
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘHMNȚA COMITETULUI MITIC 
TJfCIlilV Al C.C. Al P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, simbătă, 11 mai, a avui 
loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 

în cadrul ședinței. Comite
tul Politic Executiv a aprobat 
in unanimitate activitatea de
legației române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, la 
intilnirea la nivel inalt a con
ducătorilor de partid și de stat 
ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care a 
avut Ioc in capitala R.P. Polone 
la 26 aprilie a.c. De asemenea. 
Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere activită
ții delegației, modulai in care 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, a 
prezentat poziția României so
cialiste in problemele discutate, 
subliniind că aceasta corespun
de pe deplin botăririlor Con
gresului al Xin-lea al partidu
lui, intereselor poporului ro
mân, cauzei generale a socia
lismului, păcii, destinderii, se
curității și colaborării in Eu
ropa și în intreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate semna
rea, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, a Protocolului pri
vind prelungirea duratei de 
valabilitate a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, încheiat la Var
șovia la 14 mai 1955. Comite
tul Politie Executiv a consta
tat că prelungirea valabilității 
Tratatului de la Varșovia a 
constituit o necesitate dictată 
de evoluția nefavorabilă a si
tuației internaționale. S-a ară
tat că atit timp cit se menține 
pericolul la adresa păcii in 
Europa și in lume, cit conti
nuă să existe blocul militar 
N.A.T.O., statele socialiste vor 
menține și intări alianța lor 
defensivă, intensificind, în a- 
celași timp, lupta pentru de
zarmare și pace, pentru depă
șirea blocurilor militare.

Subliniind că România a dez
voltat, in concordanță cu prin
cipiile și angajamentele în
scrise in tratat, colaborarea 
atit pe plan politic cit și mili
tar eu forțele armate ale ce
lorlalte state socialiste mem
bre ale organizației. Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat 
hotărîrea — reafirmată de sta
tele participante la intilnire — 
de a dezvolta, in continuare, •

colaborare internațională mulii- 
laterală, bazată pe principiile 
egalității la drepturi, respec
tului independenței și suvera
nității naționale, de a acționa 
in modal cel mal consecvent 
pentru o politică de destindere, 
încredere și securitate interna
țională, pentru depășirea divi
zării Europei și a lumii in 
blocuri militare opuse, pentru 
a se ajunge cit mai curind la 
desființarea concomitentă atit 
a NATO rii și a Tratatului de 
la Varșovia.

Semnind Protocolul privind 
prelungirea tratatului, Româ
nia a subliniat hotărîrea fermă 
de a milita, ea și pină acum, 
împreună eu celelalte țări so
cialiste, pentru dezarmare, și 
in primul rind pentru dezar
mare nucleară, pentru lichida
rea pericolului unui nou răz
boi mondial, pentru coexisten
ță pașnică intre state eu sis
teme sociale diferite, lărgirea 
colaborării intre ele, pentru re
glementarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
pentru menținerea și consoli
darea cuceririlor procesului de 
destindere. Ia acest context, 
s-a evidențiat importanța re
alizării unui acord in cadrul 
negocierilor Mvleto-americane 
de Ia Geneva In problema ar
mamentului nuclear și cosmic. 
apreciindu-»e că statele euro
pene, in primul rind statele 
membre ale celor două blocuri 
militare — Tratatul de la Var
șovia și NATO — trebuie să 
întreprindă noi inițiative, să-și 
aducă o contribuție activă in
tr-o formă corespunzătoare, la 
găsirea de soluții pentru desfă
șurarea eu succes a tratativelor 
și realizarea unor acorduri 
care să ducă la oprirea ampla
sării rachetelor, la înlăturarea 
tuturor armelor nucleare de pe 
continent, la prevenirea și e- 
vitarea militarizării spațiului 
cosmie, Ia Îndepărtarea grave
lor primejdii ce planează asu
pra omenirii.

In cadrul ședinței. Comite
tul Politie Executiv a analizat, 
de asemenea, planurile de dez
voltare a relațiilor internațio
nale pe anul 1983 ale Parti
dului Comunist Român, Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, Marii Adunări Na
ționale și ale altor instituții 
și organzații din țara noastră
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Un frumos succes al sportului nostru

ILIE ȘERBAN-CAMPION
EUROPEAN DE JUDO!

medalie de argint • Echipa
RomăBlcl locul 3 in clasamentul pe națiuni

Ilie Șer-

practice 
1975 1>

Școlar

intrecind sportivi cu o 
carte de vlritA. Primul 
v ?rsar a £o« suedezul 
Hxggqvist, pe care l-a 
prin lppoa. In turul

• 6b. Dani

HAMAB, U (prin telefon). Fru
moase succese românești in ulti
mele ie întreceri ale Cam-
piooaseioe europene de judo : 
ILIB ȘERBAN a cucerii medalia 
de sur la categoria semiușoară 

M kg), iar Gbeorghe Dani, pe 
cea de argint la categoria super- 
ușooră (ft kg).
r-at-vi -an bogat repertoriu 

tehnic, triad dovadă de putere 
de lupU șl dorință de victorie 
pentru ctdorOe naționale. Serbau 
șl-a adjudecat titlul continental 
intr-o manieră impresionantă 

bogată 
său ad- 

Jorgen 
lr.vins 

r___     următor.
reprezeutantiM nostru l-a Intilnit 
pe olandezul Jo Gevers, In fața 
căruia s-a impus prin waza-ari. 
Ir. meciul decisiv pentru calif:- 
narea In finala categorie!. Serbau 
șl-a demonstrat, de asemenea, 
superioritatea, depăsindu-1 (prin 
koka) pe cunoscutul campion din 
R.D.G, Andreas Paluschek.

A urmat O Intilnire așteptată 
cu firesacă emoție de mica 
noastră delegație. adversarul 
sportivului român Eind Insus! 
campionul european de anul 
‘-ecut. experimentalul francez 
Mare Alexandre, calificat in 
nalâ dună victoriile In fața 
Harrt HLrvonen (Finlanda) 
■iopon. Allen Sevre (Danemarca)
— vuko. Iurf Sokolov (TT.R.s s.)
— waza-arl șl Philip Leats (Bel- 
ria) — ippon. Prints-o bună o- 
-entare tactică. arunclnd tn 
luotă toate resursele. Serbau a 
reușit în ultimul minut. prin 
-tacuri foarte hat! să obțină de
cizia tn fata valorosului său 
adversar I

Proaspătul campion «mrooean 
a urcat pe ce» mai înaltă treap
tă a pod'umului de premiere, ci 
mtndrta de a 8 adus Iudeului 
-astru. Ia numai 21 de ani un 
H-umos succes. Originar d’n Fă
ră ras. Iile Serban este leri’imat 
ia clubul Dinamo București, fi
ind antrenat de Iacob Codrea. A

fl- 
lul

început să 
judo-ul in 
Clubul Sportiv 
Sibiu, sub Îndrumarea 
antrenorului Ovidiu 
Bucur. Este de trei ori 
campion național, a 
obținut două titluri de 
campion balcanic, iar 
In anul 1982, la Cam
pionatele europene de 
tineret de la Tlrgoviște, 
a obținut medalia de 
bronz. Clasamentul ca
tegoriei semiușoară : L 
ban, 2. M. Alexandre (Franța). 3. 
J. Haggqvist (Suedia) și A. Pa- 
luschek (R.D.G.),
în cadrul categorie! ușoare re

prezentantul nostru George Ciu- 
vâț nu a reușit să urce pe po
dium. <—jreamentnl : 1. T. Nam- 
galauri (UXS.S.I, 2. B. Hajtos 
(Ungaria), 3. K. Brown (Belgia) și 
R. MeHllo (Franța).

In ultima zi a competiției, a’* 
doi sportivi români au intrat pe 
tatami. Superușorul Gheorgtre 
Dani ș!-a asigurat intrarea in fi
nala mare după o suită de fru
moase succese la fața unor ad
versari redutabili. în primul tur, 
el dstigâ ia fața cehoslovacului 
P. Petrikov prin yusei-gachi. în 
turul doi dispune de polonezul 
A. Dziemkaluka prin waza-ari 
(7 p). în meciul următor reu
șește să treacă șl de spaniolul 
C. Sottilo, după ce a fost con
dus p!nâ In ultimele secunde. 
Cu un procedeu de kansețu își 
fixează adversarul dnd mai erau 
doar 4 secunde ! în finală insă

ILIE ȘERBAN

GHEORGHE DANI

cu sovieticul K. Tleseri, meciul 
terminindu-se la egalitate, arbi
trii îl preferă pe Tieserl care 
devine pentru a 3-a oară cam-

Costin CHiRlAC

(Continuare în pag. a 4-a)

ȘTIINȚA BACAU - CAMPIOANA
A TARII LA HANDBAL (i)

Etapa a 2S-a a Diviziei „A“ de fotbal

MAREA SURPRIZĂ DE LA BACAU
0 Steaua, deși 
Hunedoara, își 
șansele # F. 
punct mare la
Universitatea Craiova

învinsă la
păstrează 
C. Bihor,

Slatina

întrecută la Petroșani @ 
Sportul studențesc, singura 
învingătoare din „cvartet"

Goanță înscrie spectaculos 
al doilea gol al Rapidului 

Foto: i. bănica

Desfășurată Ieri, etapa a 22-a 
a pus punct final celei de a 27-a 
ediții a campionatului feminin 
de handbal. Divizia „A*. Titlu] 
de campioană a României a fost 
cucerit, din nou, de ȘTIINȚA 
BACAU. Au mai urcat pe po
dium — Chimistul Rm. Vilcea șl 
Hidrotehnica Constanța. Vor ac
tiva in ediția viitoare a campio- 
na'.ultr in Divizia „B“. formațiile 
A.E.M. Timișoara și Progresul 
București.

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Un 
meci care l-a tlnut permanent 
conectați pe cei peste 3 000 de 
spectatori, presenți In tribunele 
Sălii sporturilor și care s-a în
cheiat cu victoria echipei Știința 
Bacău : 18—17 (11—9) cu Rulmen
tul Brașov. Pentru această nouă 
și meritată victorie a handbalis
telor băcăoance intreaga echipă, 
antrenorii Eugen Bartha șl Ale
xandru Mengoni, conducerea clu
bului. suporterii (care și de data 
aceasta av venit la Brașov pen
tru a-șl încuraja formația În
drăgită) merită felicitări.

Partida, de o Încleștare cum 
rar s-a văzut in această a 27-a 
ediție a campionatului, a debutat 
cu două goluri de mare frumu
sețe înscrise de Mariana Tîrcă. 
Pînă la sfirșltul disputei, deși in 
repetate rtndurl ea avea să fie

fost ceadur faultată, Tîrcă, a 
mai eficace jucătoare a oaspete- 

orecum și cea mai bună de 
Pînă la sfîrșitul primei 

a condus de 12 
,rei și patru go- 
20, 10—7^ min. 28 
in timp ce RuJ- 

vădite eforturi să 
proporțiile scorului.

20 de minute au 
La reluare

lor
pe teren 
reprize Știința 
ori (c două, 
luri : 6—4 min. 
11—7, mia 29), 
meniul a făcut 
stăvilească 
Aceste prime 
aparținut Bacăului, 
brașovencele au fost acelea care 
au stăpînit situația, mai ales în 
primele 10 minute. Rulmentul a 
reușit — prin dîrzenia cu care 
au luptat Tache. Vasu și Neică — 
să egaleze și să preia condu
cerea (pentru prima oară in min. 
37 : 12—11). Abia în min. 53 $ti- 
nța a preluat din nou conduce
rea. mai Intîi cu un gol (16—15)

-'Oi cu două (17—15. min. 55) 
pentru ca în final, cu 23 de se
cunde înaintea fluierului arbitri
lor Tache să înscrie pentru Rul
mentul șl să reducă doar la un 
gol avantajul băcăoancelor. Dar 
meciul era jucat.

Au înscris : Tache 6, Drăgușei 
3. Vast 3. Neică 2 Demeter 2.

