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O amplă și entuziastă maniicstarc sportivă și cultural educativă
la complcnil studențesc „Tel” din Capitali

„STUDENȚIE, TINEREȚE, ÎMPLINIRI
In Ifltlmpinarea Forumului tineretului șl sub semnul AJ.T.

I

Cei peste 2 000 de competitori studenți la festivitatea de deschidere a frumoasei manifes
tări cultural-sportive de pe „Tei*

STUDENȚIE, TINERET®. ÎMPLINIRI , aceste trei cuvinte, 
inspirat înscrise ca generic, au stirnit la sfirșitul săptă- 
minii trecute entuziasmul tineresc al stadențimii buru- 

reștene. Și... toate drumurile au dus, parcă, duminică dimineață spre 
„Tei", vastul și primitorul complex sportiv al tineretului studios. Mii 
de studenți au dat curs chemării, lansate de Consiliul U.A.S.C. din 
cel mai mare centru universitar al tării, de a participa la una din
tre manifestările sportive și cultural-educative intrate in tradi
ție șl care au fost dedicate acum apropiatului Forum al tinerel 
generații — Congresul al XII-lea al U.T.C. —, celei de a 14-a 
Conferințe a U.A.S.C.R. și Anului International al Tineretului.

Marele complex ți-a întim- 
pinat oaspeții, intr-o splendidă 
ii de vară, cu un decor îm
bietor in care verdele copaci
lor, albastrul pal al lacului li
niștit, curățenia desăvirțiti a 
multiplelor baze, satisfăcind 
toate preferințele, a plajelor, 
aleilor și teraselor, soarele ți 
aerul curat aveau si dea un 
farmec neasemuit manifestării,

să aduci și mai multă bucu
rie ta suflete, mai multă 
mini pe chipuri.

Duminici, ta „Tei*, a 
• adevărată sărbătoare in 

căreia sportul, ca prac- 
de masă ți ea spectacol, 
dat mina frumos cu dan- 
eintul, umorul, rispindind 

belșug pretutindeni in ma
pare al studențimii voie

drul 
tied 
fi-a 
««U, 
din 
rele

Mîine, în sala Floreasca

lu-

foit 
ca-

buni, recreare, dar și emoții 
ta arene și ta jurul lor. In a- 
renele ta care peste două mii 
dintre studenții iubitori de 
sport descindeau si se intrea- 
câ in cadrul finalelor pe cen
trul universitar sau chiar pe 
țari și din jurul cărora n-au 
lipsit neobosite și bătăioase ga
lerii susținindu-și fiecare, din 
răsputeri, favorlții. In jurul a- 
renelor unde cunoscuți sportivi 
de performanți arătau specta
torilor cite ceva din frumuse
țea unor discipline, primind ge
neroase aplauze pentru măies
tria lor, unde artiști amatori 
din diverse formații studențești 
iși dovedeau talentul, sau unde

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

PololțtU de Ia Crițul au imbricat pentru prima oară tricourile da 
campioni. Ztmbesc fericiți (da la stingă la dreapta) t Ioan Alexan- 
drescu. antrenor, dr. Tlmaru Kast, D. Costrăs, P. Rttb C- Gordan, 
R. Pantea, L. Garofeanu, Fr. Kiss, M. Rada, Alexandru Tordal, pns* 
ș KiiBtala clubului — tn picioare; L Fejer, Ld. mdlg, G. Indig, I. 
Bone, L CsaM, Z. mes Foto J Aurel D. NRAGv

Cel aindl tltln ia polo pcntrn Crișul oradea

MARELE „SECRET11 AL PREMIEREI
SE NUMEȘTE, SIMPLU, SERIOZITATE!

-bine de trei decenii, 
încoace, supremația 
din Capitală a fost 
a fost deplină. Mai

START ÎN BALCANIADA DE BASCHET
• Componența loturilor de seniori fl de tineret ale României 

• 10 Jucător! de peste 2 a tn lotul Greciei!
Zi de zi, în sala Floreasca. 

bașchetbaliștii componenți al 
loturilor naționale de seniorial 
de tineret s-au antrenat în 
vederea Întrecerilor balcanice. 
Principala răspundere o au, de
sigur, seniorii, care vor susține 
meciurile oficiale. In vreme ce 
selecționata de tineret va par
ticipa la turneu tn afară de 
concurs. Nlculescu, Cernat, Op- 
șitaru, Vinereanu, Marinache 
(introdus recent în lot). Neto- 
Iitzschl și ceilalți elevi al lui 
Gh. Novac și R. Diaconescu 
n-au precupețit nici un efort 
pentru ca de miercuri si pînă

duminică (zile în care va avea 
toc Balcaniada, tn sala Flo
reasca) să poată da o replică 
valoroasă partenerilor de în
trecere, selecționatelor Bulga
riei. Greciei. Iugoslaviei ci Tur
ciei.

îmbunătățirea preciziei a- 
runcărflor de la semldistanță și 
distanță, sporirea agresivității 
d tenacității în apărare, fini
sarea unor teme tactice tn atac 
și — permanent — creșterea 
potențialului fizic au fost te
mele antrenamentelor lotului

(Continuare ta pag. a 4-a)

ȘASE RECORDURI NAȚIONALE 
ÎN CONCURSUL ATLETIC DIN CAPITALĂ

Și sfirșitul săptămînii tre
cute (ca. de altfel, cel al mul
tor altor săptămîni anterioare) 
a fost marcat de desfășurarea 
unei manifestări atletice bucu- 
reștene. pe stadionul „23 Au
gust". De data aceasta a fost 
vorba de un concurs „deschis", 
cum se spune. Ia care, pe lingă 
juniorii II — angajați într-c 
zonă a campionatului republi
can — au oarticipat și atleți 
din alte categorii de vîrstă. din 
diferite localități. Si fapt îm
bucurător performerii. în spe
cial cei tineri, au răspuns în 
număr mare invitației de par

ticipare. creind. astfel, chiar și 
unele probleme de organizare ! 
Bineînțeles, valoarea unei com
petiții atletice este dată de re
zultatele obținute si se poate 
afirma că performante bune nu 
au lipsit de pe foile de con
curs. în fruntea lor situîndu-se 
cele șase recorduri naționale 
stabilite cu acest prilej.

La aruncarea greutății. Sorin 
Tirichiță (Metalul Buc., antre
nor C-tin Mușat) a mai adău-

Andi VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

De mai 
din 1952 
poloului 
continuă, 
întîi prin (fosta) C.C.A., apoi 
prin Dinamo — 23 de titluri 
in 28 de ani 1 — și Rapid. Pen
tru ca, de duminică, la 34 de 
ani distanță de la ultima cu
nună cucerită de ILSA Timi
șoara, sportul nostru cu min
gea pe apă să aibă o nouă 
campioană din provincie, numi
tă Crișul Oradea.

Cum a luat titlul drumul Bi
horului 7 Simplu, la prima ve
dere. Pentru că marele atu al 
noii laureate se cheamă Se
riozitate. în apă și dincolo de 
perimetrul bazinului. începînd, 
se Înțelege, de la antrenor, de 
la profesorul loan Alexandres- 
cu, care e, totodată, și vice-

președinte al clubului. A fost 
văzut nereușind să-și ascundă 
tracul înaintea unor partide In 
care învingătoarea nu putea fl, 
teoretic cel puțin, decît echi
pa sa. Chiar și atunci cînd Cri
șul avea un asigurător avans 
de trei puncte pe „linia dreap
tă". Unii au zîmbit, dar emo
țiile antrenorului vădeau, în 
fond, un mod de a gîndi, de a 
aborda fiecare întîlnire, indife
rent de numele adversarului.

