
trieă. Bălan. Pe lista de rezerve 
vor figura : Fier, Cirski, Muscă, 
Dinu, Curllă șl Ruse. A doua 
partidă va avea loc marți, Ia Pi
tești.

a UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a susținut un meci amical în Iu
goslavia. Divizionara ,.A“ Univer
sitatea Craiova a tatîlnit, 
miercuri, la Kladovo, formația cu 
același nume care activează ta 
Divizia „C“ a campionatului Iu
goslav. Jucătorii craîoveni au ob- 

ție fizică și sport, inclusiv 
legitimațiile antrenorilor, ar
bitrilor și maeștrilor emeriți 
ai sportului cu viza pe anul 
1985. Posesorii acestora vor o- 
cupa locurile în ordinea so
sirii.

La tribuna I se vor putea 
ocupa locurile rezervate în 
sectoarele 1 (intrarea prin 
Șoseaua Tancului) și 44 (intra
rea prin Bulevardul Muncii).

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport va acorda prin 
tragere la sorți premii în o- 
biecte spectatorilor care vor 
ocupa locurile înscrise pe bi
lete

orice pas greșit se plă- 
Gloriei Buzău nu-i va 
asemenea ușor, dcxarece 
Baia Mare, cu al său 
copios la adevăr, are 
fie și de numai un 

pentru a nu juca toate

nea mai mică. Dacă ambele e- 
chipe vor obține același rezul
tat, statu-quo-ul luptei pentru 
titlu se păstrează, eu specifi
cația că reducerea numărului 
de etape pînă la sfirșitul cam
pionatului reprezintă un avan
taj pentru Steaua.

Dar etapa de mîine mai are 
cîteva puncte de atracție în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. După ce Chimia a „reu
șit" să piardă din nou pe te
ren propriu, ea mai speră în- 
tr-o compensație, prin luptă, 
la Brașov, dar are în față o 
echipă care, de asemenea, nu 
mai are dreptul să piardă. La 
Petroșani, Jiului nu-i este de 
loc indiferent rezultatul me
ciului cu Universitatea Craio
va. deoarece în partea de jos 
a clasamentului, acum, în fi
nal, 
tește. 
fi de 
F. C. 
minus 
nevoie, 
punct, 
meciurile acasă cu cuțitul la os.

Am putea spune că nici un 
meci nu e in afara mizei. Chiar 
și cel de la Tg. 
care ambele echipe 
Argeș) depind, in 
de puncte. Situația 
ment face ca pînă si echipa de 
pe locul cinci. Politehnica Ti
mișoara, sâ nu aibă nici un re
per absolut. Studenții timișo
reni joacă in Regie un meci 
pe care l-ar putea pierde, 
gir.dul că vor primi curind 
zita Stelei nu-i poate lăsa 
sensibili la 
mîine.

Așadar, o 
sperăm ca 
ceilalți candidați la lot 
nu numai ei 
aspra luptă pentru puncte să 
nu elimine atributul calității.

Mureș, în 
(A.S.A. și 

continuare, 
din clasa-

dar 
vi- 
in- 
deșansele jocului

etapă grea, in care 
internaționalii, toți

Si 
vor face ca

CAMPIONATUL SPERANȚELOR
la diferența apreciabilă de Jiul.

Din etapa de mîine ies în evi
dență partidele Corvi nul — Stea- 
ua, S. C. Bacău — 
Sportul studențesc — 
Timișoara.

Dinamo și 
Politehnica

1. Steaua 27 20 4 3 64-16 44
2. Dinamo 27 M 7 6 43-20 35
3. Gloria-Luc. 24 15 4 5 41-17 34
4. F.C. Argeș 26 15 4 7 35-18 34
5. „U“ Craiova 26 14 5 7 42-25 33
•. S.C. Bacâu 27 13 5 9 38-26 31
7. Corvin ui 27 12 4 11 39-32 28
a. F.C. Olt 27 12 4 11 33-29 28
9. „Poli" Tim. 27 12 5 10 33-33 29

it. Sp. stud. 27 9 T 11 34-32 25
H. F.C. Bihor 27 10 5 12 39-39 25
12. A S.A. 27 6 12 9 28-30 24
13. F.C.M Bv. 26 10 3 13 30-43 23
14. Chimia 27 8 0 13 24-39 22
15. Rapid 27 7 a 14 22-36 20
16. F.C. Bala M. 27 a 7 14 29-45 19
17. Jiul 27 8 3 16 30-66 19
16. „Poli" Iași *7 3 2 22 13-69 8