Ion GAVRiLESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Sportul studențesc - „Poli" Timisoara 5-1 (2-0) 1. STEAUA 28 21 5 2 62-16 47
Corvinul — Steaua 2-1 (1-0) 2. Dinamo 28 17 9 2 50-26 43
F.C. Olt — F.C. Bihor 1-1 (1-0) 3. Sportul stud. 28 17 7 4 58-22 41
S.C. Bacău — Dinamo 3-0 (0-0) 4. Univ. Craiova 28 14 5 9 52-38 33
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 0-0 5. Corvinul 28 13 2 13 46-42 28
Rapid — Politehnica lași 3-1 (1-1) 6. Gloria Buzău 28 10 8 10 41-43 28
Gloria Buzău — F.C. Baia Mare 2-0 (0-0) 7. A.S.A. Tg. Mureș 28 10 7 11 22-25 2?
F.C.M. Brașov - Chimia 3-0 (1-0) 8. „Poli" Timișoara 28 10 7 11 27-41 27
Jiul Petroșani - Univ. Craiova 4-3 (2-3) 9. Rapid 28 9 8 11 32-33 26

ETAPA VIITOARE (miercuri 15 mai) 10.
11.

F.C. Bihor
F.C. Olt

28
28

11
11

4
4

13
13

32-36
28-38

26
26

Gloria Buzău - 'F.C. Bihor (1-3) 12. F.C. Argeș 28 9 6 13 37-32 24
F.C Olt - „Poli" Timișoara (1-2) 13. F.C.M. Brașov 28 10 4 14 23-36 24
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș (1-2) 14. Jiul 28 10 4 14 30-45 24
Politehnica lași - Corvinul (0-5) 15. F.C. Baia Mare 28 9 4 15 24-39 22
Sportul studențesc Rapid (4-2) 16. S.C. Bacău 28 8 5 15 27-33 21
F.C. Baia Mare Chimio Rm. Vilcea (0-2) 17. Chimia Rm. Vilcea 28 8 5 15 22-47 21
Jiul Petroșani - S.C Bacău (0-2) 18. Politehnica lași 28 4 8 16 26-52 15
Dinamo
Univ. Craiova

Steaua
F.C Argeș

(2-D 
(2-0)- (Cronicile In pag. 2-3)

CRIȘUL ORADEA A CIȘTIGAT 
PRIMUL SĂU TITLU LA POLO!

Ieri la ora prînzulul s-a în
cheiat o nouă ediție a campio
natului de polo. Titlul a revenit, 
pentru prima oară tn Istoria a- 
cestul sport, echipei CRIȘUL O- 
radea, care a demonstrat, 
de-a lungul întrecerii Diviziei 
„A“ (cu o fază preliminară, de 
zece echipe, șl apoi cu turnee 
pe grupe valorice), o remarca
bilă omogenitate și o constanță 
superioară Felicitări se cuvin 
intru totul meritat, jucătorilor bl- 
horenL antrenorului Ioan A- 
iexandrescu, conducerii clubului 
Crlșul. care a primit an real 
sprijin din partea organelor lo
cale. Victoria lor finală este cu

atit mal frumoasă cu cit au in- 
cneiat competiția cu șase -Junețe 
avans față de fosta multiplă 
campioană. Dinamo București 
(antrenori I. Capșa șl D. Pooes- 
cu), și cu 15 puncte mai mult 
decît Rapid București (antrenor 
C. Rusu), de asemenea laureată 
cu cîțlva ani în urmă 1

Amănunte de la ultimele 
două etape disputate la bazi
nul Dinamo:

CRIȘUL — DINAMO 12—8 ■»—1, 
5—2. 1—2, 2—3). Orădenii au tl-

Geo RASTCHi

(Continuare în pag a 4-al



ȘtDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.U.

(Urmare din pag. 1)

și a adoptat măsuri corespun
zătoare in vederea înfăptuirii 
lor in viată in bune condiții.

In continuare, in cadrul șe
dinței, a fost prezentată o in
formare asupra vizitei oficiale 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efecluat-o, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Canada, Ia in
vitația guvernatorului general 
al Canadei, Jeanne Sauve, și 
a guvernului Canadei.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor vizitei, care se în
scrie ca un moment de seamă 
in evoluția bunelor relații din
tre România și Canada, desebi- 
zind perspectiva unei dezvol
tări și mai puternice a conlu
crării dintre cele două țări, atit 
pe tărîm bilateral cit și in 
sfera vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție faptul că 
in cadrul convorbirilor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ie-a avut cu guvernatorul ge
neral și cu primul ministru, 
Brian Mulroney, a fost expri
mată voința comună de a con
feri dimensiuni tot mai largi 
raporturilor prietenești dintre 
România și Canada, corespun
zător aspirațiilor de pace și 
progres ale ambelor popoare. 
S-a subliniat in mod deosebit 
importanța măsurilor stabilite 
la nivel inalt pentru amplifi
carea și aprofundarea colabo
rării româno-canadiene. In a- 
cest sens, a fost evidențiată 
insemnătatea înțelegerilor con
venite cu privire la extinderea 
conlucrării în domeniul energe
ticii nucleare, precum și Ia pro
movarea unor noi forme de co
operare, prin încheierea unor a- 
corduri de lungă durată pri
vind livrarea unor importante 
cantități de materii prime — 
minereu de fier, cărbune coc- 
sificabil, metale neferoase etc. 
— cu plata în compensație, în 
produse românești. De aseme
nea, au fost convenite înțe
legeri pentru dezvoltarea co
operării româno-canadiene pe 
terțe piețe.

S-a apreciat că imprimarea 
unui ritm și mai susținut co
laborării româno-canadiene — 
pe tărim politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte sectoare de activitate — 
este în folosul și spre binele 
celor două țări și ponoare, a- 
ceasta avind, totodată, un rol 
pozitiv in statornicirea unor 
relații de încredere și coope
rare rodnică intre toate statele.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, în același timp, că 
schimburile de păreri la nivel 
înalt cu privire la actualitatea 
politică internațională au pus in 
evidență hotărirea României și 
Canadei de a contribui, prin- 
tr-o conlucrare tot mai strin- 
să, Ia soluționarea problemelor 
complexe ce confruntă ome
nirea. A fost apreciată hotă
rirea celor două țări de a ac
ționa, in continuare, pentru o- 
prirea cursei înarmărilor și

trecerea la dezarmare, in pri
mul rind la dezarmare nu
cleară, pentru reglementarea 

pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor diferendelor dintre 
state, pentru edificarea unui 
climat de pace, destindere, se
curitate, înțelegere și coope
rare pe continentul european 
și in întreaga lume.

Aprobind in unanimitate re
zultatele vizitei în Canada, Co
mitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia toa
te măsurile ce se impun pen 
tru realizarea in bune con
diții a înțelegerilor și obiecti
velor de colaborare convenite. 
Tn acest scop a fost întocmit 
un plan concret de măsuri.

Comitetul Politic Executiv a 
fost informat, de asemenea, 
despre convorbirile avute de 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, care, 
in fruntea unei delegații ofi
ciale, a efectuat o vizită de 
lucru in țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că dialogul româno- 
nicaraguan la nivel inalt a e- 
vidențiat cu pregnanță rela
țiile prietenești dintre țările și 
popoarele noastre, care s-au 
extins și aprofundat in perioa
da ce a trecut de la victoria 
revoluției populare din Nica
ragua. Totodată, s-a relevat că 
intilnirea dintre cei doi șefi dc 
stat marchează, prin rezultatele 
sale, o contribuție importantă 
la dezvoltarea și întărirea pe 
mai departe a conlucrării din
tre România și Nicaragua pe 
plan politic și economic, pre 
cum și Ia eforturile întreprin
se pe plan internațional în ve
derea edificării unui climat de 
pace, securitate, colaborare și 
înțelegere între națiuni. In ca
drul vizitei s-a ajuns la o sc
rie de înțelegeri privind dez
voltarea colaborării și coope
rării îndeosebi in domeniul a- 
griculturii, al punerii in va
loare a unor zăcăminte și re
surse minerale.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat in mod deosebit fap
tul că, in spiritul politicii ex
terne a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, 
și cu acest prilej, solidaritatea 
țării noastre cu lupta poporu
lui niearaguan pentru apărarea 
dreptului de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării economice și 
sociale, fără nici un amestec 
din afară.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat rezultatele vizitei, ale 
dialogului româno-nicaraguan 
la nivel înalt și a stabilit mă
suri pentru dezvoltarea, in con
tinuare, a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoa
re, in interesul lor, al cauzei 
păcii, ințelegerii și cooperării 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

GAZDELE, DEZLĂNȚUITE DUPĂ» »
S.C. BACĂU - DINAMO 3-0 (0-0)

Stadion „23 August" ; teren satisfăcător ; timp călduros ; spec
tatori — circa 20 000. Șuturi : 15—3 (pe poartă : 6—3). Cornere : 4—1. 
Au marcat : TISMANARU (min. 55 și 69), C. SOLOMON (mln. 70).

S. C. BACAu î Mangeac — Andrieș, CARPUCI, Boccea, Elisei — 
Vlscreanu, C. SOLOMON, TISMANARU, AVADANEI — ȘOIMAN (min. 
80 Mangalagiu), Penott (min. 88 Manase).

DINAMO : Moraru — Movilă (min. 46 Vlad), Zare, Al. Nicolae, Stă- 
nescu — REDNIC, Orac (min. 66 Tulba), Andone, DRAGNEA — Au
gustin, Suclu. *

A arbitrat bine Cr. Teodorescu ; la linie : N. Gogoașe șl N. Geor
gescu (toți din Buzău).

Cartonașe galbene : MOVILĂ. AVADANEI, MANGEAC, STANESCU, 
BORCEA.

Cartonașe roșii : ANDONE.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2—2 (2—0).

BACĂU, 12 (prin telefon). 
Campionii au fost Învinși la scor, 
în finalul partidei pe teren aflîn- 
du-se doar o echipă : Sport Club 
din localitate, care, depășlndu-se 
pe sine, a evoluat in... ceasul al 
12-lea ea în zilele el cele mai 
bune. Aprecierea se referă mai 
cu seamă la jocul excelent al 
gazdelor din partea a doua a în- 
tilnirii, cînd au evoluat cu dezin
voltură șl inventivitate, obligln- 
du-i pe bucureștenl (aflați în a- 
cest meci Intr-o zi slabă) la o 

SCORUL ETAPEI,

defensivă neașteptată șl la co
miterea unor greșeli prompt 
sancționate. Așa s-a inttmplat In 
min. 55, cînd, surprinși avansați, 
dinamovlștli au cedat intila oară: 
Șoiman l-a „pierdut* pe drum 
pe Stănescu (uneori prea aspru 
în unele dueluri cu extremul 
băcăuan), a centrat impecabil și 
TISMANARU a Înscris, nemar
cat, cu capul : 1—0. Campionii 
au o zvîcnire două minute mai 
tîrzlu — Rednlc trimite în „trans
versală" din lovitură liberă. Vin

CHIAR SI FĂRĂ TREI
»

SPORTUL STUDENȚESC - „POLI" TIMIȘOARA 5-1 (2-0)
Stadion „Sportul studențesc" ; teren foarte bun ; timp călduros : 

spectatori — circa 10 000. Șuturi: 24—16 (pe poartă: 12—11). Cornere: 6—10. 
Au marcat : PASCU (autogol, min. 13), FL. GRIGORE (min. 40 șl 
67), TERHEȘ (min. 50), BURCHEL (min. 85), respectiv BOLBA 
(min. 79).

SPORTUL STUDENȚESC : SPER1ATU — M. Mihail, Cazan, Pană, 
MUNTEANU II (min. 70 Munteanu I) — Șerbănică, Bozeșan, TERHEȘ 
— FL. GRIGORE, M. Sandu, Hagi (min. 9 BURCHEL).

politehnica : Moîse — Pascu, Șunda, Circiumaru, Lehmann — 
DUMITRU, ROTARIU, Vlătănescu (min. 46 Deac) — Oanoea, Bolba, 
Giuchicl.

A arbitrat bine Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) ; la linie : M. Stă- 
nescu (Iași) șl I. Gergbeli (Baia Mare).

Cartonașe galbene : MUNTEANU II.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—0 (2—0).