Disciplina, inclusiv tactică, 
apoi omogenitatea au caracte
rizat, de asemenea, evoluția 
Crișului în abia încheiata edi-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag 2—3)

Campionatele de canotaj pe ambarcații mici

Veronica Cogeanu (U.T.A.) și L Curteanu (Steaua),

Pe noua pistă nautică din 
cartierul bucureștean Panteli- 
mon s-au incheiat, duminică, 
campionatele republicane de 

Sj canotaj pe ambarcații mici. La 
senioare, finala mare a probei 
de schif simplu a fost cîști- 

$ gată — după o frumoasă evo- 
luție — de Veronica Cogeanu 

ă de la U. T. Arad. Tinăra tex-

Echipa de handbal Știința Bacău, campioana României. In fotografie 
(ta picioare, de la stingă) : Eugen Bartha — antrenor principal. Ma
riana Urcă, Eva Mozsl. Marinela Bratu, Eva Darvaș, dr. Adriana 
Chelariu — medicul echipei, Maria Susanu, Laurica Lunea, Georgeta 
Cervenciuc-Volnea, Filoftela Danilof, Alexandru Mengoni — antrenor. 
Rtndul din față : Carmen GtscĂ, Marilena Pctrea, Angela Brfndu- 
șoiu. Aliz Uzum, Lenuța Bondar, Ioana Vasllca, Adriana Popa, Elena 
Nlțotu-Clubotaru. Foto : L BURSUC — Bacău

tilistă. in vîrstă de 19 ani, a 
făcut o cursă tactică bună (po
ziția a 3-a pînă către final), 
reușind — cu un sprint pre
lungit — să-si adjudece titlul 
de campioană republicană. în 
acest pluton de elită Veronica 
Cogeanu (eleva antrenorilor 
Rodica Herbci și Mihai Petruș) 
s-a impus prin — ceea ce am 
putea numi — eficientă în 
cursă. Asemenea colegei ei de 
club. Valeria Răcilă, aflată îm-
preună cu alte medaliate o- 
limpice peste hotare, ea a știut 
să aleagă drumul cel mai scurt 
către victorie, de data aceasta 
pe un traseu destul de lung — 
2000 m — impus de noul re
gulament international. Marea 
învinsă a cursei a fost dina- 
movista Anisoara Bălan. în 
fruntea întrecerii nînă aproape 
de linia de sosire. Clasament : 
1. Veronica Cogeanu (UT. A.) 
84)1,7, 2. Anișoara Bălan (Di
namo) 8:04.9. 3. Maria Drăgan 
(Dinamo) 8:13,7 4. Maria Ma-
coviciuc (Voința Timișoara) 
8:16,2. 5. Titie Tordache (Meta
lul) 8:23,0. 6. Livia Tieanu (O- 
limpia) 8:33,4.

Vasile TOFAN

(Continuare ta nao 2—3'

Handbalul feminin la ora retrospectivei

ȘTIINȚA BACĂU: 6 VICTORII ÎN 7 ANI!
Ediția cu nr. 27 a campio

natului Diviziei feminine „A“ 
de handbal s-a Încheiat dumi
nică. Din cele 12 formații ale 
primului eșalon valoric doar 
cîteva (Știința, Chimistul, Hi
drotehnica, Rulmentul, iar in 
partea a doua a disputei Mu
reșul și TEROM) au atins pa
rametri care le conferă — mai 
mult sau mai puțin — compe
titivitate pe plan european.

Se cuvine, desigur, să men
ționăm și să felicităm din nou 
pe campioana ediției 1984/1985. 
Știința Bacău, am putea spune 
singura echipă a campionatu
lui nostru capabilă să-și men
țină și să-și consolideze, ani 
de-a rîndul, valoarea. Neîndo
ielnic. în handbalul feminin 
românesc Știința Bacău nu are 
egală în performanța obținută:

in 7 ani de cînd activează in 
prima divizie a reușit să cîști- 
ge 6 titluri de campioană a 
tării (1979, 1980. 1982. 1983, 1984 
și 1985) la cîrmă aflîndu-se. 
fără întrerupere, ca antrenor 
principal, unul și același re
putat tehnician: Eugen Bartha. 
Sintetizînd vom spune că au 
existat cîtiva factori (princi
pali) care au contribuit decisiv 
la succesele handbalistelor bă
căuane : 1. profesionalitatea ri
dicată a prof. Eugen Bartha, 
puterea sa de muncă, seriozi
tatea. respectul de care se 
bucură din Dartea jucătoarelor 
și respectul pe care îl acordă 
la rîndul său. handbalistelor 
din echipă. 2. Instruirea echi
pei (tehnică și fizică) astfel in
cit aceasta să fie capabilă să 
evolueze constant aproape la

fiecare partidă, și in orice caz 
fără scăderea vizibilă a randa
mentului. 3. Coeziunea sufle
tească a componentelor forma
ției. disponibilitatea lor de a 
se ajuta în orice situație. 4. O- 
rientarea antrenorului orincinal 
de a se înconjura de colabo
ratori și ei de recunoscută 
profesionalitate (de-a lungul 
anilor secunzii lui Eugen 
Bartha au fost Alexandru 
Mengoni loan Gherhard Eu
gen Cucu. de un real folos 
pentru echipă fiind oină de 
curînd. si doctorul Teofil 
Bora). Să adăugăm și faotul 
că la clubul studontacc hăcă-

ton GAVR'LESCU

(Continuare ta nao 2—3)



In întîmpinarea Forumului tineretului și sub semnul A. I. T Turneul final de vo

„STUDENȚIE, TINEREȚE, ÎMPLINIRI
(Urmare din pag. 1) 

cenaclul „Fair-plau" înlesnea, 
eu verva-i cunoscută, dial 
dintre public si invitații 
rindul sportivilor de elită... Ucitate.

Iau startul tinerii cicliști de Ia C.S.Ș. 1 in spectaculoasa cursă 
eliminatorie din programul demonstrativ.-

MOMENT FESTIV Șl DE BILANȚ

Marea manifestare cultural- 
sportivă a debutat pe stadionul 
complexului, înconjurat de un 
adevărat card viu, cu o fru
moasă paradă a , formațiunilor 
P.T.A.P., gărzilor' patriotice și 
multicolorelor coloane de com
petitori, rînduite pe institute. 
Moment festiv, dar și de bilanț 
pentru centrul universitar 
bucureștean în pragul Foru
mului tineretului, al Conferin
ței U.A.S.C.R., la încheierea a- 
r.ului sportiv universitar. Un 
bilanț care ar însemna, in ma
re, locul intii pe țară intre cele 
19 centre universitare ți peste 
33 000 de studenți cuprinși in 
activitatea sportivă de masă, 
grație unor competiții de largă 
audiență cum sint : „Cupa a- 
nilor I", cupele tradiționale or
ganizate în fiecare institut,

AMBIȚII Șl PASIUNI IN JURUL FINALELOR
Mulțimea studenților sportivi 

a inundat apoi întregul com
plex, interesul mutindu-se spre 
bazele ce au găzduit finalele 
campionatelor universitare la 
mai multe discipline sportive, 
în jurul terenurilor de tenis, 
volei, handbal și fotbal, al pis
tei de atletism și al meselor 
de ping-pong de sub frumoasa 
cupolă rubinie sau pe malul 
lacului la ponton. împărțiți 
după preferințe, oaspeții „Teiu
lui" au trăit permanent alături 
de competitori clipe de emo
ție și satisfacție. Cei pasionați 
de jocuri mai ales au alcătuit 
galerii angajate in spectaculoa 
se dueluri, care au sporit far
mecul acestei sărbători a spor
tului studențesc. Cu mult in
teres au fost urmărite aprigei 
dispute desfășurate pe apel, 
lacului între echipajele de ca
iac-canoe ți canotaj ale ma 
multor centre universitare. Fi
resc, deoarece in joc se afla 
prestigiul centrului bucureștea 
Cei prezenți la ponton au a 
vut insă satisfacția ca cele ma 
multe poziții fruntașe și loci 
intii în clasamentul general să 
revină favoriților lor, politeh-

HANDBALUL FEMININ LA ORA RETROSPECTIVEI LA POLO PENTRU
(Urmare din pag 1)

uan există un climat favora
bil de muncă.