ținut victoria cu scorul de 6—1 
(4—0), prin golurile marcate de : 
Cămătarii (2). O. Popescu, Cîrțu, 
Bîcu și Mănăilă.
• 1N LIBRARII, „FOTBAL DE 

LA A LA Z“, mica enciclopedie 
a fotbalului românesc.
• ETAPA INTERMEDIARA a 

Diviziei „C" (a 24-a), seriile 5 și 
12, programată inițial miercuri 15 
mai, a fost reprogramată pen
tru ziua de 10 mai a.c. Sîntem 
informați, de asemenea, că par
tida restantă dintre divizionarele 
.B“ Unirea Alba Iulia — Gloria 
Bistrița (seria m) se va disputa 
in ziua de 16 mai, cu începere 
de la ora 17,30.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
O „Am simțit din plin umi

lința în momentul în care mi 
s-a arătat cartonașul roșu și a 
trebuit să părăsesc terenul de 
joc, sub privirile mustrătoare ale 
spectatorilor", a spus Lasceni 
(Jiul) ta fața Comisiei de dis
ciplină. refermdu-se la elimina
rea sa din finalul meciului cu 
F.C. Baia Mare, pe motiv că a- 
dusese injurii unul adversar. Șl 
avem toate motivele să credem 
că Lasconi a fost sincer ta de
clarația pe care a făcut-o, el 
fiind cunoscut ca un jucător dis
ciplinat. Acesta a fost și motivul 

’ ’ ' discl-
pc o

pentru care Comisia de 
plină l-a suspendat numai 
etapă.

• Pentru faptul de a fi• Pentru faptul de a fi adus 
injurii arbitrului, Maftei (Preci
zia Săcele). a fost suspendat pe 5 
et me. Coechipierul său, Pagu, 
care a avut și el ce a avut cu 
arbitrul, a fost suspendat pe 6

mai 
rc-

De mult așteptatul derby al 
seriei I, dintre Dunărea C.S.U. 
Galați și Petrolul Ploiești, ne 
mai desparte puțin timp. Mîi
ne, pe stadionul de pe malul 
Dunării, se întîlnesc două fos
te divizionare „A“, cele 
îndreptățite să aspire la 
venirea pe prima scenă fotba
listică a țării. în perspectivă, 
un meci viu disputat și, spe
răm, de bun nivel tehnic, care 
opune două formații de forțe 
aproximativ egale. Acum, ele 
sînt despărțite în clasament 
doar de un punct — Dunărea 
C.S.U. are 42 p. Petrolul, 41. 
Dar oaspeții sînt in avantaj 
în ceea ce privește golaverajul: 
Petrolul +33, Dunărea C.S.U. 
+35. în ambele formații sînt 
jucători experimentați, unii 
dintre ei foști divizionari „A": 
Oană, Borali, Anghclinci, Cer- 
neseu, Balaban, Antohi, Ralea, 
Vaîșcovici (Dunărea 
Pancu, Butufci, Crîngașu 
Grigore (Petrolul), dar și 
tori mai puțin cunoscuți, 
nici de afirmare, ca 
Gușă. Pitulice, Cristian 
toți de la Petrolul.

C.S.U.),
I, o. 
jucă- 
dor- 

frații
Ene,

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MIINE

A DIVIZIEI „B”
SERIA I : C.F.n. Pașcani — 

F.C. Constanta: M. Constanti- 
nescu (București), C.S.M. Sucea
va — Metalul Mangalia : Fr. Ke- 
restes (Tg. Mureș), Chimia Făl
ticeni — Metalul Plopsni : St. 
Cagula (Baia Mare), Ceahlăul , 
P. Neamț — F.C.M. ProgresulJ 
Brăila : T. Chelu (Giurgiu), U- 
nirea Dinamo Focșani — A.S. 
Mizil : M. Lică (Bucureștii, Pra
hova C.S.U. Ploiești — Olimpia 
Rm. Sărat : A. Mițaru (Hm. Vil- 
cea), Partizanul Bacău — C.S. 
Botoșani : V. Alexandru (Bucu
rești), Dunărea C.S.U. Galați — 
Petrolul Ploiești : 1. Crăcluncscu 
(Hm. Vîlcea), FEPA ’74 Bîrlad — 
Oțelul Galați : A. Nicolescu (Pi
tești) ,