Cînd o echipă are o reală 
valoare de ansamblu, ea reu
șește să joace bine chiar cînd 
ii lipsesc „vedetele". Este ceea 
ce a demonstrat ieri Sportul 
studențesc, intrată in teren fă
ră Coraș și Iorgulescu (indis
ponibili) și — din min. 9 — 
rămasă și fără Hagi, acciden
tat în joc. Cu toate acestea, 
„alb-negrii" n-au avut, practic, 
nici o problemă în a-și asigura 
victoria, ei dominînd autoritar 
partida, mai ales în primele 
45 de minute, cînd, după două 
mari ratări ale lui Bozeșan 
(min. 6 și 17), PASCU a înscris

in propria poartă, aducînd ta
bela de marcaj in acord cu as
pectul de pînă atunci al jocu
lui. Totul a devenit apoi clar, 
în min. 40, cînd — la o fază 
de gol prelungită, în careul 
mic al oaspeților — Terheș a 
șutat in bară șl mingea, reve
nită in teren, a fost trimisă cu 
capul, în plasă de FL. GRI- 
GORE.

După pauză, gazdele profită 
cu abilitate de unele nesincro- 
nizări ale apărării „violete" șl 
scorul ia proporții. în min. 50, 
din pasa lui M. Sandu, TER
HEȘ înscrie de pe dreapta, cu

DEȘI OASPEȚII AU MARCAT
7 »

RAPID - POLITEHNICA IAȘI 3-1 (1-1)
Stadion Giulești ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 

14 000. șuturi : 24—9 (pe poartă : 13—3). Cornere : 13—2. Au marcat : 
ST. POPA (min. 32), GOANȚĂ (min. 55), PARASCHIV (min. 73), res
pectiv BURDUJAN (min. 25).

RAPID : Mânu — Cinstea, Grigore, SAMEȘ, Bacoș — Rada, Paras- 
chlv, GOANȚA, ȘT. POPA — Teodorescu (min. 46 GIULESCU), Da
maschin II (min. 66 Ion ion).

POLITEHNICA : Dohot — Munteanu, Anton, Ciocârlan, Topolinschl 
(min. 71 Keressl) —Paveliuc (min. 62 Filip) GHEORGHIU, Că-nănău, 
Burdujan — DAMASCHIN I, Biro.

A arbitrat bine V. Titorov (Drobeta Tr. Severin) ; la Hole : D. Bu- 
ciuman (Timișoara) și Gr. Macavei (Deva).

Trofeul Petsehovsehl : 10. La speranțe : 2—1 (1—1).

„Lanterna" s-a dovedit o a- 
dversară incomodă pentru Ra
pid, cu deosebire în prima ju
mătate a meciului, cînd a reu
șit să mențină un evident e- 
chilibru în joc. De altfel, ie
șenii au fost cei care au des
chis scorul, în min. 25, dintr-o 
lovitură liberă, de la 20 m, 
impecabil executată de BUR- 
DUJAN. Oaspeții, care dădu
seră serioase emoții publicului 
și mai înainte, la două șuturi 
ale lui Damaschin I (min. 21) 
și Paveliuc (min. 23), s-au a-

flat apoi aproape de 2—0, dar 
arbitrul, pe fază, i-a oprit din 
acțiunea de gol pentru un henț 
comis de Paveliuc. Feroviarii, 
care avuseseră și ei două bune 
ocazii (în min. 4, la un corner, 
cînd mingea a fost respinsă 
de oaspeți de pe linia propriei 
porți, și în min. 10, cînd Da
maschin II, din excelentă po
ziție, a șutat slab), dar care 
apoi, timp de vreo 20 de mi
nute, nu s-au mal regăsit în 
joc, au reușit totuși să egaleze 
In min. 32, ȘT. POPA fructi-

PAUZĂ...
apoi două mmute incandescente 
și elevii lui Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor se desprind decisiv pe ta
bela de scor, prin două goluri 
foarte spectaculoase : in min. 69, 
același TISMANARU fructifică 
pasa bună a lui Penoff, sancțio- 
nind plasamentul defectuos al 
„centralilor" dinamoviștl. Aflată 
in derută, Dinamo cedează și in 
min. 70, Ia acțiunea foarte de
cisă a Iui C. SOLOMON (cursă 
irezistibilă, de aproape 40 m).

Ce se întlmplase pînă atunci 7 
Prima iepriză nu lăsa să se în
trevadă această victorie catego
rică, ea fiind relativ echilibrată, 
flecare formație avînd cite două 
ocazii de a înscrie (în min. 5 și 
30 — Viscreanu și Șoiman, res
pectiv în min. 7 șl 37 — ambele 
ale lui Suclu), deși băcăuanii au 
avut mai mult inițiativa in Joc. 
Să notăm eliminarea lui Andone 
din min. 80, căruia, în urma unei 
comportări necuviincioase față 
de arbitrul partidei, 1 s-a arătat 
cartonașul roșu. Finalmente, o 
victorie la un scor neașteptat, 
pe deplin meritată, dătătoare de 
speranțe pentru S. C. Bacău.

Stelian TRANDAF.RESCU

„TRICOLORI"
un șut pe jos, în colțul opus, 
iar în min. 67, FL. GRIGORE 
marchează din nou (șut cu 
efect, după o combinație cu M. 
Sandu). în această a doua par
te, Politehnica se vede mai 
mult jn atac, are ocazii bune 
(min. 65, lovitură liberă exe
cutată de Dumitru, în bară, ur
mată de ratarea lui Bolba, care 
reia cu capul, în portar ; min. 
73 — Rotariu; min. 76 — Giu- 
chici) și înscrie golul de onoa
re în min. 79, prin BOLBA, 
care finalizează o „eursă in 
doi", Dumitru-Giuchici. Scorul 
meciului este stabilit în min. 
85 de BURCHEL care șutează 
cu stingul, de la peste 20 m, 
în stingă lui Moise, „la păian
jen". în ansamblu, un joc plă
cut, cu goluri frumoase, în 
care Sportul studențesc (după 
ce și-a asigurat victoria) n-a 
mai forțat, iar timișorenii 
(mult mai activi în repriza a 
doua) au avut ocazii care le-ar 
fi permis — și meritau — să 
încheie jocul cu un scor mai 
strîns.

Radu URZICEANU

PRIMII...
ficînd inteligent o bună pasă 
dată de Faraschiv.

Cu, un debutant care pro
mite (Giulescu) ca vîrf de a- 
tac și cu o linie de mijloc mai 
laborioasă după patiză, echipa 
giuleșteană a evoluat mult 
schimbată în bine în repriza 
secundă, a dominat în majori
tatea timpului și a pus dese
ori In pericol poarta ieșenilor, 
a căror replică ofensivă a scă
zut sensibil. Giuleștenii au mai 
înscris două goluri, ambele 
foarte frumoase, în min. 55 (lo
vitură liberă executată de ȘL 
Popa, urmată de o pasă cu 
capul a lui Rada spre GOAN- 
TA, care — tot cu capul — a 
trimis mingea în plană) și min. 
73 (corner executat de Ion Ion, 
minge „pusă** apoi cu capul de 
Giulescu lui PARASCHIV, ca
re șutează sec), au mai ratat 
cîteva bune situații (mai ales 
cea a lui Giulescu, din min. 
74) și au obținut în final o 
victorie meritată.

Constantin FIRANESCU

In campionatul de rugby FARUL CÎȘTIGĂ DERBYUL 
ETAPEI (13-12 cu Dinamo), STEAUA (12-9 la Baia Mare) IA AVANS...

Ieri au avut loc jocurile etapei 
a 13-a în Divizia „A" la rugby, 
dominată die meciurile de la 
Constanța și Baia Mare :

FARUL — DINAMO 13—12 
(io—9). Constanța, 12 (prin tele
fon). Derby-ul etapei a cores
puns, sub aspectul luptei — ti
tanică de-a lungul a 30 de mi
nute și dramatică, pentru că 
rezultatul final s-a fixat in mâ
nuțele de prelungiri —, mal pu
țin sub cel al clarității tn Joc. 
A câștigat, meritat, Farul, care 
și-a anunțat succesul încă din 
prima repriză (cînd a jucat evi
dent mai bine) prin cele două

DE AZI SE VIND 
BILETELE PENTRU 

BALCANIADA 
DE BASCHET (M)

Biletele pentru Campio
natul balcanic de baschet 
masculin, care se va dis
puta de miercuri pînă 
duminică In sala Flo- 
reasca, se pun în vînza- 
re tocepînd de astăzi la 
casele sălii Floreasca, la 
agenția C.C.A. și la 
C.N.E.F.3.

Pentru competiția res
pectivă, vor fi valabile 
legitimațiile C.N.E.F.S. ro
șii și verzi (de ziariștii.

frumoase eseuri reușite de Înain
tași, in urma unor faze lungi, 
„lucrate" cu abilitate, in care 
s-a văzut forța binecunoscută și 
știința de Joc a unor vechi in
ternaționali, cu deosebire Dumi
tru (din păcate lovit șl înlocuit 
in min. 55) șl FI. Constantin, ca 
și decizia mal tinerilor Necula 
și Grigore. Dinamo, pornită la 
drum fără D&răban și Borș, ac
cidentați, a cedat momentul tu
șei din strat, foarte tinărul Cr. 
Răducanu (1,93 m la nici 18 ani) 
neputind, împreună cu Caragea, 
face față „coaliției* Înalte a 
canstănțenllor. dintre care Gălan 
a dominat dar marginea. In 
rest, joc de apărare. Șansa lui 
Dinamo era aerisirea Jocului 
spre treisferturl, ceea oe a și 
încercat dealtfel, însă fără efect, 
toate punctele fiind realizate de 
Podărescu, dar nu din faze 
cursive, cum s-ar fi așteptat, ci 
din momente fixe : trei lovituri 
de pedeapsă și un drop. Doar 
două-treâ baloane, tnfâmplătoare, 
au ajuns pînă la aripă, insufi
cient după părerea noastră fiind 
jocul mijlocașilor (Paraschlv — 
Podărescu). Cu o asemenea ati
tudine era greu de clștlgafi Și 
totuși, Dinamo a condus cu 
12—10, pînă în min. 79—80, când 
ea a fost sancționată cu t 1 p, 
ca urmare a unei ieșiri nespor
tive a fundașului dinamovist 
Petre, care a împiedicat repu
nerea rapidă a mingii de la mar
gine, șutind balonul în arbitrai 
de margine M. VătuL „Centralul"

M. Gavrici — oare a condus mul
țumitor, dar a cam scăpat me
dul din mină In final — a acor
dat 1. p. în favoarea Farului, 
pe care Năstase a transformat-o 
în victorie, spre fericirea gazde
lor (aplaudate de circa 10 OOO de 
spectatori) și disperarea oaspe
ților, care fel văd astfel mult 
diminuate șansele la titlu.

Celelalte puncte au fost mar
cate astfel : min. 4, Podărescu 
l.p. ; mto. 9, Podărescu drop ; 
min. 24, fază Hmgă Ion — FI. 
Constantin — Dumitru — Grigore, 
eseu al ultimului ; min. 13, Po
dărescu 1. p ; min. 34, după o 
suită de 4-5 grămezi la 5 m de 
butul dinamovist, FI. Constan
tin intră tn eseu, transformat de 
Ion ; min. 47, Podărescu 1. p.

FARUL : Gh. Floreta — PHoțsdil, 
Holban, c. Vastie, N. Dinu (min. 
65 Gh. Dinul — Năstase, V. Ion — 
Necula, Șt. Constantin, FI. Con
stantin — Dumitru (min. 55 Ver
ga), Gălan — Opriș, Grigore, 
Ioniță ; DINAMO : Petre — Al- 
dea, Lungu, Margliescu, Chiri- 
cencu — Podărescu, Faraschiv — 
Stoica, Răducanu, Zafiescu — 
Caragea, Vereș — C. Gheorglie. 
Gh. Ion, Bucan.