Chimistul Rm. Vîlcea, după 
ce la începutul campionatului 
își pierduse oarecum busola 
prin înlăturarea de la condu
cerea tehnică a antrenorului 
emerit Constantin Popescu, și-a 
regăsit ritmul reușind, in ul
timele etape, să devină o se
rioasă candidată la titlul na
țional. Vîlcencele, cu Maria 
Verigeanu, Edit Torok (din pă
cate, în ușoară scădere de for
mă in ultima parte a campio
natului), Doina Rodeanu, Ma
ria Petre, cu antrenori serioși 
șl muncitori (i-am numit pe 
loan Gherhard și Maria Ciulei) 
— au cîștigat pe merit teren 
șl forță de joc. Despre Hidro
tehnica, vom spune ■ că ocupă 
un loc (3) absolut meritat în 
clasamentul final (are forță să 
ajungă chiar mai sus), cum de 
asemenea Rulmentul Brașov, 
deși nu dispune de individua
lități de marcă, este o adver
sară de temut pentru orice e- 
chipă, fapt dovedit In meciu
rile cu Chimistul și cu Știința 
Bacău. Antrenor de primă mă
rime, Remus Drăgănescu este 
și un excelent pedagog, iar ma
turizarea aa (din toate punc
tele de vedere) va aduce în

A fost • zi plină in care 
reporterul a făcut un adevărat 
tur de forță pentru a putea 

.logul qcmsemna cite ceva de la fie- 
ăin care dintre arenele masiv »o-

campionatele universitare (care 
pornesc de la grupe de stu
diu și ajung la finale pe țară), 
diviziile studențești și catego
ria „onoare" etc., toate inte
grate intr-un sistem unitar...

Succese și rezultate care au 
adus celor mai merituoși bine
meritate aprecieri, aplauze și 
diplome de onoare — cam
pionilor republicani universitari 
Mariana Axinte, Elisabeta Stroe 
(schi), Maria Spulber, N. Roa
tă, I. Buligă, Z. Gyongyosy 
(toți atletism), Gh. Dani (ju
do), Adriana Bărbuț, Mihaela 
Efrem și Tr. Ciociu (tenis de 
masă). Adrian și Mihai Hîncu 
(badminton), precum și dască
lilor Șt Andreescu, Gineta Sto- 
enescu, Elena Forțu (toți de la 
Institutul Politehnic), Mircea 
Tătaru (A.S.E.).

niștii bucureșteni, într-o dis
pută strinsă cu colegii lor de 
pe Bega...

De altfel, și in concursurile 
pe centrul universitar Bucu
rești politehniștii au adus bucu
rii in rindul susținătorilor lor, 
dominind întrecerile de atle
tism, handbal, judo, gimnastică 
sportivă. Iată tițiva dintre în
vingătorii finalelor: canoe 1 
(m) — Universitatea Galați, ca
iac 1 (f) — Politehnica Bucu
rești, caiac 1 (m) — „Poli" Ti- 
rr a î. caiac 4 (m) — „Poli" 

Gimnastica ritmică a cules multe aplauze

prim-plan un tehnician care 
va putea contribui — și nu 
peste mulți ani — la ridicarea 
valorii handbalului feminin ro
mânesc. După Mureșul Tg. Mu
reș și TEROM Iași, care se 
află pe locurile meritate in 
clasamentul final, urmează plu
tonul de 6 echipe a căror si
tuație a fost neclară pînă cu 
puține etape în urmă. Confec
ția se „salvase“ de la retro
gradare cu două săptămini in 
urmă; Rapid București, cu e- 
forturi conjugate ale conducerii 
clubului, prin meritul antreno
rului Grigore Niță, care a 
strîns din dinți, cum se spune, 
și a muncit multe ore pe zi 
pentru a-și menține echipa în 
Divizia „A" — a reușit această 
performanță ; în ultimele două 
etape handbalistele din Zalău 
și cele din Ploiești au evitat 
divizia secundă. în sfirșit, 
Progresul și-a... clarificat de 
mult statutul de divizionară 
„B“ (avem convingerea că dis
pune de forțe pentru a rein
tra cit mai repede în primul 
eșalon), iar A.E.M. Timișoara 
— aproape de necrezut — ofe
ră, datorită retrogradării, încă 
un subiect de comentarii pe 
tema : ce se întîmplă eu hand
balul lntr-un oraș unde această 
disciplină era cîndva o mare 
forță ?

Timișoara, caiac 2 (m) —
„Poli" Timișoara, canoe 20+1 
(f) — Universitatea Buc., canoe 
W+I (m) — Universitatea Buc., 
tchif 1 (f) — Universitatea 
Buc., schif 2 vîsle (m) — Con
strucții Buc., schif 1 (m) — 
Construcții Buc., schif 2 f.c. 
(m) — Politehnica Buc.; judo 
— Politehnica Buc., gimnastică 
sportivă — Politehnica Buc.; 
handbal (f) — Politehnica Buc.,

APLAUZE PENTRU MĂIESTRIE
Cu mare interes au fost pri

mite demonstrațiile prezentate 
la mai multe discipline de că
tre studenți sportivi fruntași. 
Multă lume a rămas in jurul 
stadionului, după festivitatea 
de deschidere, pentru a urmări 
evoluția plină de grație fi ar
monie a ansamblului de gim
nastică ritmică de la Universi
tate, prezentat de lector Eliza 
Nedef, ale 
ni te de la 
conduse de 
ți asistent 
ansambluri 
pionatele universitare 
și cel de dans modern de la 
l.E.F.S., pregătit de asistent

ansamblurilor reu- 
A.S.E. și I.M.F., 

lector Sonia Iovan 
Viorica Țuțuianu, 

premiate la cam- 
precum

Dispută strînsă pentru titlurile de campioni republicani univer
sitari între echipajele bucureștene de canoe 10+1 ale Universi

tății Și Institutului politehnic
Vasilica Grigore. Sau pentru a 
vedea palpitanta cursă elimi
natorie oferită de tinerii ci
cliști de la C.S.S. 1, pregătiți 
de foștii rutieri C. Batiu, Fr. 
Gera și Gr. Nicolae, ultimul 
comentind pentru public desfă
șurarea cursei și intercalindu-și 
comentariul cu interesante in
formații despre actuala ediție 
a competiției internaționale 
„Cursa Păcii". Cei mai buni pe 
pista de la „Tei", în ordine : 

CEL DHMTÎI TITLU
(Urmare din pag. 1)

ție de campionat Pe lingă ta
lentul jucătorilor, aceste cali
tăți au constituit suportul pre
mierei orădene. O echipă cu 
o medie de virstă de 24 de 
ani („extremele" fiind Liviu 
Garofeanu și Petre Raț, ambii 
de 31 de ani, respectiv La
dislau Indig și Istvan Csakl, 
de 17) o echipă ajunsă la ma
turitate. Cu un nucleu real
mente valoros și experimen
tat — grupul celor patru cu- 
noscuți internaționali Cornel 
Gordan, golgeter în două rîn- 
duri al campionatului, Livia 
Garofeanu, actualul căpitan al 
naționalei. Dorin Costrăș (poți 
număra pe degete baloanele 
pierdute de el la angajamente
le din startul reprizelor!) și 
Ivan Fejer, căpitanul forma
ției. In „7“-le de bază au apă
rut alți poloiști dotați — por
tarul Mlhai Rada, Petre Raț 
și mai tînărul internațional 
(19 ani) Francise Kiss. Alături 
de aceștia s-au aflat Roberto

Miercuri 15 mai se deschide pentru public Ștrandul Tine
retului din Capitală. Cu acest prilej, vor incepe ți cursu
rile de inițiere in înot pentru copii.

tenishandbal (m) — l.E.F.S. ; 
de timp — Oana Oprea (I.M.F.) 
I. Mireț (Construcții) ; tenis de 
masă — Mariana Bărbuță 
(A.S.E.) ți V. Moraianu 
(I.E.F.S.) ; volei — l.E.F.S. (f) 
și Politehnica Buc. (m) etc.