SERIA A H-a : Metalul Bucu
rești — Dinamo Victoria Bucu
rești : M. Niculescu (București) 
— stadionul Metalul, Tractorul 
Brașov — Flacăra Autom. Mo- 
reni : V. Donțu (Galați). Gaz 
metan Mediaș — Minerul Motru:
I. Gheorghe (Brăila), 
Drobeta Tr. Severin — 
Mîrșa : I. Roșu (Tg. 
Unirea Alexandria — 
Tîmăveni : I. Fercnczi 
șoara), Autobuzul București — 
Mecanică fină Steaua Bucu
rești: M. Georgescu (Constanta) — 
stadionul Autobuzul, I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — C.S. Tîrgoviște: 
V. Antohi (Iași), Șoimii T.P.A. 
Sibiu — I.P. Aluminiu Slatina : 
C. Gheorghe (Suceava), 
matica București 
Vulcan București : 
(Iași) — stadionul

C.S.M.
Carpați 

Neamț), 
Chimica

(Timi-

I.p.
Auto-

— Progresul 
S. Rotărăscu 
Automatica.

Olimpia Satu
R.

M. 
Cluj-

Unirea Alba Iulia 2 
Olteanu (Drobeta Tr. Seve- 

Minerul 
(Roșiori),

SERIA A HI-a :
Mare — F.C.M. U.T. Arad : 
Matei (București), Sticla Arieșul 
Turda — Minerul Cavnic : 
Feciorescu (Bacău), „U“ 
Napoca 
c.
rin), Avîntul Reghin 
Lupenl: M. Pencea 
Gloria Reșița — Armătura Za
lău : E. Mustață (București), Mu
reșul Explorări Daya — C.S.M. 
Reșița : P. Iliescu (București), 
Strungul Arad — Gloria Bistrița: 
N. Diuescu (Rm. Vîlcea), Meta
lurgistul Cugir — Iad. sîrmei C. 
Turzil ; A Porumboiu (Vaslui), 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad:
I. Floricel (Brașov).

Meciurile vor începe la ora 11.

etape, el fiind recidivist, La me
ciul respectiv, ou Metalul Tg. 
Secuiesc, gazdele s-au făcut vi
novate șl de serioase lipsuri or
ganizatorice, pentru care li s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu pe o etapă.

O Divizionara „C“ Viseofil pă
timește din nou din cauza... 
propriilor ei suporteri. Aceștia 
n-au Înțeles nimic din preceden
tele sancțiuni primite de Viseofil 
din cauza atitudinilor lor turbu
lente și s-au dedat din nou la 
acte huliganice, cu prilejul me
ciului cu Avicola Crevedia. Ur
marea ? Viseofil, care și așa a- 
vea o situație precară în clasa
ment, a fost suspendată pe doua 
etape, pierzînd deci două meciuri 
fără a atinge măcar mingea. Iată 
ce „servicii" fac uneori suporterii 
echipei lor favorite!

Jack BERARIU



SUCCESE ALE GIMNASTELOR NOASTRE in a doua zl a „europenelor" de Judo

IN R. P. D.
Un grup de gimnaste ro

mâne a evoluat recent in 
R.P.D. Coreeană, intr-un con
curs internațional, întrecere în 
care au mai fost prezente 
sportive din R.P. Chineză și 
două formații din țara gazdă. 
Angela Sandu, Raluca Bugner 
și Tania Boțea au avut o e- 
voluție frumoasă, situindu-se 
pe locul întîi pe echipe și ob- 
ținind numeroase locuri pe po-

GIMNASTE DIN 30 DE
(Urmare din pao li

Kiev, care a împlinit 15 ani 
la 2 ianuarie anul acesta, dar 
cart a ciștigat recent titlul de 
campioană absolută a Uniu
nii Sovietice. Râmine de văzut 
care dintre aceste patru spor
tive vor fi preferate pentru 
„trio“-ul din concursul ofi
cial. Cu mult interes este aș
teptată și evoluția multiplei 
campioane a R. D. Germane, 
Maxi Gnauek, despre care se 
spune că se află intr-o formă 
de zile mari.