Dimitrie CALL1MACHI
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE— 

STEAUA 9—12 (3—6). Baia Mare, 
12 (prin telefon). Greu, abia cu 
trei minute înainte de final, li
derul a reușit să-și aproprie vic
toria. Experiența celor mai multi 
rugbyști din XV-îe bucureștean

a avut de înfruntat dfczenla, ex
cepționala mobilizare a studenți
lor mineri ; de aici o partidă în 
cumpănă, care se putea încheia 
șl prmtr-un rezultat de egalita
te. Este meritul lui Codoi (Intr-o 
zi deosebită) de a fi realizat un 
drop de la 40 metri, după ce tot 
el, în min. 14, din drop, S3 și 62. 
din lovituri de pedeapsă, a punc
tat pentru steaua. Știința a avut 
resurse să reducă de la 0—6 
(Bucșa, l.p. min. 38). apoi, după 
pauză, Bă egaleze, da două ori ; 
Cantea, drop mln. 43 șl Osiac 
l.p„ min. 70. Ambele formații au 
avut, multe alte ocazii de finali
zare (tentative de dropuri șl
chiar eseuri), dar tensiunea în
care s-a jucat, determinată nu 
numai de miză, cl șl de publicul 
mult prea pătimaș, dorind cu 
orijoe preț succesul echipei favo
rite, a scăzut mult cota valori
că a întâlnirii. Să notăm șl fap
tul că terenul din cartierul Fer- 
neziu, denivelat șl cu gloduri, a 
însemnat, de asemenea, un obsta
col în calea acestui med, solici
tând în plus Jucătorii, chiar șl 
cei mol rutinați nereușind întot
deauna să asigure o bună circu
lație baloanelor. De unde au re
zultat multe faze confuze si ra
tări greu de acceptat pe un te
ren normal. S-a Jucat bărbăteșfe, 
pe alocuri chiar dur, D. Alexan
dru fiind una din victime (el a 
părăsit terenul în min. 9). Arbi
trul Fl. Dudu are meritul de a 
fi intervenit ferm, ctod s-au Ivit 
situații critice.

ȘTIINȚA CEMIN : Gligor — 
Pascale (min. 63 Oslac), lătrate 
(min. 68 (Tmyancsev), Șugan, 
Bucșa — Cantea, Florescu — 
Mărginean, Demian, Nistor — 
Ștefiuc, I’ujină — Metaiciuc, 
Vffland, Csorna ț STEAUA : Codoi 
(min. 9 Cr. Coman) — Fuicu,

Ena-che, David, Toader — Alexan
dru (min. 9 Codoi), Cr. Coman 
(min. 9 T. Coman) — Munteanu, 
Murariu, C. Florea, — M. Iones- 
cu, Giucăl — Șimonca, Moț, 
Leonte.

Tiberiu STAMA
CSM SIBIU — RC GRIVIȚA RO

ȘIE 18—18 (3—6). Partidă viu dis
putată. Au marcat Becheș — 
eseu. Ignat — 4 l.p 4- transf, 
respectiv Calafeteanu — eseu, 
TudOse — 3 l.p., drop, transf. 
(I. Boțocan, coresp.). GLORIA 
PTT ARAD — POLITEHNICA 
IAȘI 6—3 (3—3), prin punctele 
reușite de Leca — l.p., Asma- 
randei — l.p. (G), Petrișor — 
l.p. (N. Străjan, coresp). ȘTIIN
ȚA PETROȘANI •- RULMENTUL 
BIRLAD 30—10 (20—6). Năstase 3, 
Palamariu, Dobre — eseuri, Be- 
zărău — 2 l.p. + transf. (I. 
Cornea, coresp).

In fruntea clasamentului : 1. 
Steaua 36 p, 2. Dinamo 34 p, 3. 
Farul 32 p.

Seria a H-a : MAȘINI GRELE 
OLIMPIA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 10—0 (6—0). Meci
disputat, Jucat cu ambiție de 
ambele echipe, câștigat pe me
rit de bucureștenl. Au marcat 
Gordin — eseu, Buga — 2 drop. 
(D. Moraru — Slivna), RA
PID CHIMIA BAZAU — META
LURGISTUL CUGIR 9—3 (6—0).
CSM SUCEAVA — GLORIA 
BUCUREȘTI 30—3 (8—3). TC. IND 
MIDIA — CSU CONSTRUCȚII 
SP. STUDENȚESC 7—19 (4—6),
„U" 16 FEBRUARIE CLUJ-NA- 
POCA — MILCOV FOȘCANI 
26—0 (6—0). Corespondenți : D. 
Soare, I. Mindrescu, C. Popa, O. 
Lazăr. Conduce Rapid Chimia 
cu 35 p, urmată de CSU — 33 p 
și CSM- — 31 p.
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II-JOC FOARTE BUN

MAJARU,

Gheorghe

jos

Gheorghe NERTEA

ERE“

tlrzlu,

Eftimie IONESCU

băimă- 
balonul

Naghl, Ștefan 
MANDOCA) —

5—4. Au mar
ți MANDOCA

HUNEDOARA - STEAUA 2-1 (1-0)
teren foarte bun (alunecos din cauza ploii 

el) ; timp noros ; spectatori — circa 20 OOO. 
rtă : 6—2). Cornere : 6—4. Au marcat : PETCU 

. 80), respectiv MAJARU (min. 82 — din 11 m.).
(eliminat in min. 82) — Nicșa. DUBINCIUC, 

— Petcu (min. 83 Ioniță), MATEUȚ, KLEIN 
(min. 78 Tîrnoveanu), Văetuș.

(min. 65 Stingaciu) — lovan, Bumbescu, BE- 
- STOICA, Pușcaș (min. 46 Balint), '

ABIA ÎN FINAL

La speranțe : 1—1 (0—1)

CEA, RAȚ. RUS.
10. La speranțe : 3—0 (1—0).

BĂTRÎNII 4 GLORIEI

V - CHIMIA RM. VILCEA 3-0 (1-0)
teren foarte bun ; timp însorit spectatori — 

—5 (pe poartă : 8—2). Cornere :
0), BENT A (rnln. 83 din li m.)

: car-
rămiîne 

intrat 
Victo-

la cap. 
Majaru 

Imprecis 
In min. 

la

este 
min.

(Cluj-Napoca) ; la linie : A. 
ălăjan (Satu Mare).
UȘCAȘ, NICȘA, KLEIN

CRAIOVENII, DOAR 0 REPRIZĂ In primul meci-test al selecționatelor de juniori UEFA ’83

JIUL PETROȘANI - UNiV. CRAIOVA 4-3 (2-3)
Stadion „Jiul" ; timp închis, a plouat înainte de meci ; teren 

moale, alunecos ; spectatori — circa 25 000. Șuturi : 24—8 (pe poartă : 
10—5). Cornere : 11—3. Au marcat : SZEKELI (min. 17), SĂLAJAN 
(min. 40), BALUTĂ (min. 66 șl 71), respectiv UNGUREANU (min. 28), 
GEOLGAU (min. 35), CAMATARU (min. 43).

JIUL : Homan —V. Popa, M. Popa, Vizitiu, P. Grigore — Găman, 
Szekeli, Stana (min. 82 Călin) — B. Popescu, Sălăjan (min. 82 Dosan). 
Băluță.

UNIVERSITATEA : Lung — Ungureanu. Tilihol, Ștefănescu, Matei 
— Mănăilă, Adr. Popescu (min. 75 Săndol), Irimescu — Geolgău (min. 
72 Oct. Popescu), Cămătaru, Cîrțu.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu ; la linie : P. Cadar (ambii din 
Brașov) și Ș. Necșulescu (Tîrgovlște).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—3 (0—2)

ROMÂNIA-U.R.S.S. 1-3 (0-2)
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Văetuș se Încheie cu un șut 
peste „transversală". în min. 60 
Petcu șutcază la colț si Ducadam 
apără. In min. 65. un duel ae
rian între Mateuț ți Ducadam 
se soldează cu accidentarea a- 
cestora, portarul stelist părăsește 
terenul, iar Mateuț reintră după 
câteva minute, bandajat ' 
Mare ocazie Irosită de 
(min. 70), cu un sut 
din interiorul careului.
74 Alexa blochează curajos 
picioarele lui Pi turcă, pătruns In 
interiorul suprafeței de pedeapsă. 
Min. 80 avea să aducă al doilea 
gol al echipei locale : după un 
atac prelungit, mingea ajunge la 
Văetuș, urmează o pasă în pre
lungire, spre stingă, la KLEIN, 
care, venit In fuleu, reia, lm- 
parabil, cu un șut fulgerător Ia 
vinclu. In min. 82 Majaru pă
trunde perpendicular In careu, 
Bogdan 11 cosește și penalty-ul 
clar este transformat cu siguran
ță de același MAJARU. în ace
lași minut. Alexa îl lovește fără 
balon pe BOlăni, primește 
tonaș roșu, și Corvinul 
in zece oameni, cu Ioniță, 
în locul lui Petcu.
rie meritată a Corvinului, care a 
jucat foarte bine, in lata unui 
adversar care n-a periclitat de
cât rareori poarta echipei lo
cale.

PETROȘANI, 12 (prin telefon). 
Numeroși iubitori ai fotbalului 
au venit la întîlnirea cu inter
naționalii craiovenl. Șl, timp de 
45 de minute, ei aveau sa asiste 
la un meci frumos, în care oas
peții au arătat că știu să joace 
fotbal. După golul înscris de 
SZEKELI (min. 17), echipa ol
teană a egalat prin UNGUREA
NU (min. 28). apoi GEOLGAU a 
luat conducerea pentru oaspeți 
(min. 35), SĂLAJ AN a egalat 
(min. 40), dar replica Iul CA- 
MĂTARU a venit repede (min. 
43), ceea ce a făcut ca echipa 
iul Ștefănescu să Intre cu a- 
vantaj la vestiar. La capătul a- 
cestei reprize cu cind goluri, 
combinații și dantelării, trebuie 
să spunem că nu am putut eli
mina impresia că asistăm la un 
meci amical.

După pauză, craiovenil cedea
ză, surprinzător, teren. Jucăto
rii Jiului atacă, dar par com- 
plexați, incapabili să realizeze 
egalitatea, cu toate că apărarea 
oaspeților se dovedește lipsită

de vlagă. Deși au poziții de șut 
foarte convenabile, Băluță, Să
lăjan si Găman ratează copilă
rește. Craiovenll „punctează" 
doar prin cursele rapide a,e Iul 
Geolgău, rămase fără rezultat șl 
prin Infiltrările Ineficace ale 
lui Mănăilă. In cele din urmă, 
față de jocul extrem de slab ai 
apărării craiovene, BĂLUTA ega
lează și apoi marchează golul 
victoriei (în minutele 66 șl 71), 
profitînd și de lipsa apetitului 
de gol instaurat în tabăra cralo- 
veană după pauză.

Jiul a obținut finalmente vic
toria, de care avea atita nevoie, 
dar trebuie să subliniem că la 
aceasta a contribuit mult jocul 
palid al cralovenllor, după pau
ză, cînd apărătorii erau d? ne
recunoscut. Șl astfel, Inimoșii 
spectatori, care au Înfruntat a- 
menințarea permanentă a ploii, 
au părăsit stadionul doar eu 
bucuria celor două puncte 4n 
clasament.

Constantin ALEXE

C1MPULUNG MUSCEL, 12 (prin 
telefon). Foarte dificil examen 
pentru selecționata noastră de 
juniori U.E.F.A. ’88 acest prim 
joc-test susținut ta compania 
reprezentativei similare a U.R.S.S. 
Deși destul de echilibrată, pri
ma parte a intîlnlrli s-a înche
iat cu avantaj consistent pen
tru echipa vizitatoare. Formația 
noastră s-a străduit să depășeas
că Inerentul trac al debutului 
său Internațional, ta fața celor 
circa 5 000 de spectatori pre- 
zenți la meci, dar, din păcate, 
linia mediană n-a fost într-o zi 
prea fericită. Golurile primei 
părți au fost realizate de KI- 
RIAKOV în min. 35, ca un «ut 
din anghi, de Ia 12 m, și de 
ȘETNIKOV, care a deviat balo
nul in plasă, din apropiere, in 
min. 44.

La reluare, Juniorii români au 
un start favorabil și reduc din 
handicap in min. 49 prin SZOCS, 
care a transformat un penalty. 
A fost Insă un foc de pale.

pentru că, in continuare, parti
da a fost controlată de forma
ția oaspete, care, de altfel, și-a 
mărit avantajul prin BEKOV, 
în min. 60, cu un șut din mar
ginea careului, șl a ratat și o 
lovitură de la 11 m, prin Ti- 
moșenko. în min. 82.

Arbitrul Al. Mustățea a con
dus foarte bine următoarele for
mații:

ROMANIA: Birău — Minea,
SZOCS, Muscă, Bucur — Dra- 
gomlr (min. 50 Isac), Aproda, 
STANICA — Moldovan. Mitrică, 
Bălan.

U.R.S.S.: PCELNIKOV — Ben- 
kov, GAZDANOV, Tabunov. Ka- 
latozișvlll — ȘETNIKOV (min. 
63 Ivanov), Trosko (min. e3 Ka- 
pustas). TIMOFEEV, KIR1AKOV 
— Timoșenko (min. 81 Petriaș- 
vill), Tedev (min. 72 Bekov).