Mihai Ionel, Petrișor Mărășes- 
cu și Ion Briceag.

Aglomerație mare ți In jurul 
„Terasei centrale", la locul de 
acțiune al cenaclului „Fair
play", mult îndrăgit de publi
cul studențesc, unde lectorul 
universitar Dumitru Hîtru de 
la I.E.F.S., a prezentat cițiva 
culturiști care au captat inte
resul denșilor spectatori prin 
evoluțiile lor. între aceștia, 
Alexandru Costache, campion 
al țării, Ariton Răzvan, Marian 
Nuță, Mihai Trifu și alții. De 
data aceasta juriul l-a constituit 
publicul însuși, iar aprecierile 
au fost echivalate in durata a- 
plauzelor, învingători ieșind 
George C ăciunescu, urmat de

M. Nuță și A. Răzvan. O sti
cli de... apă minerală pentru 
învingător. Aglomerație mare, 
pentru că în programul „Fair- 
play“-ului s-au perindat an
sambluri de dansuri populare 
și de dans modern, cunoscute 
grupuri vocal-instrumentale, in
tre care și „Song". Și, mai ales, 
pentru că înainte de meciul din 
Regie, fotbaliștii de la Sportul 
studențesc au fost oaspeții 
cenaclului și ai numeroșilor lor 
suporteri. O întilnire plăcută 
cu Hagi, Speriatu, Cazan, Pa
nă, cei doi Munteanu, Bozeșan, 
M. Marian, Burchel, FL Grigore 
și cu antrenorul C. Ardeleanu.

Sărbătoarea sportivă de pe 
„Tei" a continuat pînă seara, a- 
tit pe frumoasele baze sportive, 
unde locul competitorilor din 
finale a fost luat cu bucurie de 
alți numeroși iubitori ai spor
tului și mișcării in aer liber, 
precum ți in jurul terasei, gaz
dă a captivantelor programe ar
tistice.
Fotografii de P. ALEXANDRU 

și G. MIRON

Fantea — a jucat și el în re
prezentativă —, Zolian Illes, 
Ladislau Bone, Istvan Csaki. 
frații Gavril și Ladislau Indig. 
Cinci dintre ei sint muncitori, 
unul Inginer, altul sublnginer, 
trei profesori de educație fizi
că și tot atîția elevi. Un co
lectiv unit, poate și pentru 
faptul, cu atît mai re
marcabil cu cit e destul de 
rar, că jucătorii sint crescuți 
și afirmați pe malul Crișului, 
excepția numindu-se Garofea
nu, ploieștean, consacrat însă 
tot la Oradea (lui i se mai 
adaugă antrenorul, bucureștean, 
exinternațional).

Oradea s-a afirmat in polo 
mai intii pe plan... internațio
nal, atunci cind a ocupat (în 
1981) un onorant loc doi în Cu
pa cupelor. Din anul următor, 
Crișul a acontat aceeași pozi
ție și in întrecerea internă. 
Spre a schimba acum argintul 
in aur. Cum ? JStringindu-ne 
rindurile, spune antrenorul, au- 
todepășindu-ne, jucînd pentru

CAMPIOANA „DACIADEI“ -
Sîmbătă seara, intr-o atmosfe

ră sărbătorească, marcată prin- 
tr-o frumoasă festivitate, in Sa
la sporturilor din Zalău a luat 
sfirșit Turneul final al „Dacia- 
dei* la volei masculin — «port 
de performanță. După cum se 
știe, la cea de a 4-a ediție a 
„Dacladei“ au luat parte repre
zentativele municipiului Bucu
rești și ale județelor Brașov, 
Sălaj, Suceava, Timiș șl foi a- 
fară de concurs, Tulcea (intlr- 
ziere la start).

După cinci zile de întreceri 
disputate, în care toate echipe
le participante au luptat de
seori de la egal pentru cuceri
rea titlului de campioană a „Da- 
cladel”, victoria a revenit selec
ționatei Bucureștiului, formată

din jucători 
mo și Stea 
tulul repri 
este insă ia 
formații au 
măr de pu 
clasamentul 
stabilite In 
jul realizat: 
campioană 
(11:5). 3. q 
Timiș 7 p 
(3:10), 5.
Nici una dl 
reușit să » 
a 11 Învinși 
Bucureștiului 
au fost de
pline de ne] 
ne de volell 
miș — Suce

Pe prima scenă voleîbalistică

REVINE FRUMOS EX CAMP
SI DEBUTEAZĂ CENTRUL D

Așadar, C.V. Penicilina Iași 
— echipă care anul trecut că
zuse surprinzător, după ce ani 
în șir fusese între protago
nistele primei scene, de două 
ori campioană a țării — și 
C.SJS.U. Dacia Pitești — cea 
dinții echipă argeșeană care 
urcă în elită — sint noile di
vizionare „A“ feminine de vo
lei. Promovarea lor devenise 
sigură chiar cu o zi înainte 
de terminarea turneului de ba
raj, găzduit de sala bucureștea- 
nă „Agronomia", timp de 5 zi-

,,U!mERSITAHLLE“ DE TIB
La Brașov' s-au desfășurat 

Campionatele universitare de tir 
pentru arme cu glonț, competi
ție tradițională, la care au fost 
invitați șl unii trăgători fruntași 
da la alte secții din tară. Din- 
t. e rezultatele înregistrate, sint 
da menționat: 593 p, la pușcă 
standard 60 f senioare (Niculina 
Iosif, LETS București); 566 p, la 
pușcă standard, 3X30 f, senioa
re (Eva Olah, C.S.U. Brașov); 
542 p la pistol liber (Ștefan Blo- 
lan, C.T. Alexandria); 594 p, la 
pistol viteză (Levente Hrihor, 
C.S.U. Brașov); 588 p, la pușcă 
liberă 60 f.c. seniori (Paul Gru
ia, C.T. Alexandria). Acest din 
urmă rezultat trebuie evidențiat, 
el probind, o dată în plus, ta
lentul tinărulul pușcaș din A- 
lexandria.

Carol GRUIA — eoresp.