PROGRAMUL BALCANIADEI DE BASCHET (m)
Cei doi arbitri neutri

Tradiționalele Campionate 
balcanice de baschet masculin, 
ajunse la ediția a 27-a, se vor 
desfășura săptămina viitoare, în 
sala Floreasca. după următorul 
program : MIERCURI, ora 15 : 
România-tineret (participantă 
în afară de concurs) — Grecia, 
ora 16,45 : festivitatea de des
chidere, or3 17,15 : Bulgaria — 
Iugoslavia, or* 19 : România — 
Turcia ; JOI, or* 15 : Iugosla
via *— România-tineret. ora 
16,45 : Grecia — Turcia, or* 
18,36: România — Bulgaria ; 
VINERI, or» 15 : România —

L. PIASECKI LIDER
MOSCOVA, 10 (Agcrpres). — 

Disputată la Moscova, pe cir
cuitul olimpic de la Krilatșkoe, 
etapa a doua a competiției ci
cliste internaționale „Cursa 
Păcii* a revenit rutierului po
lonez Andrej Mlerzejevski, 
cronometrat pe distanta de 136 
km cu timpul de 3h 20:01. Pe 
locul doi, la 4 secunde, a sosit 
un alt ciclist polonez, purtăto
rul tricoului galben, Lech 
Piasecki. Pe echipe etapa a 
fost cîștigată de Polonia — 
lOh 00:39, urmată de Franța 
lOh 00:57 și Cehoslovacia, ace
lași timp. Formația României 
a înregistrat timpul de 10h 
23:09. Lider al clasamentului 
general individual se menține 
Lech Piasecki (Polonia), urmat 
de Uwe Ampler (RDG) la 
22 sec. Astăzi are loc etapa a 
treia, contracronametru pe 
echipe (50 km).
• „Turul Spaniei", cea de a 

16-a etapă (Albacete — Alcala 
de Henares. 252 km) : 1. Juarez 
(Spania) 7.10:49 (m'o 35,095 km) ;
2. Malakov (U.R.S.S.) 7.11:32 ; 3. 
De Jonkeere (Belgia) și alți 17

• ÎNĂLȚIMEA MEDIE a oaschetbaliștl- 
lor sovietici care evoluează în campionatul 
unional este de... 19’ cm. Doar 12 la sută 
din totalul jucătorilor din prima divizie 
nu depășesc 186 cm L-. • JOHN FRANCIS 
AHEARNE (84 ani) a încetat din viață. In 
Anglia. Intre anii 1954 și 1975 el a fost 
președintele Federație! internaționale de 
hochei pe gh-ață. perioadă in care acest 
sport a cunoscut o amplă dezvoltare • LA 
CIUDAD DE MEXICO a fost constituită, 
zilele trecute. Federația ziariștilor sportivi 
din America latină. Din noul organism, 
prezidat de venezudeanul Abelardo Raidi, 
fac parte ziariști sportivi din 18 țări • O 
CURSA AUTOMOBILISTA internațională 
va fi organizată pe străzile orașului englez 
Birmingham. La start vor fi prezente doar 
mașini vechi ! • CLUBUL SOVIETIC
Spartak din Moscova a aniversat o jumă
tate de secol de existență. în acest răs
timp fotbaliștii lut Spartak au ciștigat de 
I» ori titlul de campioni unionali • LA 
UN MEC' DE BASCHET, Ia Atena, în sala 
tlissiakos au venit cu mult mal mulți 
spectatori decît capacitatea tribunelor, din 
care cauză o bară metalică s-a rupt și nu
meroși spectatori au căzut, accldentîndu-se 
serios • INCA UN MECI al... secolului la 
box. Se discută despre o întîlnire între 
Larry Holmes (neînvins în 47 de întîlnlri). 
campion mondial la categoria grea (IBF) 
și Michael Spinks (neînvins în 26 meciuri), 
campionul mondial la seml-grea (recunos
cut de cele trei organizații : WBC, WBA și 
IBF). Ar urma ca Holmes să-și pună cen
tura în joc Intr-o gală la Las Vegas • 
ALAD.Ut GEREVICH, unul dintre cei mai 
valoroși scrimeri unguri, șl-a sărbătorit 
recent 75 de ani de viață. Gerevich a ob-

ținut 11 medalii de aur la Jocurile Olimpice 
șl la campionatele mondiale. Fiul său, Pal, 
a îmbrățișat șl el scrima, chiar aceeași 
armă-sabie. tn 1977 Pal Gerevich a mai 
adus bilanțului familiei o medalie de aur 
de campion al lumii • „CUPA FEDERA
ȚIEI JAPONIEI*, competiție feminină de 
tenis, va avea loc în toamnă (6—13 octom
brie) la Nagoya. Următoarea ediție se va

desfășura anul viitor, la Praga • MAN
FRED PREUSSGER, fost campion euro
pean la săritura cu prăjina, lector la In
stitutul de Cultură Fizică (DHfK) din Leip
zig, pregătește, tn prezent, atlețli din Sri 
Lanka. In vederea viitoarelor competiții in
ternaționale • DOI FAIMOȘI DECATLO- 
NIȘTI, englezul Daley Thompson șl vest- 
germanul Jiirgen Hingsen, altfel dedt II 
știm din întrecerea lor pe stadion : 
Thompson va interpreta rolul unul poli
țist, în cadrul unui serial de televiziune, 
la Hollywood, iar Hingsen a debutat, cu 
succes, pe scenă, intr-un spectacol muzical 
• MEDICII au avut serios de lucru în 
urma desfășurării cursei de motociclete 
„200 de mile*, pe circuitul .Dino Ferrari*, 
Ia Imola, în Italia. Traseul — foarte dificil