Miho: CIUCA

IERI ÎN DIVIZIA „B“
Petrolul Ploiești a cîștigat derby-ul cu Dunărea C.S.U.; 

la Galați

RDACHE — BĂLAN, Moldovan, 
rece, CRISTEA, Spirea (min. 46 

EAN.
: Racolțea — lazăr, BASNO, Preda, Clncă 

ergu), IOV AN, Carabageac — Teleșpan, ANCU- 
C. Gheorghe).
Fl. Popescu ; la linie : I. Coț (ambii Ploiești)

ar, ancuța, ștefan, cristea. 
10. La speranțe : 2—1 (1—1).

on). A- 
din star- 
oaspete, 
ră Ion 

Juniori, a 
na bra- 
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e a stră- 
antreno- 

Bălan un 
încheiat 
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oarele Iui 
metri, 
simplă 

F.C.M.- 
arlpi. dar 
> linia a 
■ demarcă
ri in a- 
sint, in 
<le ma

la mar
in, lateral 
t balonul 
Clncă l-a

„salvat" pe Racolțea, respingînd 
cu capul, de pe linia porții. Spre 
final de repriză (min. 44), An
cuța reia alături, cu capul, de 
la 10—12 m frontal, reamintln- 
du-le brașovenilor că 1—0 este un 
scor prea fragil. Lansîndu-se in
tr-o furibundă cursă pentru rea
lizarea desprinderii, F.C.M. Bra
șov, extrem de crispată in ac
țiuni, va rata ocazie după oca
zie : Cristea — min. 52, Văldean 
— min. 55, 67 și 75. Cind, insă, 
spre final de partidă (min. S3), 
BENȚA va transforma penalty-ul 
(acordat In urma faultului comis, 
in careu, de Clncă asupra lui 
Văldean), brașovenii se vor des
tinde și, in min. 88, MANDOCA, 
mal deconectat, ca ți coechipie
rii, va înscrie ai treilea goi. Și 
astfel, „tribunele" au uitat de e- 
moțiile prin care trecuseră In 
min. 79, ia un contraatac tăios al 
vîlcenilor...

Gheorghe NICOLAESCU

fl
ZAU - F.C. BAIA MARE 2-0 (0-0)
en bun ; timp răcoros ; spectatori — circa 

poartă : 8—6). Cornere : 7—2. Au marcat : 
. 64) șl MARCU (min. 90).

Comănescu (min. 46 Năstase), Mircea, TICĂ.
, BALAUR, Zahiu (min. 59 State), Cramer — 

CU.
ia — Raț, PINTER, Ignat, Welssenbacher — 
Dorobanții), MUREȘ AN, LAIȘ — Nemțeanu, 

oznai).
e D. Petrescu 5 la linie : J. Grama și R. Mușat

Iefon). O
de
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in prima
Constan- 

lasă" din 
arte exact 
ița, insă, 
curi mal 
reținem: 

lo
in

e perso- 
Inchela- 

; min. 35
P' Dudu 

lingă 
cor.- 

In prim- 
tăr, care 
ptitudlne 
îlui, in 

situații

!, proba- 
norU lor, 

făcut o 
secundă, 

r șl pă
ci n-au 

ctul al

doilea" de acțiunile-surpriză ale 
oaspeților. După ocaziile Iul Ba
laur (min. 57) șl Zabiu (min. 
59), după ce Lazăr intervine din 
nou șl salvează din fața Iul Ca- 
clureac (min. 60), Gloria va 
deschide scorul in min. 64: Tică 
centrează inspirat ți DUDU 
GEORGESCU reia precis, prin- 
tr-o execuție rapidă, trimițînd 
balonul in plasă. Emoții pentru 
tribune un minut mal 
cind Caclureac pătrunde, șutea- 
ză și Lazăr respinge in ultimă 
Instanță. în min. 83, Dudu Geor
gescu este pe punctul să ma
joreze scorul, dar balonul tri
mis de el trece peste pară; in 
min. 86, Cramer șutează puter
nic, dar Mia Intervine salvator; 
In min. 90, el nu se mai poa
te opune golului: State pătrun
de singur spre poarta 
reană, trage Imprecis, 
respins de apărătorii oaspeți a- 
junge la MARCU, care ii expe
diază cu un șut de toată fru
musețea în plasa porții băimă- 
rene: 2—0.

SUB COTA AȘTEPTĂRILOR
F.C. OLT - F.G BIHOR 1-1 (1-0)

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 11—13 (pe poartă : 6—7). Cornere : 4—4. Au marcat : 
GEORGESCU (min. 10) șl MIHUȚ (min. 60).

F. C. OLT : Barba — Lauren țiu (min. 59 Hanghiue), Cervenschi, 
Cățol, M. Zamfir — Tănase (min. 37 Soro han). Kallo. Eftimie — Pena, 
Turcu, A. Georgescu.

F. C. BIHOR : Liliac — DIANU, Biszok, Dumitrescu, Kiss — TAMAS, 
Grosu (min. 83 Brukenthal), Buclco — Be, MIHUȚ, C. Georgescu (min. 
86 Slmuț).

A arbitrat foarte bine L Velea ; la linie : D. Busuioc (ambii din 
Craiova) șl I. Tir can (Reghin).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 4—1 (2—0).

SLATINA, 12 (prin telefon). 
F.C. Olt începe în trombă, își 
împinge adversara în propria 
treime, presează intens careul 
lui Liliac, și, în min. 10, înscrie 
prin A. GEORGESCU, en un 
șut puternic din 12 m, la o 
centrare a lui Kallo. Cu a- 
cest gol rapid, care părea în
ceputul unei serii spectacu
loase, gazdele își pierd din e- 
lan, prestînd un joc static, fără 
orizont, la mijlocul terenului. 
F.C. Bihor devine tot mai 
îndrăzneață, lărgindu-și pro
gresiv aria de ofensivă. Mihuț, 
cu tehnică individuală impeca
bilă, rezolvă dezinvolt faza de 
atac, căutîndu-1 mereu pe 
Grosu. care finalizează cu șut 
la poartă, din orice poziție.

După pauză, revirimentul o- 
rădean este și mai concret, 
oaspeții ajungînd frecvent _ în 
careul lui F.C. Olt. Ratările lor 
se țin lanț : Mihuț (min. 51),

C. Georgescu (min. 54), din 
nou Mihuț (min. 59), întrerupte 
totuși in min. 60, cind MIHUȚ, 
angajat în adincime de Grosu, 
transformă cu șut de la 14 m. 
Reacția gazdelor, iminentă, nu 
are și clarviziunea necesară, 
atacurile lor sucomMnd în 
șuturi defectuoase ale lui 
Kallo și Turcu. care nu-și a- 
ting ținta. Cu apetit ofensiv, 
orădenii refuză jocul închis 
care să conserve rezultatul, 
șarjează des în terenul ad
vers, în special prin cursele 
fundașului Dianu. își permit 
chiar (în final) experimentul 
lansării pe prima scenă fotba
listică a doi debutanți în Di
vizia „A“. In general, un meci 
nespectaculos. sub cota aștep
tărilor inspirate de frumoasa 
victorie de la Rm. Vil cea a 
lui F.C. Olt în etapa prece
dentă.

Ion CUPEN

SERIA I
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 

PETROLUL PLOIEȘTI 6—1 (0—6) : 
Cringașu (min. 67).

PARTIZANUL BACĂU — C. S. 
BOTOȘANI 4—1 (2—0) : Avasieli
(min. 25 și 66), Perju (min. 38), 
Voinea (min. 70 — din 11 m), 
respectiv Sofran (min. 65).

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
MANGALIA 1—6 (1—6) : Făluș
(min. 24).

CHIMIA FĂLTICENI — META
LUL PLOPENI 3—1 (1—1) : Clli- 
taru (min. 38 — din 11 m), But
narii (min. 48), Sagin (min. 80), 
respectiv Preda (min. 16).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 1—0 
(l—0) : Ivanov (min. 11).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
A. S. MIZIL 1—4 (1—2) : C. Rusu 
(min. 32). respectiv Aides (min. 2 
și 89), Greaca (min. 4), Lazăr 
(min. 70).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
OLIMPIA RM. SABAT 0—0.

C.F.R. PAȘCANI — F. C. CON
STANȚA 1—0 (1—0) s C. Ionescu 
(min. 40 — din 11 m).

F.E.P.A. «74 BlRLAD — OȚE
LUL GALAȚI 2—1 (1—0) : Cărun- 
țel (min. 32), Belu (min. 55), res
pectiv Lala (min. 49).

Relatări de la T. Siriopol, 
I. Iancu, I. Mtadrescu, D. Cră
ciun, C. Rusu, FI. Jechianu, 
I. Tănăsescu, C. Enea, M. Paiu.

Meciul F.CAd. Progresul Brăi
la — F.C. Constanța, don etapa 
a 13-a, pe teren 2—1, a fost o- 
mologat cu 3—0 pentru F.C.M. 
Progresul, deoarece FX. Constan
ța a folosit un jucător auspendat.

Relatări de Ia G. Octavian, M.
Bizon, M. Țacăl, D. Daniel, A.
Soare, I. Statca, I. Ionescu, M. 
Focșan, L. Briotă.

1. DIN. VICT. 26 16 8 2 51-24 40
2. Șoimii Sibiu 26 15 3 8 45-23 33
3. Mec. fină 26 12 3 11 37-36 27
4. Autom. Buc. 26 11 5 10 27-26 27
5. Progresul 26 11 5 10 37-37 27
6. I.M.A.S.A. 26 9 9 8 27-23 27
7. C. S. Tg.*) 26 12 5 9 38-27 26
8. Tract. Bv. 26 10 6 10 35-31 26
9. Aluminiu 26 10 5 11 33-32 25

10. Chimica 26 11 3 12 35-41 25
11. Gaz metan 26 10 5 11 27-34 25
12. Carp. Mîrșa 26 11 2 13 38-35 24
1.3. FI. Moreni 26 9 6 11 32-33 24
14. Autobuzul 26 8 7 11 31-35 23
15. Unirea Alex. 26 7 9 10 28-38 23
16. Met. Buc. 26 7 9 10 30-46 23
17. CSM Drobeta 26 9 3 14 27-38 21
13. Min. Motru 26 6 7 13 17-31 19

») Echipă penalizată cu trei 
puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 

19 mai) : C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Mecanică fină steaua 
București (0—2), Metalul Bucu
rești — Minerul Motru (0—0), 
Carpati Mîrșa — Dinamo Victoria 
București (1—3), Automatica Bu
curești — I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe (0—1), Flacăra Automecanica 
Moreni — Șoimii I.P.A. Sibiu 
(1—6), I. P. Aluminiu Slatina — 
Autobuzul București (0—5), Chi
mica Tîrnăveni — Tractorul Bra
șov (1—4) Progresul Vulcan Bu
curești — Gaz metan Mediaș 
(2—1), C. S. Tîrgoviște — Unirea 
Alexandria (0—1).

SERIA A IlI-a

0 ALERGARE ÎN... GOL
A.S.A. TG. MUREȘ - F.G ARGEȘ 0-0

Stadion Municipal ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 17—4 (pe poartă : 5—1). Cornere : 11—0.

A.S.A. : Varo — Szabo, JENEI, ISPIR, Fodor — Popa (min. 61 
Both II), C. Ele, Botezan — Muntean (min. 61 Ciorceri), Fanld, Soare.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — Voicu (min. 65 Moiceanu), Pirvu, STAN- 
CU, Tănase — Badea, Toma, Bănuță — D. Zamfir, Nica (min. 73 
Pană), Jurcă.

A arbitrat bine V. Curt (Medgidia) ; la linie : N. Voinea (București) 
Șt cu unde greșeli, Gh. Toth (Afod).

Trofeul Petschovschi : 16. La speranțe : 1—0 (0—0).