CONCURS REPUBLICAN

DE CAIAC-CANOE
între 17 și 19 mai se va des

fășura la Pitești, pe pista din 
Bascov, concursul republican de 
caiac-canoe pentru ambarcațiuni 
mici, rezervat juniorilor. Cei 
peste 400 de tineri sportivi, re- 
prezentînd cele mai puternice 
centre de caiac-canoe din țară, 
se vor întrece în următoarele 
probe: caiac 1 și 2 — fete, pe 
distanțele de 500 m și 3000 na 
canoe 1 și 2, caiac 1 și 2 — 
băieți, pe distanțele de SOO și 
6000 m.

le. Astfel J 
tima etapa 
mate au f< 
orgoliul ce

In meciu 
rataseră prl 
Brașov, ecl 
valori (înfl 
intemaționd 
și Dana N 
are nevoie 
biție în pi 
pe măsura 
său antrenl 
învins pe 
3—1 (13, 4 
marile ned 
lui, în urm 
la care ne-l 
rul nostru 
în principi 
nie, Szilagl 
la proml 
C.S.S. Tif 
form așM 
4, 11) 3
Neamț, mal 
tru turneul 
ei cîteval 
Gheorghe, I 
centrul atl 
movatelor. I 
net detașai 
titoarele, J 
demonstrat! 
orgoliu), I 
invingind | 
Pitești cu | 
(7, 2, 0), I 
data aceia 
an gaj a meii 
1. C.V. 1 
(15:0), 2. < 
9 p (12:6)1 
7 p (8:10),| 
7 p (8:10)1 
mișoara '<1 
hlăul P. îl

CAMR(
(Ur

GRISUL ORADEA
1

echipă, profiiind și de evoluția 
mai puțin sigură a dinamoviș- 
tilor (observați modestia !)... 
In aceste momente, să nu-1 
uităm pe regretatul antrenor 
Nicolae Rujinschi, eel care a 
pus bazele acestei victorii". 
Nu-1 uităm, după cum nu vom 
încheia cumva înainte de a 
aminti de contribuția adusă de 
medicul Timaru Kast, de clu
bul Crișul (președinte Alexan
dru Tordai), de inimosul bi
rou de secție, în frunte cu ing. 
Horia Cosma, de sprijinul orga
nelor locale, ale CJEFS (pre
ședinte Bujor Mera). Succesul 
e al echipei, dar și al între
gului sport bihorean...

Seriozitate, disciplină, muncă. 
Iată ce explică, înainte de 
toate, titlul, avansul limpede — 
șase puncte — cu care Crișul 
a devenit campioana României. 
Atuuri la îndemîna oricui. Pe 
care acum le-au avut insă doar 
orădenii (o recunoaște, cel din
ții, cu fair-play mai presus de 
amărăciune, antrenorul fostei 
multiple campioane, Iuliu Cap- 
șa). Pe care le-am dori eviden
te la nivelul întregii Divizii și, 
nu In ultimul rînd, la lotul na
țional. Pilda bună merită ur
mată. Altfel nici că se poate, 
între altele. în marea, adevăra
ta performant»

Finala t 
în aceste 
republican 
Ioana Bat 
stanța 8:21 
ria Gligo: 
șoara) 8: 
(C.S.U.) 
8:29,2 și 
(ambele 
rești), Pa 
8:49,84.

La băie 
republican 
i-a reveni 
nu de la 
tiv, mai 
pe ultima 
aproape i 
neau grud 
sire. Cla
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Prezentai 
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de dumlnil 
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ONATA BUCURESTIULUI
Dina-* 
ai 1O 
resant 
e trei 
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i am- 
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ărului 
teu, a 
ra cu 
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irneu- 
bitraj 
îumă- 
torată 
le 11- 
irantă 

ica 
in
to 

iatra 
pen- 

rîndul 
(Anca 
i). In 

pro- 
Iași, 

impe- 
noasă 
șl de 
udată, 
Dada 
î 3-0 
id de 
se de 
final: 
10 p 
Pitești 
raiova 
rașov 
1. Ti-
Cea-

ceava șl Zaliu — București, toa
te terminate la scoruri de 5—2, 
după peste două ore de joc fie
care.

In ultima zi. zîmb&tă. selec
ționata Timișului a întrecut foar
te ușor, jucind dezinvolt, suplu, 
ea in Întregul turneu, pe cea a 
Brașovului cu S—« (C, U, I). o 
partidă fără Istoric am zice tn 
care am remarca. stimulativ, 
prestația a doi tineri timișoreni 
Warth și Bașca, precum și a 
„promisiunii* brașovene numita 
Ferariu. In ultimul meci al tur
neului formația Sălajului — eu 
o iafringere — a intilnit pe cea 
a municipiului București — fără 
înfringere. Gazdele au jucat ex
celent si după mal bine de 
două ore de joc și-au satisfă
cut suporterii, tnvingtnd puter
nica formație a Bucureștlulod eu 
»-l (-12. U, 14, —10, 13). Re
marc: ni jocul de excepție a! tul 
Strauff, iată formatme aliniate: 
SALAJ — Mășcășan (Ștreang;, 
Ciontoș, Codre (Oltean). Tăm*- 
șan (Țerbea), Tutovan, Stracff; 
BUCUREȘTI — Câta-Chlțlga O«- 
nescu), Dascăln (Gheorghe). 
Constantin (Pentelescu). Pop <E- 
nescu), Mina (Rădulescu,, Vrto- 
eut-

S-au acordat distincții tul E. 
Vrtncuț (cel mai bon trăgător). 
Iul P. Ionescu (cd mal tam ri
dicător) șl Iul M. Tutovan (pre
miu de popularitate). Iată șl ar
bitrii care au asigurat bena 
desfășurare a turneului: M. Ma
rian, D. Baba,* K. Mendel. M. 
Constantinescu si V.

Modesto FERRARi'Ni

Azi, In Capitală

NU

ÎNCEPE 
TURNEUL 

DE CALIFICARE 
ÎN DIVIZIA „A“ 

DE VOLEI
Astăzi, in Capitală. începe o 

nouă confruntare voleibalistică 
menită să desemneze echipele 
masculine de volei care In e- 
diția viitoare • campionatului 
republican vor activa in Di
vizia „A*.

Combatante, provenind din 
cele trei «erii ale Diviziei -B*, 
slnt formațiile : Rdonul Săvi- 
nești, Viitorul Bacău (seria I). 
Dacia Service Pitești, CSM 
Delta Tuleea (seria a n-«). 
A.S.A. Electr o mureș ș! Voința 
Didactica Zalău (seria a HI-a).

întâlnirile turneului se ver 
disputa — dte trei pe zi — 
tn sala Agronomia. îneepind de 
la ora 15.
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I 
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„SUPLIMENT" LA MAREA SURPRIZĂ
A CAMPIONATULUI

Marea surpriză de la Bacău, 
surpriza campionatului, ba chiar 
a ultimelor campionate — dacă 
vreți, a declanșat aprinse comen
tarii tn rindul amatorilor de fot
bal. O echipă (Sport dub) a- 
Cată cu un picior ta Divizia 
„B- învinge de o manieră ca
tegorică pe campioana „en titre- 
— Dinamo București. St notați, 
două dintre eele trei gaturi au 
fost opera_  necunoscutul ul Tis-
mă nara, jucător crescut ta pe
piniera Bacăului I Subliniam in 
cronica medului prestația for
mației locale, „zvlenirea* el 
spectaculoasă Intr-un moment 
dnd toți o crezuseră— dezum-
Sată. după medul de la Iași, 
eu armtie— depuse. Sigur că 
meritele echipe: băcăuane — ta

NOTAJ PE AMBARCAȚ1I MICI
3_____

i 7—12 
donate 
ată de 
a Con-
: Ma-
Timi- 

uacaUș 
Stancu 

8:44,3 
Bucu- 

C.S.U.)