COREEANA
diurn în finalele pe aparate. 
La sărituri, Tania Boțea a fost 
prima, urmată de Raluca Bug
ner, la paralele Raluca Bugner 
și Angela Sandu s-au clasat, 
la egalitate, pe locul întîi, iar 
la sol prima a fost Angela 
Sandu. La individual compus 
gimnastele române au ocupat 
următoarele locuri : 2. Angela 
Sandu, 3. Raluca Bugner, 4. 
Tania Boțea.

JARI LA STARTUL C.E.
Tehnicienii și ziariștii pre- 

zenți aid slot unanimi in apre
cierea că, la fel ca la edițiile 
anterioare ale „europenelor*. 

• disputa pentru medalii se va 
da intre gimnastele din Româ
nia, Uniunea Sovietică și R.D. 
Germană.

Simbătâ după-amiază este 
programat concursul general 
pentru desemnarea campioanei 
absolute a Europei, iar dumi
nică — finalele pe aparate. 
Se va concura cu exerciții li
ber alese.

România-tineret, or* 16,45 : 
Turcia — Bulgaria ; ora 18,30 : 
Iugoslavia — Grecia ; StMBA- 
TA, or* 15 : România-tineret — 
Turcia, or» 16,45 : Grecia — 
Bulgaria, or* 18,30 : România — 
Iugoslavia ; DUMINICĂ, ora 
15 : România-tineret — Bulga
ria. ora 16,45 : Turcia — Iugo
slavia, or* 1830 România — 
Grecia, or* 20,15 : festivitatea 
de închidere a Balcaniadei.

F.I.B.A. a delegat ca arbi
tri neutri pe M. Sznopinszki 
(Polonia) și D. Weidinger (Un
garia).

ÎN „CURSA PĂCII"
alergători același timp : clasa
ment general : 1. R- Miliar (An
glia) 85.09:14 ; 2. Rodriguez (Co
lumbia) la 13 s ; 3. Cabestany 
(Spania) la 55 s.

• Competiția „4 zile — Dun
kerque" a programat etapa a 
2-a (Dunkerque — Teteghem — 
Denain, 201 km) : 1. Rogiers
(Belgia) 4.55:37 : 2. Wojtinek
(Franța) 4.55:40 : 3. Bogaert
(Belgia) și alți 17 cicliști același 
timp : clasament general : 1.
Vandenbrouke (Belgia) 10.06:39,
2. Bondue (Franța) la 2 s, 3. 
Van Den Haute (Belgia) la 9 s.

• In „Turul Marocului" a avut
loc etapa a 3-a (Safl — Mara- 
kech 163 km) : 1. Ganeev
(U.R.S.S.) 3.51:09 ; 2—3. Pollonl
(Franța) și Petrowlcz (Polonia) 
același timp ; clasament general:
1. Ganeev (U.R.S.S.) 12.26:49 ; 2. 
Pollonl (Franța) la 13 s ; 3. Nlt- 
ceai (U.R.S S.) a ! :33.

• „Turul Romandiei", etapa a 
2-a (Villeneuve — Chaux de 
Fonds. 194 km) a avut un final 
palpitant : Paganessi (Italia) a 
învins la sprint pe Muller (El
veția) in 5.18:43 ; clasament ge
neral: 1. Mtlller (Elveția) 10.15:33;
2. Paganessi la 2 si

CALIFICĂRI PEHTRUC.E. DE VOLEI(f)
Reprezentativa feminină de 

volei a tării noastre, euprin- 
zlnd pe Ioana Cotorann, Mirela 
Popovieiu, Crin* Răuță. Spe
ranța Gâman. Daniela Dinică, 
Irin* Velicu, Doina Moroșan, 
Mirel* Zamfir, Georgeta Lun- 
gu-Ene, Ottilia Szentkovies, 
Niealin* Bujor și Eugeni* Ce
tesc*, a efectuat un scurt sta
giu de pregătire Înaintea par
ticipării, de luni pină vineri, 
la turneul de calificare pentru 
faza finală a C.E. Echipa, În
soțită de antrenorii Nicolae 
Humă și Virgil Moșescu, ur
mează să plece astă-seară 
spre Salonic, locul de desfășu
rare a turneului. Voleibalistele 
noastre vor intilnl echipele El
veției, Finlandei, Austriei. Sue
diei și Greciei.