1. PETROLUL 28 19 5 2 56-18 43
2. Dunărea CSU 26 20 2 4 48-15 43
3. Oțelul GL 26 10 7 0 44-23 27
4. Met. Plopenl 26 11 3 11 39-39 27
5. F. C. Const. 26 10 0 10 30-32 26
3. CSM Suceava 26 11 4 11 41-38 26
7. Progr. Brăila 26 13 0 13 37-36 26
3. CFR Pașcani 31 13 2 12 32-39 26
9. Ol. Rm. S. 26 11 3 12 30-36 25

10. Chim. Făltlc. M 11 8 12 31-38 25
11. A. S. Mizil 26 11 3 12 48-51 25
12. Partlz. Bac. 20 11 1 14 31-35 23
13. Met. Mang. 30 10 3 13 27-36 23
14. C. S. B-șani 36 0 1 12 29-40 23
15. F.E.P.A. "74 ÎS 10 1 M 26-41 22
19. Prahova PI. 20 0 0 13 24-32 21
17. Ceahl. P. N. 36 0 0 13 32-43 21
18. U. Din. Focș. 26 4 0 15 28-45 17

TG. MUREȘ, 12 (prin tele
fon). Rareori am asistat la 
un joc atât de neinteresant ca 
cel de azi, de la Tg. Mureș. 
Cele două echipe s-au întrecut 
în greșeli de tehnică, de pase, 
totul redueîndu-se la alergare, 
„în gol", pe teren. Este de ne
înțeles cum au putut juca atît 
de slab A.S.A. și F.C. Argeș, 
formații cu blazon ta prima 
noastră divizie, cu antrenori de 
meserie și cu jucători care au 
trecut diverse norme de con
trol și se pregătesc special 
pentru meciurile de fiecare du
minică, fiecare miercuri ! Ast
fel că nu poate să surprindă 
nemulțumirea justificată a pu
blicului, care a reacționat 
prompt la jocul sub orice cri
tică al marii majorități a celor 
26 de jucători folosiți.

Puținele momente mai inte
resante s-au consumat în mi

nutul 19 (Soare este faultat ta 
careu, Muntean execută slab 
penalty-ul și Cristian respinge), 
27 (D. Zamfir ratează o mare 
ocazie, la o minge trimisă in 
diagonală de Nica, după ce pi- 
teșteanul îl depășise pe Fodor), 
33 („cap“ Fanici, puțin pe lingă 
poartă).

După pauză, apariția lui Both 
II și Ciorceri la încălzire este 
tatîmpinată cu aplauze, se spe
ra ca intrarea lor pe teren să 
aducă prospețime și vigoare, 
dar și ei s-au „încadrat" repe
de în jocul celorlalți— în fina
lul partidei, tacă trei bune si
tuații ale lui Szabo (șut puter
nic de la 40 m, în min. 79) și 
Ciorceri (două momente iden
tice, ta min. 87 și 90, de fiecare 
dată mingea centrată depășind 
cu puțin... săritura acestuia).

Mircea TUDORAN

ADMINISTRAȚIA DE SUT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 12 MAI 1965

1. Corvinul — Steaua 1 ; 2. S.C. 
Bacău — Dinamo București 1 ; 3. 
Jiul — Universitatea Craiova 1 ; 
4. Ascoli — Cremonese 1 ; 5. A- 
talanta — Verona X ; 6. Avellino
— Como X : 7. Florentina — To
rino X ; 8. Juventus — Sampdo- 
ria X ; 9. Roma — Internazio- 
nale 1 ; 10 Udinese — Napoli X ; 
11. Pisa — Bari X ; 12. Perugia
— Triestina X ; 13. Dunărea
C.S.U. Galați — Petrolul 2.

Fond total de cîștigurl : 
1 144 871 Iei.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 12 MAI 
1985. Faza I : Extragerea I : 40 8
36 11 30 43 14 20 ; Extragerea a
n^a : 39 17 19 38 14 22 28 12 ;
Extragerea a ni-a : 30 32 36 23 
27 33 11 38 ; Faza a n-a : Ex
tragerea a IV-a : 24 35 4 3 28
44 ; Extragerea a V-a : 7 21 18 
33 3 19 ; Extragerea a Vl-a : 26 
36 18 24 9 39. FOND DE CÎȘTI- 
GURI : 1.316.784 lei.

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 mal) : Metalul Plopenl — 
C.S.M. Suceava (0—3), FX.M. 
Progresul Brăila — Dunărea 
C.S.U. Galați (0—1). Petrolul 
Ploiești — C.F.R. Pașcani (0—1), 
Unirea Dinamo Focșani — Olim
pia Rm. Sărat (0—3), Oțelul Ga
lați — Prahova C.S.U. Ploiești 
(1—1), A. S. Mizil — C.S. Botoșani 
(0—3), Ceahlăul P. Neamț — 
FEPA ”74 Birlad (1—3), Metalul 
Mangalia — Partizanul Bacău 
(0—3), F.C. Constanța — Chimia 
Fălticeni (0—2).

SERIA A H-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

MECANICA FINĂ STEAUA 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0) 1 Roșu
(min. 57 — din 11 m).

UNIREA ALEXANDRIA — CHI
MICA TlBNAVENI 1—0 (1—0) S
Oprea (min. 5).
• GAZ METAN MEDIAȘ — MI
NERUL MOTRU I—0 (1—0) : Bă
lan (min. 16), Ioniță (min. 83).

• AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—3 (0—0) : Zalupca (min. 
59 — din 11 m), respectiv Cr. 
Niță (min. 53 șl 55), Mezaroș 
(min. 65).
• METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
1—1 (0—0) : P. Mlhal (min. 76), 
respectiv Săndol (min. 79).
• TRACTORUL BRAȘOV — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MO- 
RENI 2—2 (0—1) : Marcăș (min.
53 și 79), respectiv Ștefănescu 
(min. 23), Crăciun (min. 49 — 
autogol).
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — L P. 
ALUMINIU SLATINA 1—0 (1—0) : 
Rotar (min. 41).
4 C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — CARPAȚI MIRȘA 1—0 
(0—0) : Palea (min. 57).

« I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
rC. S. TlRGOVIȘTE 1—0 (0—0) : 

Deneș (min. 53).

„U“ CLUJ-NAPOCA — UNIREA 
ALBA IULIA 6—2 (1—0) : Fișic
(min. 27 si 86), Ctmpeanu II 
(min. 47 — din 11 m), Mureșan 
(min. 54 și 66). Dobrotă (min. 
81), respectiv Georgescu (mln. 
61). Ilea (min 76).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (1—1) 7 Urs (min. 
19), Țirban (m£n. 06), respectiv 
Moga (min. 26).

OLIMPIA SATU MARE — 
F.C.M. U. T. ARAD 4—0 (1—0) I 
Borhidan (min. 30), Vancea (min. 
54 — din 11 m). Tăbăearu (min. 
58), Roatiș (min. 69).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
MINERUL CAVNIC S—2 (2—0) t
Pașca (min. 81 ți 58 — din 11 m). 
Bacoș (min. 43), respectiv Chira 
(min. 60) șl Lenghel (min. 66).

METALURGISTUL CUGIR — 
INDUSTRIA SIRME1 C. TURZIl 
2—1 (0—0) : Vaidațegan (min. 88), 
Sălăgean (min. 89), respectiv 
Giurgiu (min. 48).

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—0 (1—0) : Sehneider
(min. 19), Aga (min. 47).

AV1NTUL REGHIN — MINERUL 
LUPENI 3—0 (1—0) : Fare aș (min. 
30), Hajnal (min. 75), Naghl 
fmin. 80).
GLORIA REȘIȚA — ARMATURA 

ZALĂU 2—0 (1—0) : Neagu (min. 
17). Panescu (min. 84).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— C.S.M. REȘIȚA 0—0.

Relatări de la L Lespuc, O. 
Berbecaru, Z. Kovacs, Gb. Mun- 
teanu, M. Vîlceanu, C. Crețu, L. 
Maior, P. Fuchs, I. Simion.
1. „U« CJ-NAP
2. Gloria B-ța
3. Armătura
4. Aurul Brad
5. C.S.M. R-ța
6. Strungul
7. Mureșul Deva
8. Min. Lupani
9. C.F.R. Tim.

10. Min. Cavnfc
11. FCM UTA
12. Olimpia S.M.
13. Av. Reghin
14. Unirea A.I.
15. Met. Cugir
16. Gl. Reșița
17. Sticla Turda
18. Ind. sîrmei

26 16 8 2 53-15 40
25 13 6 6 44-17 32
26 19 3 11 41-32 28
26 12 4 10 31-26 28
26 11 6 9 26-25 20
26 13 3 11 32-34 28
2! I t I 84-29 26
26 M 4 11 39-45 26
26 10 « 11 32-27 25
36 Iii 3 12 52-50 25
26 11 8 12 33-35 25
36 0 « 11 42-35 24
26 10 4 12 23-31 24
25 10 3 12 28-44 23
20 8 6 12 28-32 22
26 10 3 14 25-53 22
36 O 5 13 31-44 21
26 7 0 14 25-40 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 mai) : Mureșul Explorări Deva
— Avîntul Reghin (0—2), Indus
tria sirmei C. Turzil — Gloria 
Bistrița (0—2), Metalurgistul Cu- 
glr — Minerul Cavnlc (0—4), Ar
mătura Zalău — StMa Arieșul 
Turda (0—1), Unirea Alba lulla
— strungul Arad (0—3), Aurul 
Brad — Olimpia S. Mare (1—1), 
F.C.M. U.T. Arad — CJS.M. Re
șița (0—3), Minerul Lupeni — 
C.F.R. Timișoara (0—0), Gloria 
Reșița — „U" Cluj-Niapom (O—6).



La campionatele DOAR DOUĂ MEDALII (ARGINT Șl BRONZ) A
europene din Finlanda PENTRU GIMNASTELE NOASTRE

O comportare mult sub așteptări
HELSINKI, 12 (prin telefon). 

Un public entuziast le-a aplau
dat cu căldură, timp de două 
zile, pe cele 64 de sportive pre
zente la cea de a 15-a ediție a 
Campionatelor europene de gim
nastică, încheiate duminică 
după-amiază la Palatul de ghea
ță din capitala Finlandei. Alini- 
ind în concurs pe Ecaterina 
Szabo, Daniela Silivaș și Laura 
Cutina, delegația noastră a ob
ținut un bilanț modest la aceas
tă ediție a întrecerii, concretizat 
intr-o medalie de argint (Ecate
rina Szabo în finala de la sări
turi) și una de bronz (Daniela 
Silivaș la sol). Este pentru pri
ma oară din 1975, cînd Nadia Co- 
măneci strălucea la „europenele" 
de la Skien, din Norvegia, cînd 
fetele noastre se întorc acasă 
fără nici o medalie de aur.

Asupra comportării sub aștep
tări a gimnastelor noastre la 
C. E, vom reveni în numerele 
următoare.

Sîmbăta după-amiază toate cele 
61 de sportive au fost prezente 
la aparate, în concursul pentru 
desemnarea campioanei europe
ne absolute. Două dintre fetele 
noastre au concurat in grupa I, 
de la ora 13. Este vorba de Laura 
Cutina șl (surprinzător în ce pri
vește optica conducerii delega
ției) multipla campioană olimpi
că Ecaterina Szabo. In grupa de 
după-amiază a evoluat Daniela 
Silivaș. Laura Cutina a concu
rat în nota sa obișnuita, cu a- 
precieri situate între 9,400 (la 
bîmă) și 9,750 (la sărituri șl pa
ralele). La sol ea a primit 9,725. 
Publicul spectator a dezaprobat 
nota la bîmă a gimnastei noas
tre, evident prea mică în com
parație cu valoarea exercițiului 
prezentat Ecaterina Szabo a în
ceput bine întrecerea, cu 9,950 la 
sărituri și a continuat cu 9,875

la paralele. Pentru o ușoară e- 
zltare la blrnă ea a fost de- 
punctată prea sever, fiind no
tată doar cu 8,700, In timp ce 
alte gimnaste, pentru aceeași 
greșeală, au fost apreciate cu 
note mult mal mari. In sfirșit, 
Catl Szabo a primit o notă re
lativ mică la sol, 9,775, realizlnd 
un total de 39,225, cu care s-a 
clasat pe locul 5 la Individual 
compus, la egalitate cu Dagmar 
Kersten, din R. D. Germană, tn

s-au putut Impune, ca la edițiile 
anterioare ale acestei tradiționa
le competiții. Ecaterina Szabo (cu 
10 șl 9,900) a obținut medalia de 
argint la sărituri, I — . -
Silivaș, la debutul 
mare concurs, șl-a 
„bronzul" la sol.