impion 
simplu 
iurtea- 
romba- 
'ictorie 
îi, cînd 
i ve
de so- 
Smilian

Curteanu (Steaua) 7 J83. 2- Lu
cian Olah (Dinamo) 7:443. 3- 
Laurențiu Davidel (Dinamo) 
7:46,2, 4. Gheorghe Stoean
(Steaua) 7:46,7, 5. Ioan Deme
ter (Dinamo) 73X3. 6. Traian 
Ghiban (Steaua) 7 33.6. In fi
nala a Il-a : L Dorin Gran
dori (Dinamo) 7:45,4. 2. Ottcar 
Gruber (CJ’Jt Timișoara) 
7:45,9, 3. Marius Voina (Poli
tehnica Timișoara) 7M93. A 
Ioan Dima (Steaua) 735,5, 5. 
Ioan Kurcsi (Dinamo) 7 35,7, 
6. Ioan Snep (Dinamo) 8 J13-

La tineret : 1. Marius Cure- 
lea (Steaua) 7313. 1 Gigi Bă- 
lună (Marina Mangalia) 8:364. 
3. Florin Stuparu (Mureșul Tg. 
Mureș) 8 36,0. 4. Alexandru
Popa (Mureșul Tg. Mureș) 
9:10,7. 5. Nicușor Neagoe (Ma
rina Mangalia) 9373.
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PREMIUL CENTRULUI REPUBLICAN
formă, vâri. D. Toduță a învins cu

>1 Der- Trandafir și cu Simiana, care și-a
nlunea Îmbunătățit recordul carierei cu
electr!- 4 sec. (remarcăm modul cum L
minor, Florea l-a condus pe Trandafir).
astfel Formația R. I. Nlcolae a izbutit

an de să clștige cu Sumatra șl eu
1 me- Ama, ambele arătînd că au mari
>t e.1 rezerve. Toți acești exoelențl
care a trăpași vor trebui luați tn con-

această siderare de handlcapeurl, spre a
a-u ob- nu mal avea curse ca acelea din
S. Io- această reuniune.

irdonic, REZULTATE TEHNICE : Cursa 
(1.23,6/ i ; i. Sumatra (R. I. Nlcolae)
turfu- 147,1, 1. Trufanda, 3. Ventuz.
minați Cota : tfșt. 3, ord. triplă 74.

bană a Cursa a n-a : 1. Roșcovan
■ril din (Oană) 1:30,0 2. Odoreu. Cota:
care a cișt. 2,40. ev. 5. Cursa a IU-a :
secun- 1. Trandafir (Florea) 1:27,5, 2.

trap Humor, 3. Focșa. Cota : cîșt. 2,80,
i, Ba- ev. 11 ord. triplă 176. Cursa a

ts—70 au constituit „momentele 
psihologice* ale partidei, poate 
că al marea ratare a lui Suciu 
din min. T sau ..bara* 'ui Red- 
nlo din mln. $7 au contat tn 
desfășurarea ostilităților. Poate— 
Dar parcă șl altădată vn văzut 
echipa dlnamovistă tn situații 
grele pe care le-a depășit eu 
calm șl prtr.tr-o știință a jocu
lui. Ceea ee acum nu s-a mal 
văzut__

Este interesant de urmărit care 
va fi reacția campionilor In ma
rtie derby de mime...

Steaan TRANDAFIRESCU

Florin Grigore (tricou de culoare închisă in centrul ima
ginii) va relua cu capul balonul revenit din bară, marcind 
al doilea gol al Sportului studențesc in meciul cu „Poli" 
Timișoara. Foto : Aurel D. NEAGU

GOLURILE CORVINULUI S-AU NĂSCUT LA... MARGINE
tadisc-ctab— partida de la 

Hunedoara a Întrunit sufragiile 
x— foc de calitate. Frumoasa 
vtaterie a echipei locale a fost 
e—*-ea crai Ioc peste așteptări 
al fcnedorenH ar. Punctele forte 
s-au numri fundașii centrali Du- 
bmefase si Mărginean, care l-au 
an Iritat pe •punebeur*-ul P:țur- 
eă. De eteerenea marcajul 
_strtas" apheat de Bogdan asu
pra tal Lăcăzsș Fa scos din—. 
mină pe .rhezlstul* liderului. In 
acesta romna. Steaua a iertat 
pătrunderea din Unia a doua, 
pria Stataa SL mal ales. prin 
Majaro. iul BCiîn; revenlndtt-4 
dubiul rol de -Inriilzător* șl 
dlstr-iul-tar. Această manevră 
tactică a dat intru diva roade. 
Malar-a reușind, tn două rin- 
euri. să -spargă* zidul defen
sivei bunedurene. dar șutul său 
din careu a fost defect sos. Re

venind in tabăra Corvinului, să 
evidențiem marele travaliu al li
niei de mijloc, compartiment In 
care au excelat Petcu. Mateut și 
Klein, primul și ultimul mar
cind cele două goluri de o rară 
frumusețe. tn față. Gabcr a 
..croșetat" deseori, senimbind de 
fiecare dată partea, pendulînd 
pe intreg frontul de atae. De 
altfel, la sfirșitul meciu.uL an
trenorul Ion Nunweiller ișl ex
prima satisfacția față de modul 
in care jucătorii lui au Înțeles 
(șl reușit) să pună in practică 
lecția pregătirii jocului cu Stea
ua. i ăm analizat In amănunt 
calitățile fiecărui jucător de Ia 
Steaua și am ajuns la ronclu- 
zla că-1 putem surprinde pe 
adversarii noștri nnmai desfă- 
cted Jacul ta margine, unde lo- 
van și Bărbulescu pot fi depă
șiți. Si au fost*.

Gheorghe NERTEA

Azi, la Pitești

poriÂNiA -un s. s (j).
REVANȘA PARTIDEI

DE LA CiMPlilliNG NESCEL
Azi, la Pitești, se dispută 

partida revanșă dintre selecțio
natele de juniori U.E.F.A. ’88 
ale României și Uniunii Sovie
tice. Cum se știe, duminică, la 
Cimpulung Muscel, tinerii jucă
tori sovietici au reușit să cîști- 
ge meciul cu 3—1. Să sperăm că 
infringerea ii va mobiliza și 
ambiționa pe jucătorii noștri 
pentru a cîștiga ei acest al doi
lea meci.

Partida, programată pe ierenul 
Clubului sportiv școlar „Aripi*4, 
va începe la ora 17,30 și va fi 
condusă de arbitrul bucureștean 
J. Grama.

REZULTATELE ETAPEI A 23-a ÎN DIVIZIA „C“
SERIA I

Mineral Vatra Dorreî — Avin- 
tul Frasin ♦—« <!—•). Zimbrul 
Șiret — Rdonul Săv-sest; »—i 
Minerul Gura Hnmcrulni — Bra-
dul Borne v 2—0 (1—8). Cetatea
Tg. Neamț — TEPP.O Iași 2—1 
(3—8). Electro-Șiretul Buoecea — 
Șiretul Pașcani 8—8, Explorări 
Cimpulung Moldovenesc — Meta
lul RădăJțl 3—0 ri—«), 
torul last — Carpațl 
3—1 <2—8), Luceafărul 
— A.S.A. Cimpulung 
nesc 1—8 (1—0).

Pe primele locuri in

Construc- 
Gtăneștl 
Botoșani 
Moldove-

clasament.
dapâ etapa a XXlIl-a : L. MINE
RUL VATRA DORNEI XI ) 
(XI—17). 1. Șiretul Pașcani 23 p 
(M—23). 3. Relonul Săviaești Sp 
(41—15)... Pe ultimele locuri : li.
.VS.A. Clmțml-ung 14 p (18—38), 
18. TEPRO lași 13 p (TT—41).