Alte două turnee de califi
care sint programate în Portu
galia (20—26 mal) și Franța 
(27—31 mai). Din fiecare tur
neu cite două echipe se cali
fică pentru faza finală (Olan
da, 29 septembrie — 6 octom
brie). La masculin, turneele de 
calificare au loc in Suedia 
(10—16 mai). Iugoslavia (15—19 
mai) și Austria (21—27 mai), 
la acesta din urmă participînd 
și echipa României.

RESPECTAREA LIMITEI 
DE VÎRSTĂ A JUNIORILOR

Comitetul executiv al F.I.F.A. 
a hotărit ca vârstele limită la 
competițiile oficiale ale junio
rilor (C.M. sub 16 ani și C.M. 
sub 20 de ani ș.a.) să fie res
pectate cu strictețe. Jucătorii 
care vor fi depistați peste li
mita de vîrstă vor determina 
sancțiuni foarte aspre pentru 
federațiile naționale respective : 
suspendarea pe doi aut a tu
turor echipelor reprezentative 
înscrise in competițiile organiza
te de F.I.F.A. !

SE VA SCHIMBA SISTEMUL 
COMPETIȚIONAL 
IN IUGOSLAVIA I

In Iugoslavia, o serie de spe
cialiști, printre care și selecțio
nerul Miloș Milutinovid, au pro
pus organizarea campionatului 
după sistemul anului calenda
ristic (turul primăvara, returul 
toamna), care va aduce — după 
opinia lor — o serie de avanta
je notabile din punct de vedere 
tehnic și financiar. Campionatul 
ar urma să înceapă in februa
rie șl să se încheie in noiembrie, 
găslndu-se șl zile libere pentru 
meciurile internaționale. In aceste 
condiții, se apreciază, ar crește 
numărul spectatorilor. Iar tere
nurile vor fi menținute în sta
re mal bună. în pauza de iarnă, 
fotbalul de sală va constitui un

LA SEFI1MIJL0CIE,
IIAMAR, 10 (prin telefon), 

tn sala Storhamar au conti
nuat vineri Campionatele eu
ropene de judo pentru seniori 
cu disputarea întîlnlrilor din 
cadrul categoriilor semimijlo- 
cie și mijlocie. Sigur, atenția 
noastră s-a Îndreptat spre 
disputele categoriei semimij- 
Iocie, în cadrul cărora a lup
tat reprezentantul țării noas
tre, Mircea Frăției.

După o suită de 3 victorii, 
Mircea Frâțtcă a pierdut ulti
mele două meciuri, adică toc
mai pe cele decisive in lupta 
pentru un loc pe podium. Iată 
amănunte. In prima intilnire, 
adversar i-a fost cehoslovacul
B. Marecek. în min. 3,43, Fră
ției a realizat un atac cotat cu 
yuko (5 p), avantaj păstrat 
pină in final. A urmat întîl- 
nirea cu israelianul M. Fonte, 
pe care Frăției l-a Întrecut 
prin yusei-gachi (decizie in 
unanimitate). Din păcate, tn 
această partidă reprezentan
tul nostru «-a accidentat In 
turul 3 a luptat cu ungurul 
Knemeth, Învins d el prin

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU „CUPA PRIETENIA- LA MOTOCROS
După mai multe teste, an

trenorii loturilor republicane 
de motocros, maestrul emerit 
al sportului Gh. Ioniță și 
maestrul sportului Șt Chita, 
au alcătuit următoarele echipe 
pentru primele două etape ale 
„Cupei Prietenia* 250 cmc se
niori — E. Mulner, P. Titilcn- 
cu. Al. Illeș ; 125 cmc tineret 
— Fl. Pop, P. Schmidt, M. Bu- 

excelent prilej de antrenament 
pentru echipe.
CAMPIONATE • CUPE • ȘTIRI

OLANDA (meciuri restante) : 
Ajax — Twente 4—4, Deventer — 
Feyenoord 2—4, Volendam — 
Sittard 9—3. Den Bosch — Alk- 
maar 2—2, Sparta — Groningen 
2—0. Clasament : 1. Ajax 48 p, 
2. Eindhoven 44 p (cite 30 J), 3. 
Feyenoord 43 p (29 j).„ 17—18. 
Breda șl ZwoBe cite 16 p.