Rezultate tehnice : 
compus — 1. Elena 
(U.R.S.S.) 39,775, 2. Maxi Gnauck 
(R.D.G.) 39,600, 3. Oksana Ome- 
liancik (U.R.S.S.) 39,525, 4. Hana 
Ricna (Cehoslovacia) 39,325, 
Ecaterina Szabo (România) 
Dagmar Kersten (R.D.G.) 39.225.
7. Diana Dudsva (Bulgaria) 39.125,

iar Daniela 
el într-un 

i adjudecat

individual
Șușunova

5. 
Șl

ECATERINA SZABO DANIELA SILIVAȘ
grupa de după-amiază Daniela 
Silivaș s-a aflat față in față cu 
veterana Maxi Gnauck și cu una 
din vedetele echipei sovietice. 
Elena Șușunova, ambele intr-o 
formă de zile mari. Tlnăra noas
tră gimnastă a avut evoluții re
marcabile la toate aparatele 
(9,625 la sărituri, 9,825 la para
lele, 9,800 la blrnă și 9,850 la sol), 
realizind un punctaj de 39,100 
(locul 8 la individual compus).

Duminică după-amiază. tn fi
nale, fetele noastre au luptat cu
rajos, n-au avut ratări dar nu

8. Daniela Silivaș (România) 39,100 
...11. Laura Cutina (România) 
38,625 ; finale pe aparat) — să
rituri : 1. Șușunova 19,975, 2.

L 3. Kersten 19,875... 
— . .------ —J ■ 1. Șu—

rituri
Szabo 19,900, _ _________
7. Cutina 19,515 ; paralele : 1." Șu
șunova șl Gnauck 19,925, 3. Ome- 
liancllc 19,825... 7. Silivaș 19,625 ; 
blrnă : 1. omellancik 19,800, 2.
Ricna 19,775, 3. Șușunova 19,750...
5. Silivaș 19,625, 6. Szabo 19,525 ; 
sol : 1. Șușunova 
liandk 19,900, 3.
6. Szabo 19,675.

19,950, 2. Ome-
Silivaș 19,750...

Paul IOVAN

SPORTIVI ROMANI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
ROMA. In concursul traditio

nal de Înot „Trofeul celor șapte 
coline" Maricica Culică a cîști
gat 200 m fluture in 2:17.27. Ea 
a fost urmată de itallencele Ila- 
rla Tocchlnl 2:17,41 șl Monica 
Magni 2:10,19. Proba masculină 
de 200 m fluture a revenit ce
hoslovacului Marcel Geri 2:02.73 
secundat de concurentul român 
Robert Pinter 2:04,03 și de Tors- 
teln Ihlău (R.D.G.) 2:05,92. La
400 m mixt fete pe podium 
s-au aflat: Monika Gyuro (Un
garia) 4:55,45, Roberta Felottl 
(Italia) 4:55,70 și Noeml Lung 
(România) 4:58,07.

ROMA. In primul tur de call-

ficare pentru înscrierea oe ta
bloul „internaționalelor" 
nls de la Forro Italico, _____
Scgărceanu l-a întrecut pe Ita
lianul Marco Alclad cu ‘ * 
3—6, 6—x Alte rezultate: 
(Austria) — 
6—1, Carlsson 
6—1, 3—0 ab.

SOFIA. In concursul de caiac- 
canoe proba de C 1 — 503 m a 
fost cîștigată de Ivan Klemen- 
kiev (U.R.S.S.) 1:55,9, urmat de

Macarencu (România) 
șl Mark Wislan (Polonia) 
La K 1 — 500 m fete pri- 
fost Vanea Gheșeva (Bul- 
2:00,9.

de te- 
Flor in

6-3. 
Pil» 

Scola (Italia) 6—1, 
— Felgl (Austria)

„CUPA DAVIS“
In „Cupa Davls", în Zona a- 

siatică, în semifinale au fost în
registrate rezultatele: Welling
ton: Noua Zeelandă — R.P. Chi
neză 5—0; Manilla: Filiplne — 
Coreea de Sud 0—3.

Zona europeană „A“: Cairo: 
Egipt — Algeria 3—0; Casablan
ca : Maroc — Ungaria 1—2 ; Da
kar: Senegal — Monaco 1—2; 
Bruxelles: Belgia — Bulgaria
2-1.

Zona europeană „B“: Lisabo
na: Portugalia — Luxemburg
3—0; Hllversum: Olanda — Fin
landa 3—0; Varșovia: Polonia — 
Zimbabwe 2—0; Tunis: Tunisia 
— Elveția 0—3; Atena: Grecia — 
Norvegia 1—1.

STIINTA BACAU
> )

CAMPIOANĂ â TĂRn LA HANDBAL (I)
(Urmare din pag 1)

Călln 1 pentru Rulmentul, res
pectiv Tircă 7, Ciubotaru 6. Cer- 
veciuc 3. Danilof 2. 
excelent St. Șerban 
lea (București).

CONFECȚIA — 
33—32 (14—13) ~ __
cuplajului bucureștean. 
rat in sala Rapid, s-au Intilnit 
Confecția și Chimistul Rm. VD- 
-ca. Pentru bucureștence. partida 
antrena doar.™ orgoliul, in timp 
ce vilcer.cele sperau încă !a clș- 
tigarea titlului. A rezultat o par
tidă frumoasă, cu dese răstur
nări de scor, cu faze spectacu
loase la ambele porți. cu un duel 
interesant — Verigeanu-Simion — 
pentru cea mai eficace jucătoare 
a partidei, cîștigat și de această 

lidera autoritară a 
eficacității, cu multe goluri în
scrise. într-un cuvint, o partidă 
atractivă, care a plăcut publicu
lui spectator, tn final, vilcencele 
au cîștigat galeria care a înso
țit echipa la București jubilînd. 
Golurile au fost Înscrise de Ve- 
rigeanu 10. Morariu 6 
Pestrea 5. Maria Petre 
Petre 2 șl TorSk 1. 
vingătoare. respectiv. 
Grigoraș s. Virginia 
nescu 5 Mălureanu

Au arbitrat 
și T. Cure-

— CHIMISTUL
In primul med al 

desfâșu-

dată de

Romete 5
3. Nicolcta 
pentru în- 
Simion 9. 
Constanti- 

4 Nuțu 3

Georgeta Constantinescu 
bitraj bun al buzoienilor 
pățină șl N. Iancu.

RAPID — A.E.M. TIMIȘOARA 
25—16 (9—7). In cea de-a doua 
partidă s-au lntîlnlt două candi
date la retrogradare : Rapid și 
A.E.M. Timișoara. Au învins 
bucureștencele. elevele antreno
rilor Gr. Miță șl T. Milea păs- 
trindu-șl. in extremis, locul In 
prima divizie, după un meci In 
care miza șl-a spus pe deplin 
cuvîntul : pripeli, greșeli copilă
rești. ratări incredibile. în aceste 
condiții este cu atit mai mare 
meritul arbitrilor buzoienl R. Ia- 
mandi șț Tr. Ene, foarte buni pe 
parcursul Întregii partide, de a 
fi păstrat intact spiritul jocului 
deciziile clare și precise contri
buind mult la salvarea specta
colului sportiv. Doar prima re
priză a fost ceva mai echilibrată, 
după care gazdele s-au instalat 
copios la cîrma jocului, formația 
timișoreană, „încropită", cedînd 
pas cu pas. Iar retrogradarea ei 
apărînd ea ceva normal. Au mar
cat : Rusu 9 Stanciu 5. Florea 
4. Grigore 3 Iagăru 3 și Doiciu 
1. pentru Rapid. Popa 4. Sabo 3. 
Gurgu 3 Neuror 2, 'Coman 2 
Cîmpeanu și Ionescu, cîte un gol 
pentru A.E.M.

3. 
C.

Ar- 
Că-

TEKOM IAȘI — HIDROTEH
NICA CONSTANTA 26—19 (15—8), 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ 26—23 (15—13), TEXTILA 
I.A.S. ZALĂU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 24-19 (10-8).

CLASAMENTUL
1. ȘTIINȚA 22 19 1 2 598-445 61
2. Chimistul 22 19 0 3 585-498 60
3. H-tehnica Z2 14 4 4 456-399 54
4. Rulmentul 22 13 0 9 465-394 48
5. Mureșul 22 10 5 7 468-480 47
6. TERCM *2 11 1 10 533-479 45
7. Confecția 22 8 1 13 554-475 39
8. Rapid 22 7 1 14 379-422 37
9. Text. Zalău 22 7 1 14 369-431 37

10. Textila PI. 22 7 1 14 350-449 37
11. A.E.M. 22 6 1 15 412-497 35
12. Progresul 22 3 1 18 375-504 29

Echipelor Rapid, Textila I.A.S. 
Zalău și Textila Dorobanțul Plo
iești, la egalitate de puncte — 37 
—, li s-au scăzut golurile marcate 
șl primite în partidele cu Pro
gresul. care n-a acumulat mini
mul " ' ‘

Mihaii VESA

50JA din punctajul maxim.
TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE 

Maria Verigeanu (Chimistul) 
. 2 Rodica Cova- 

165 ; 3. Mariana 
162 : 4. Elena

- . . _ ; 5.
Rodica Grigoraș (Confecția) 137 ; 
6. Eszter Laszlo (Mureșul) 127 ;

1.
232
liuc
Tircă ■____________ .. __
Gheorghe (Hidrotehnica) 146 ;

de goluri : 
(TERCM) 

(Știința)

CRfȘUL ORADEA A
(Urmare din pag. 1)

nut sâ încheie cu fruntea sus. 
în stil de autentici campioni, și 
meciul de adio al ediției ev nu
mărul 40. chiar dacă soarta în
trecerii era decisă incâ Înain
tea acestei tntîlniri. Si au reu
șit. spectatorii cohvlneindu-se. o 
dată in plus, că titlul se află 
în mîini bune. Mai cu seamă 
în Drimele două reprize. Crișul 
a controlat jocul cu calm j: is
cusință. cu maturitate si pre
cizie desprinzlndu-se danâ 14 
minute la șase goluri. în vreme 
ce orădenilor le izbutea 
Pe totul, dtiiamoviștii 
crispați, neinspirati abia in ul
timele două „sferturi" el reu
șind sâ mai refacă... terenul, sâ 
evolueze cit de cit la nivelul 
pretențiilor. Iar pentru a spune 
Dină la capăt adevărul sc cu
vine menționat că valoroșii in
ternaționali blhoren! Gordan 
Garofeann________
perioadă, pe rfnd. din apă. 
scurt o victorie limpede. <__
cretizatâ prin golurile Iul Cos-

~ ' Kiss, Fejer,
Raț. Pune

au fost rea- 
(în revenire) 

____Ș. Popescu, 
Chiru. Arbitraj fără mari 

R. Timoc — ▼. Go-

aproa- 
Dâreau

fi 
au ieșit în această 

.Pe 
ccn-

trăș 4. Gordan 3. 
Garofeanu, Pantea. 
tele bucureștenilor 
Uzate de Ardelean 
3. Ungureanu, Rus, 
Dan, — - ■ ■
problemei 
ian.

DINAMO ___________ ________
*—2. 3—1, 1—t) 1 Surpriza cam
pionatului — primul punct smuls 
de tinerii Stelei fostei dețină
toare a titlului — a ventt după 
un meci (desfășurat sîmbătă 
după-amiază) apreciat de specia
liști drept cel mal animat șl 
spectaculos al întregului turneu.

STEAUA 8—8 (2—1.

Aurel 
1:57,6 
2:00,8. 
ma a 
garia)

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
TUNIS. După ce în runda a 

zecea a „interzonalului" de șah, 
Mihai Șubă a remizat cu Alek
sandr Cernin, in următoarea, cu 
piesele negre, a pierdut partida 
susținută cu — 
(URSS). Rezultate din runda a 
10-a : Nicolici—Miles 0—1, Hort— 
Sosonko 0,5—0,5, Afifi—Iusupov 
0,5—0,5 !, celelalte partide au fost 
întrerupte ; runda a U-a : So
sonko—Hm adl 1—0, Dllgi—Hort 
0,5—0,5, Ermenkov—Beliavski o—1, 
Miles—Morovic 0,5—0,5, Cernin— 
Afifi 1—0. Clasamentul : 1. Iusu
pov șl Cernin 8 p, 3. Beliavski 
7 p, 4. Gavrikov, Hort și Por- 
tisch 6 p, 7. Zapata, Mlles, So
sonko și Șubă 5,5 p, etc.