SEJUA A D-a
Mecanica Vaslui — Inter Vas

lui 5—1 fi—8), Letca Bacău — 
Aripile Bacă- 1—3 (8—1). VtaF
cultoml Panriu — Textila Buirnșl 
S—t O—8I Lnreaflrul Adjud — 
Fcresta Gageșn 1—1 (1—1), La
minarul Roman — Chimia Mără- 
80511 1—8 (1—8). Unirea Negrești 
— Minerul Comăneștl 4—8 (2—8), 
Petrolul Momești — Coosu-ucto- 
rul-Ftaeăra Odobești 8—0 (4—8).
Vicxria Tecuci — C-SJt Bcrzești 
»—3 (1—8).

Pe primele tocuri : L MECA
NIC* VASLUI ri p <44—t»), 1.
AripOe Bacău 31 p (55—38). 2. 
Pecroful Momești (T p (48—21) — 
pe ultimele tocuri : 14. Victoria 
Tecuci 14 p (24—23). 15. Letca 
Bacău 14 p (TJ—02). 18. Construc
torul Odobeștl M p (18—81).

SEXiA a rn-a
Prcgresol ir»crea — Delta Tul

eea 8-1 (8—1). LM.C.-CSS.
» — cmmia 1—1

(8—8). Votata Constanța — Por
tal Constanța 8—i V—8). D.VJă.- 
Portul Galați — Petrolul tanea 
1—8 0—8). ȘJ8. Tuleea — Ancora 
Galați 3—1 O—8). Arrublum Mă- 
ein — cimenta: Medgidia 4—1
(3—I). Marina Mangalia — Cblm- 
pex Constanța 1—1 (2—8). Lami
norul Vlzirn — Avtotul Matca — 
nu s a disputai.

Pe primele tocuri : L DELTA 
TULCEA 22 p (25—8), 2. dlimia 
Brăfta 31 p (41—23), 3. LM.U.
Medgidia 38 P <41—Zi). 4. Portul 
Constanța 28 p 04—15) — pe al-

HI PIS M
IV- a : 1 Sardonic (Moise) 133,6,
2. Odeon, 3. Respect. Cota : cișt.
3, ev. 23, ord. triplă 121. Cursa a
V- a : 1. Sufix (Moise) lt28,3. 2.
Oranița. Cota : cișt. 2. ev. 16. 
Cursa a Vl-a : 1. Bon (Tănase) 
1:26,7, 2. Laminor, 3. Manuc.
Cota : cișt. 2. ev. 9, ord. triplă 
262, triplu n—IV—VI 122. Cursa 
a VII-» : 1. Ama (R. L Nlcolae) 
1:32,4, î. Drobeta, 3. Cochet. 
Cota : cișt. 3, ev. 6, ord. triplă 
284. Cursa a VlII-a : 1. simiana 
(Toduță) 1:32,6 2. Kalln. 3. Rug. 
Cota : cișt. 7. ev. 17. ord. triplă 
101. Cursa a IX-a : 1. Recrut 
(Tănase) 1:35.0, 2. Formosa, 3. 
Ruibist. Cota : cîșt. 3, ev. 34, ord. 
triplă 201, triplu V—VII—IX 104. 
Cursa a X-a : 1. Pintea (Oană) 
1:37,4, 2. Vandalic. Cota : cîșt. 
1,20, ev. B. ord. 5.

A. MOSCU

timele locuri ; 15. Avintal Matca 
13 p OS—C) — din 22 de jocuri, 
M. Cbimpex Ccustanța 13 p 
SI—48)

SEB1A A IV-a
ȘJJ. Ohenita — Dunărea Călă

rași 1—8 (8—4). I-C.P.B. Bolintta
— Viitorul cmmogi 1—8 (8—8), 
Victoria Lehliu — Rapid Fetegtl
1— 8 (0—8). Metalul Buzău —
Chlmta-Victoria Buzău 1—1 (1—8), 
ISdP Ulmenl — Carpațl Nehoiu
2— 0 (1—0). A. S-A. Buzău — Pe
trolul Berea 0—2 (0—1), Victoria 
Tăndărel — Constructorul Giur
giu 3—0 (0—0), Olimpia slobozia
— Unirea Slobozia 8—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DUNA- 
BBA CALARAȘI 33 p (42—17), 2. 
Unirea Slobozia 25 p (35—27), 3. 
Ofimpta Slobozia 25 p (58—30) — 
pe ultimele tocuri : 15. Rapid Fe
tești 10 p (18—31). 16. Victoria
Lehliu 18 p (32—42).

SERIA A V-a
ICSIM București — Flacăra ro

șie București 4—1 (3—0). Avicola 
CXwedta — Luceafărul București
4— 0 (3—8) Viacofil București —
Tefmcmetal București 3—1 (2—1), 
MtoertC mpeștl — Chimia Brazi 
Ploiești 1—0 (1—4). Abatorul
București — Aversa București
5— i (3—8). Poiana cfmpina —
Ctarpați Smaa 5—1 (1—8), Petro
lul Băicoi — Sportul .,30 Decem
brie* 1—3 (•—8), Danubiana
București — MECON București 
0-4. IUPS ChitUa nu a jucat.

Joi 16 mai va avea loc. In a- 
eeastă serie, o etapă intermediară.

Pe primele locuri : L ICSIM 
BUCUREȘTI 33 p (53—38), L 
Sportul _38 Decembrie* îl p (32— 
84). 3. Danubiana București 30 p 
(34 ■35)— pe ultimele locuri : 15. 
VlseoCl București a p (35—S3), 
M. Aversa București 13 p (22—U), 
rt. Luceafărul B= rărești 11 p 
(34—58).

SERIA A Vl-a
Cimentul Fieni — Muscelul Cim

pulung 1—8 (8—8). ROVA Roștori
— Progresul Corabia 0—0. CD'.mia 
GAești — Textila Roșiori 1—8 
(1—8). Recolta Stoicănești — Me
talul Alexandria 0—4 Știința 
Drăgănești Olt — Sportul munci
toresc Caracal 1—0 (0—4). Elec
tronistul Curtea de Argeș — Me
talul Mua 2—0 (0—8). Dada Pi
tești — Chimia Tr. Măgurele 8—2 
(0-0). Dunărea-Venus zimnlcea
— Electrica Titu S—4 (1—1).

Pe primele locuri : l. MUSCE
LUL CIMPULUNG 31 p (35—13), 
î. Electrica Titu 29 p (33—19). 3. 
ROVA Roșiori 24 p (25—25), 4.
Sp. m. Caracal 24 p (27—M)._ 
pe ultimele tocuri : 15. Metalul 
Alexandria 20 p (21—tS). 16. Ști
ința Drăeănești 17 p (21—39).

SERIA A VU-a
Progresul Băltești — Electropu- 

tere Craiova 1—0 (0—8), Petro
lul Ticlenl — Mecanizatorul Si
mian 4—0 (1—8). Dunărea Cala
fat — Constructorul Craiova 1—8 
(1—8). A_S.A.-Victoria Craiova — 
Metalurgistul Sadu 3—2 (2—0),
Metalul Rm. VBcea — Viitorul 
DragA.șanl 2—0 (1—0). C.F.R. Cra- 
iov* — Pandurii Tg. Jiu 1—1 
(1—1), Jiul Rovinari — Armătura 
Strebaia 1—0 (0—0), Forestierul 
Băbeni — Dierna Orșova 2—6 
(0—0).

Pe primele locuri : L ELEC- 
TROPUTEBE CRAIOVA 37 p 
(60—0). 2. Constructorul Craiova 
30 p (35—211, 3. Pandurii Tg. Jiu 
37 p (34—18)... pe ultimele locuri: 
13. Metalul Rm. VBcea 19 p 
(17—37), 10. Dunărea Calafat 11 p 
07—41).