POLONIA (et. 23). Legia — 
Radomlak 2—0, Lublin — Szczec- 
zin 2—0, Katowice — Poznan 
1—1, Wldzew Lodz — Chorzow 
1—0, Zabrze — Sosnowiec 0—0, 
Wroclaw — L.K.S. Lodz 1—3. 
Clasament : 1. Zabrze 32 p, 2. 
Widzew Lodz 31 p, 3. Legia 30 p.

SUEDIA (jocuri restante) : 
Hammarby — Trelleborg 2—1, 
NorrkBping — AIK 1—0, IFK 
Goteborg — Oergryte 0—0. Cla
sament (după 4 etape): I. IFK 
Goteborg 6 p, 2—6. Kalmar, 
Halmstad, Oergryte, Oester si 
NorrkSping cite 5 p.

SPANIA (.Cupa ligii") — In op
timile de finală (intre paranteze, 
rezultatele din tur). F.C. Sevilla
— Gijon 0—2 (1—1). Real Socle-
dad — C.F. Barcelona 2—2 (0—2), 
Murcia — Atletico Madrid 0—5 
(0—4), Zaragoza — Valladolid 
1—1 (3—2), Malaga — Athletic
Bilbao 0—1 (2—3), Valencia —
Beds Sevilla 1—6 (0—4), Espanol
— Castellon 1—1 (3—1). Real Ma
drid este calificau direct in 
„sferturi* datorită prezenței sale 
In „Cupa U.E.F.A.*. laU progra-

Romeo VILARA

prlm sinuozitățile sale dar și prin faptul 
că era lunecos — a determina* căderi In 
serie, foștii campioni mondiali Franco Un- 
clnl (Italia) șl Angel Nieto (Spania) sufe
rind accidentări grave. • UN TROFEU 
(sculptură originală tn marmoră) va fi 
decernat. In viitor, tenlsmanulul cu ati
tudinea cea mai sportivă, pe teren șl în 
afara lui, participant la marele turneu de 
primăvară de la Monte Carlo • DUPĂ 
LAKE PLACID șl COLORADO SPRINGS 
un al treilea centru de pregătire olimpică 
a fost inaugurat in S.U.A. Este vorba de 
centrul de la Universitatea Michigan, la 
Marquette. Sportivi din 26 de discipline Iși 
desăvârșesc pregătirea pentru participarea 
la J.O. • TREI PROFESORI STOMATO
LOGI, Sametzy Jaudoin și Bois, stau ta 
fiecare miercuri la dispoziția sportivilor 
din Lyon, pentru diferite tratamente, știin- 
du-se că dinții dau oeî mal mult de furcă 
sportivilor In pregătire sau In competiții • 
CAMPIOANA OLIMPICA atleta Evelyn 
Ashford așteaptă să devină curtnd mamă. 
Antrenorul el Pat Connoly a anunțat că 
în lama următoare Evelyn va fi iarăși la 
start • recent a avu* loo la Buenos 
Aires finala campionatului sud-american 
la fotbal pentru Juniorii n, intre Argen
tina și Brazilia. Ce! mai bun jucător al 
formație! campioane (Argentina — Brazilia 
3—2) a fost Hudo Maradona, fratele fai
mosului Diego Maradona (tn prezent ta 
Italia, la Na poli), care poartă șt el tricoul 
cu nr. 19. In finală, Hugo a fost principalul 
artizan al victoriei argentintene, prin cele 
două goluri marcate (între care șl cel de
cisiv) șl pasa care a dat-o la înscrierea 
celuilalt gol...

DOAR LOCUL V
yuko (5 p), dar a fost ultima 
victorie. Pentru că meciul 
cu polonezul Wlegien avea 
să-1 piardă prin ippon, in min. 
1,35, după două waza-ri. Iar, 
In finala mică, pentru medalia 
de bronz, el nu a putut să 
treacă de francezul M. Nowak, 
în fața căruia a pierdut și ast
fel n-a putut veni decît pe la
cul 5. Clasament : 1. N. Adams 
(Marea Britan ie), 2. W. Legicn 
(Polonia), 3. C. Schaffter (Sue
dia) și M. Nowak (Franța), 5. 
M. Frăției (România) șl V. 
Chestkav.

La categoria mijlocie, sovie
ticul V. Fesniak și-a păstrat 
titlul, dominîndu-și clar toți 
adversarii.