Victor Gavrikov

LIDERUL ÎȘi MENJINE POZIȚIA ÎN „CURSA PĂCII"
PRAG A, 12 (Agerpres). — Cea 

de-a 38-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Păcii" 
a continuat pe teritoriul Ceho
slovaciei cu etapa a 4-a, Praga — 
Jihlava (164 km), cîștigată de 
Uwe Ampler (R. D. Germană) în 
4h 19:41. Cu primul pluton, la 
14 secunde fată de învingător, 
au sosit șl cicliștii români Mir
cea Romașcanu, Valentin Con- 
stantinescu. Gheorghe Lăutaru și 
Cristian Neagoe. In clasamentul 
general individual conduce polo
nezul Lech Piasecki, urmat de 
Ampler la 8 sec. Pe echipe locul 
înth este ocupat de U.R.S.S., se
cundată de R.D. Germană la 53 s. 
Formația României se află pe 
locul 16, la 45:24. Astăzi are loc 
etapa a 5-a : Jihlava — Olomoc 
(172 km).

MOSCOVA. 11 (Agerpres).
tapa a m-a a competiției cicliste 
..Cursa Păcii" disputată la Mos-

E-

cova. contra cronometru pe e- 
chlpe, a fost cîștigată de selec
ționata U.R.S.S., înregistrată pe 
distanța de 50 km cu timpul de 
1.02:05, urmată de formația R.D. 
Germane 1.02:24. Echipa României 
a obținut timpul de 1.08:45. După 
trei etape, pe echipe conduce 
U.R.S.S., iar la individual spor
tivul polonez Lech Piasecki

MADRID, A luat sflrșltul „Tu
rul Spaniei ’85". Iată situația din 
ultimele etape : a 17-a (Alcala 
de Henares, 50 km contratimp) : 
1. Cabestany 59:32, 2. Rodriguez 
1.00:09, 3. Miliar 1.00:12 ; a 18-a 
(Alcala de Henares — Segovia. 
200 km) : 1. Recio 5.27:13. 2. Del
gado 5:27:14. Kelly 5.30:42 ; a 19-a 
(ultima, Segovia — Salamanca, 
175 km) : L Malakov (U.R.S.S.) 
4.15:11, 2. De Jonkheere, 3. Kelly 
șl alți peste 20 de alergători, a- 
celașl timp. în clasamentul final 
primul loc este ocupat de Pedro 
Delgado (Spania).

ITALIA (et. 23) : Ascoll — 
Cremonese 3—2, Atalanta — Ve
rona 1—1, Avellino — Coma 1—1. 
Fiorentina — Torino 0—0, Juven
tus — Sampdoria 1—1, Milan — 
Lazio 2—0, Roma — Inter 4—3. 
Udlnese — Napoli 2—2. Clasa
ment : 1. Verona 41 p, 2. Torino 

p.... 14. Ascoli 
p, 16. Cremo-

Un joc cu ritm Îndrăcit, tu 
in trombă, cu faze alternind 
pid. Experimentata garnitură 
namovistă a părut, in două 
duri, sigură de succes. In 
nutele 18,15 șl 20.05. cînd se 
tașase la 6—3 ș 7—4.............._
antrenați de Gh. Zamflrescu 
au slăbit insă pasul, ___
dimpotrivă, parcă și mai multă 
vigoare pentru a replica tăios. 
Scorul s-a strtns. in consecință 
G—6 Si 8—7). pentru ca intr-un 
final al marilor ratări sau, poa
te mal exact, al intervențiilor 
inspirate de portar — Tudor, 
respectiv Lisac — egalarea sur
venită In min. 25,24 să repre
zinte și rezultatul unei partide 
cum am vrea să mai vedem 1 
Au marcat Hagiu 3. Ciobâniuc, 
Rus, Moiceanu, Popescu, Arde- ■ - j

V.

inot- 
ra- 
di- 

rin- 
mi- 
de- 

„Mînjii* 
nu 

găsind.

RAPID — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 13-9 (3—0, 2—2, ^-5, 2—21 
Colceriu (V) fiind cel mai 
ficace — 7 goluri; arbitri 
ștefah și A. Gere: CRIȘUL 
PROGRESUL BUCUREȘTI 10—7 
<3— 0, 3—0, 2—3, 2—4), Costrăș.
respectiv Dingo cite 4 goluri; 
arbitri D. Paraschivescu — B. 
Bâjenaru; PROGRESUL — VO
INȚA 4—5 (0—0, 0—2, 3—1, 1—2), 
Bărbuleseu, respectiv Iepure șl 

J , __;_i b
Paraschivescu.

FINAL
1
3
4
4
4
3

ficace e- 
M.

37 p, 3. Inter 36 
22 p, 15. Lazlo 15 
nese 13 p.

ANGLIA (et. 42 
au rămas multe 
te): Nottingham — 
Q.P. - _
1— 3, Tottenham — Watford 
Liverpool — Aston Villa 
Sheffield Wedn. — West
2— 1, Southampton — Coventry 
2—1. Stoke — Chelsea 0—1, W.B. 
Albion — Arsenal 2—0, Lutcn — 
Leicester 4—0, Norwich — New
castle 0—0, Sunderland — Ips
wich 1—2. Clasament: 1. Ever
ton 87 p (39 j) nu mai poate 
pierde titlul, 2. Manchester Utd- 
76 p (41 j), 3. Tottenham 71 p

— ultima, dar 
jocuri restan- 

_ • Everton
Rangers— Manchester

TELEX

(D). Chețan 2,lean . ______ __
Nuțu 2. Ducuieț. Au 
Golan — R. Timoc.

RAPID — STEAUA
5—î, 1—2, 2—2). La Interval de 
14—15 ore, duminică dimineață, 
3tellștil au evoluat de la egal 
șt cu „bronzul* diviziei 
glstrtnd un scor identic cu 
la din meciul lor anterior, 
zultat cu atit mal remarcabil cu 
cit el a fost obtlnut — după un 
joc strîns, disputat, cu întorsă
turi de situații — fără specia
liștii postului de portar (Gh. 
Popescu era sușpendat. iar Li
sau nu s-a prezentat), apărîr.d... 
Chețan 7 Autorii golurilor Ilie 2. 
Florincescu 2, Arsene, E. iones- 
cu, Chiriță, Niță (R). Nutu 3 
(execuții de toată frumusețea 
de ktnogramă). Ghită 2. Șerban. 
Jprlșan, Ducuieț. Arbitri : "
Median și A. ezegeny.

Șerban 
condus

tnre- 
ace- 
Re-

V.

1— o, 
Utd. 

1—5!,
2— 1. 
Ham

(40 j), 4. Liverpool 70 p (33 >), 
...20—21. Coventry 40 p (38 j),
22. Stoke 17 p (40 j).

R. F. GERMANIA (et. 30) : .Ba
yern — Bochum 1—1, Karlsruhe 
— Bremen 1—1. Hamburg — 
Stuttgart 3—1, Koln — MSnchen- 
gladbach 3—2, Leverkusen — 
Uerdingen 0—0, Dortm îr.d — 
Braunschweig 4—2, Kaiserslau
tern — Bielefeld 1—1. Schalke — 
Mannheim 4—0, Frankfurt — Du
sseldorf 2—2. Clasament: 1. Ba
yern 42 p, 2. Bremen 40 p. 3. 
Koln 37 p, 4. Hamburg 35 p 
(un joc mal puțin), ...17 Karls
ruhe 19 p, 18. Braunschweig i8 p.

Meci restant: Cerno- 
Dinamo Tbilisi 1—1.

de finală ale „Cupei": 
— Dinamo Minsk 1—0, 
Rostov 2—0, Donetk — 

Dinamo Kiev — 
In semifinale 

— Donetk. Di-

U.R.S.S. 
moreț — 
Sferturile 
Smolensk 
Zenit —
Dniepr 2—1, 
Alma Ata 2—1. 
(23 mai): Zenit 
namo Kiev — Smolensk.

TELEX 9 TELEX • TELEX

Colceriu cîte 5 goluri : arbitri 
Băjenaru — D. ~

CLASAMENT
38
38
38
38
38
38

GOLGETER a fost 
_2_ (Dina ■ 

— 136 goluri marcate, ur- 
de Dorin Costrăș tCrișul) 
—_ —Z—.Ij (Voința) —

1. crișul
2. Dinamo
3. Rapid
4. Steaua
5. Progresul
6. Voința
' TITLUL DE_________
cîștigat de Vl>d Hagiu 
mo) **“ — ‘

‘mat_  ___ ___
și Dorin Col ceri n 
cîte 92.

34
30
25
18
10
9

3
5
9 

16 
24 
26

151-287 
459-275 
373-257 
320-310 
291-337 
263-333

69
63
54
40
24
21

ILIE ȘERBAN - CAMPION
(Urmare din pag 1)

pion european. Clasament : 1. K. 
Tleseri (U.R.S.SJ, 2- Gheorghe 
Dani, S. P. Roux (Franța) Si C 
Sottilo (Spania).

La open. Mihai Cioc H învinge 
în min. 1,15 pe grecul A. Gior- 
giadis, după care dispune de L 
Tamas (Ungaria), tn turul 3 ciș- 
'tlgă In mln. 2,27 în fata sovieti
cului K. Biktachev. tn meciurile

ATLETISM • Modesto: 100 m: 
Carl Lewis 9,08 s (vuit ajutător 
de 1,52 m/s). Cook 10,10, Glance 
10.15; 110 mg: Roger Kingdom
13.14, Clark 13,38 • Maratonul
de la Paris: 1. Jacky Boxberger 
(Franța) 2.10:50, 2. Sergio Bi-
mazzoni (Italia) și Alfio lacona 
(Italia) 2.16:15 • Knoxville: 
cecamptonul 
Sam Graddy a 
juniorul Terry Scott 

Manhattan :

m: s. Antibo (Italia)

Turneul lnterna- 
Hepp“, la Buda- 

R.F.G. ~ " 
78—75 1

77—76, 
echi-

2.

olimpic 
fost

la 100 
învins
10,09 
Joe

vi
ni 
de

Dial10,25 •
(22 ani) este noul recordman al 
S.U.A. la săritura cu prăjina cu 
5,83 m (din prima încercare) 
• Monaco (meciul Franța — I- 
talla — R.F.G. — S.U.A.): IOC
mg: H. Schmidt (R.F.G.) 48.85:

EUROPEAN DE JUDO !
pentru locurile 3—5 
E. Gordon termină 
arbitrii preferîndu-1 
Clasament: 1. Vander
(R.F.G.), 2. K.
(U.R.S.S.), 3. E. Gordon 
glia) și A. Baslk (Polonia) 
Mihai Cioc șl C. Vachon.

tn clasamentul
România s-a clasat pe locul 
după U.R.S.S. s! R.F.G.

cu 
la
pe

>.

englezul 
egalitate 

englez 
Groeben 

Biktachev 
(An-

5

pe medalii
3

10 000 
28:27,49.

BASCHET • 
tional „Ferenc 
pesta: Ungaria
R.F.G. — U.R.S.S. 
pa mixtâ Ungaria/Adidas — 
Franța 80—81. U.R.S.S. — Franța 
74—73.

CĂLĂRIE • Cristina Stuckel- 
berger (Elveția) pe „Gaugain" a 
cîștigat concursurile de 
cu 1262 p, urmată de 
Dietmar Wolff (R.F.G.) 
Helen Aubert 1175. In al doilea 
concurs călâreața elvețiană a 
obtlnut 1624 p și a fost urmată 
de Regine Moldan (Austria) 
Helen Huckluck (R.F.G.) 
1242 p.

rugby • In cadrul 
natului european „Cupa 
la Kiev: 
35—9 (15—3).
Franța 12 p.
3. Italia 8 p 
U.R.S.S. 7 p (3 j). 5. Spania 6 
(4 j), 6. Tunisia 5 p (5 j).

TENIS a tn finala de 
Miinchen. Joakim Nystroeui 
Joerg Schwaler 6—1. 6—0

VOLEI • Turneul de ia 
moe pentru calificarea ia 
masculin: Franța — Belgia 
Suedia — Anglia 3—0, R.D.G. — 
Norvegia 3—0, Suedia — R.D.G. 
3—1, Norvegia — Luxemburg 
3—0.

dresaj 
tlans 

1199 p.

Si
cu cite

eamplo-
FtRA".

Tunisia 
Clasamentul

2. România 10 
(cu cite 4 i).

U.R.S.S.
1. 
o.
4.
D

Mal- 
C.E. 
3-0.
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