întrecerile continuă sîmbă- 
tă și duminică, clnd vor intra 
pe tatami sportivii din cadrul 
categoriilor ușoară, semi- 
ușoară, superușoarâ și open. 
Printre ei, George Ciuvăț, Iile 
Șerban și Gbeorghe Dani, ur- 
mind ea la cat open tehnicie
nii să se decidă asupra titu
larului.

Costin CHIRIAC

tuza, C. Tompa, rezervă — Tr. 
Cimpan.

Anul acesta, prestigioasa 
competiție de motocros- va în
cepe în U.R.S.S., cu o etapă 
pe traseul de la Cernăuți (11 
mai) și va continua cu etapa 
a doua, la 19 mai, pe baza da 
moto din orașul polonez Scze- 
ezin.

mul „sferturilor" (12 șl 19 mai):
C.F.  Barcelona — Real Madrid, 
Gijon — Zaragoza, Atletico Ma
drid — Beția, Espanol — Athle
tic Bilbao.
• IN ETAPA a 21-a a cam

pionatului Cehoslovaciei : Sla
vi* — Cheb 4—3, Slovan — Trna- 
v* 1—2, Vltkovice — Petrzalk* 
0—9. Banska Bystrica — Olo- 
moue 5—0, Kosice — Inter Bra
tislava 2—0, Zilina — Dulci* 
Praga 1—0, Preșov — Bohemians 
2—1. Clasament : 1. Bohemians
36 p (24 j), 2. Ostrava 33 p (23 
j), 3. Slavia 32 p (24 j)„. 13—14. 
Inter Bratislava șl Preșov cite 
1» p, 15. Pctrzalka 17 p, 16. 
Slovan 16 p.
• IN PRELIMINARIILE C.M. 

(zona Amerlcil de Nord, Centra
le șl Caralbe) Haiti — canada 
0—2 (0—1). In această grupă 
conduce Canada cu 7 p.

• In meci amical, la Buenos
Aires : Argentina — Paraguay
1—1 (1—9). Au marcat : Marado
na (din 11 m). respeetiv Zabala.

TELEX • TELEX
ATLETISM • A încetat din 

viață, In vîrstă de 82 ani, Adriaan 
Paulan. fostul președinte al Aso
ciației europene (1964—1976) și 
apoi președinte al Federației in
ternaționale (1976—1981). In 1920 
și 1924 a luat parte, pentru O- 
îanda, la J.O. de la Anvers șl 
Paris, In curse de semlfond. In 
timpul mandatului său atletismul 
a înregistrat progrese însemnate.

BASCHET • Budapesta — Tur
neul memorial Ferenc Hepp: 
U.R.S.S — AH Stans 107—96 
(SI—45) • Campionatul feminin
al Uniunii Sovietice a fost cîș- 
tlgat de Ț.S.K.A. Moscova, care 
a dispus tn finală de Dinamo 
Novosibirsk cu 75—66. Pentru 
locul trei, TTT Riga — Dinamo 
Minsk 92—66.

BOX • Japonezul Jiro Wata
nabe, campion mondial (WBC) 
la categoria super-muscă, și-a 
păstrat titlul, dispunind la punc
te. In 13 reprize, de șalangerul 
său Julio Soto (Rep. Dominicană).

TENIS • Turneul feminin de 
la Sydney : Rosalyn Fairbank — 
Sophie Amiach 6—1, 7—6. Dianne 
Fromholtz — Kathy Jordan 2—5, 
6—9, 6—2, Annabel Croft — Leigh 
Thompson 6—1 3—6, 7—6, Glgl
Fernandez — Barbara Potter
6— 3, 6—3 • Turneul ou invitați 
la Manama, in Bahrein, in fi
nală : Higueras — Smld 2—6, 6—3,
7— 6 • tn cadrul turneului de la
Forest Hills. din cadrul „Mare
lui Premiu — Nabisco*, optimi: 
McEnroe — Jalte 6—2. 6—1, Lendl 
— Peed 6—2, 6—1, Kricksteln — 
Davis 2—6 7—6. 5—9, Moor —
Noah 4—6, 6—3, 6—4, Duncan — 
Rivas 6—3, 6—4, Panatta — Pate 
6—7, 6—1, 6—3 • Turneu feminin 
dl Invitați, la Kobe : Bonnie 
Gadusek — Gabriela Sabatini 
6—4. (—3 • După prima zl a
meciului Noua Zaelandă — R.P. 
Chineză, la Wellington, in cadru! 
„Cupel Davis", aoorul este favo
rabil ev 2—0 gazdglor.
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