SERIA A Vin-a
Metalul Bocșa — Unirea Tom

natic 4—2 (3—0), Obilid Slnmar- 
tmu Sirbesc — Minerul Anina 
4—1 (3—0). C.S.M. LRgoj — Me
talul Oțeîu Roșu 4—1 (2—1), 
C.S.M. Caransebeș — CJJl.-Vic- 
torta Caransebeș 1—0 (1—4). Uni
rea Sinnicoiau — Șoimii Lîpova 
3—2 (1—1). Victoria Ineu —
UJ8. Timișoara 1—0 (0—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Oravița 2—1 (0—8), Rapid Arad
— C.FR. Arad 5—2 (2—1).

Pe primele tocuri : METALUL 
BOCȘA 35 p (37—23), î. C.SM. Ca
ransebeș 28 p (41—22), 3. Unirea 
Sinnicoiau 24 p (31—25). 4- Uni
rea Tomnatic 24 p (32—35)... pe 
ultimele locuri : 14. CJEl. Ca
ransebeș îl p (24—34). 5. Victoria 
Ineu 21 p <29—45). 16. C.F.R. A- 
rad 19 o (24—18).

SERIA A IX-a
Voința Oradea — înfrățirea O- 

radea 1—1 (0—0). Minerul Șun-
euiuș — Recolta Salonta 2—3 
fi—1). Unirea Valea lui Mibal — 
Constructorul Satu Mare 2—0 
(0—0) Victoria Cărei — Minerul 
Sărmășag 5—0 (3—8). Olimpia
Gberia — Oașul Negrești S—0 
(2—4). Stlvania Ceb_ S’Jvanlel — 
Chimia Tășnad 4—1 (1—8). Oțe
lul Or. dr. Petru Groza — Mine
rul Or. dr Petru Groza 1—8 
(1—8). Someșul Satu Mare — 
Unlo Satu Mare 2—1 (0—1).__

Pe primele locuri : 1. RECOL
TA SALONTA 11 p (30—28) — 14 
victorii ă. înfrățirea Oradea 31 p 
(30—11) — 13 victorii. 3. Victo
ria Cărei 26 p (33-20), 4. Mine
rul Sărmășag 36 p (25—25) — pe 
ultimele locuri : 15. Silvar.ia Cehu 
Silvanlei 10 p (22—48). 18. Con
structorul Satu Mare 8 p <14—45).

SERIA A X-a
CXL.-Mecanica Signet — 

I.S.S.M Stabeț 1—3 O—0) <II».

Minerul Burșa — Oțelul Reghin 
4—0 (i—0). Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Bradul Vișeu 1—0 (0—0), Mine
rul Băițh — Energia Prundu 
BIrgăului 4—0 (4—0), CHIMFO-
REST Năsăud — CUPROM Bala 
Mare 2—1 (0—1). Minerul Băiuț
— Minerul Rodna 1—0 (1—0),
Mureșul Luduș — Minerul Baia 
Sprie 8—1 (0—0), Electromureș
Tg. Mureș — Metalotehnlca Tg. 
Mureș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI- 
GHET 34 F (47—12), 2. Electromu
reș 25 p (36—19), 3. Minerul Bă
lța 25 p (32—26)... pe ultimele
locuri : 14. Mureșul Luduș 20 p
(32—30), 15. Bradul Vișeu 20 P
(20—35), 16. Minerul Borșa 19 P
(31—36).

SERIA A Xl-a

Mecanica Orăștie — Metalul 
Aiud 1—1 (1—0). Minerul-Știința
Vulcan — Minerul Paroșenl 0—2 
(0—1), Metalul Sighișoara — Vic
toria Călan 3—1 (1—0). Steaua- 
CJJl. CIuj-Napoca — Tîrnavele 
Blaj 1—0 (0—0), Unirea Ocna Si
biul». — Inter Sibiu 2—0 (1—0), 
Soda Ocna Mureș — Minerul Cer
tei 2—1 (2—0). IMIX Agnita —
Vlitorul-I.R.A. Cluj-Napoca 2—0 
(1—0). Mecanica Alba Iulia — 
Dada Orăștie 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORĂȘTIE 33 p (40—16). 2. 
Mineral Paroșcni 33 p (32—16), 
3. Viitorul Cluj-Napoca 24 p (28— 
22) 4. Dacia Orăștie 24 p (37—
33)... pe ultimele locuri : 15. Me
canica Alba Iulia 18 p (28—44), 
18. Tîrnavele Blaj 18 p (17—34).

SERIA A Xll-a
ICIM Brașov — Precizia Săcele 

4—0 (2—0). Metalul Tg. Secuiesc 
— Textila Prejmer 1—0 (1—0), 
Utilajul Făgăraș — Progresul 
Odorhei 2—1 (1—4). Mureșul To- 
plița — Electro SL Gheorghe 
I—ș («—0), Celuloza Zărneștl — 
Nitramonia Făgăraș 4—2 (3—0),
Viitorul Gheorgheni — Cimentul 
Hoghiz 3—0 (2—0). Minerul Bă
lan — Metrom Brașov 1—0 (1—0), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Mi
nerul Baraolt 1—0 (1—0), MobUa- 
Măgura Codi ea nu a jucat.
• Joi 16 mai, în această serie, 

va avea loc o etapă Intermediară.
Pe primele tocuri : 1. ICIM 

BRAȘOV 35 p (41—15), 2. Metalul 
Tg. Secuiesc 31 p (45—20). S. Ni
tramonia Făgăraș 30 p (50—21)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Bălan 20 p (18—41). 16. Precizia 
Săcele 19 p (26-39), 17. Textila 
Prejmer 16 p (15—35).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

ADMINISTRAȚIA OL STAT L0TO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI, MARȚI 14 mai, este 

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES care va avea loc 
mîine. miercuri 15 mai.

• A Început vînzarea biletelor 
la noua tragere MULTIPLA LOTO 
care se va desfășura duminică 
19 mai și la care participanțil au 
posibilitatea obținerii unor Im
portante cîștlguri în bani, auto
turisme „DACIA 1300* precum 
șl excursii în R.D. Germană. La

această tragere se efectuează 8 
extrageri („legate*, două- câte 
două) In două faze, cu un total 
de 72 de numere. La extragerile 
„legate" se acordă câștiguri șl 
pentru 3 numere din 18 extrase. 
Variantei» sfert pot obține cîștl
guri cv valori de pînă la plafo
nul maxim inclusiv (tn absența 
celor întregi), atît la faza L cit 
și la faza a n-a. Variantele de 
25 lei exit obține câștiguri cumu
late la ambele faze.

Consultați prospectul tragerii șl 
jucați din timp numerele dv. pre
ferate 1
CIȘTIGUKILE TRAGERII PRO 

NOEXPRES DIN 8 MAI 1985

Categoria 2 : 4 variante 25% a 
1SA01 lei ? cat. 8 :s M variante 
100»/, a 1.723 lei și 76 variante 
25% a 431 lei ; cat. 4 : 119 a 866 
lei : cat. S3 199 a 338 lei; cat. 
6 : 8.433,75 a 40 Id ; cat. 6 8 
262,75 a 200 lei ; cat. 8 : 4.66745 A 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 1 67406 
lei.

C.FR


FiNAlISTELE „CUPEI f.L BASCHET" 1 I 
:.S.U, Oțelul Galați, Comerțul C.S.Ș. Timișoara (m). Hobila C.S.Ș. Sata 1 
Mare și C.S.U. Prahova Ploiești (f) an promovat Io Divizia Jr I

în Capitală (seriile I și a 
Il-a) și la Cluj-Napoca (seria 
a IlI-a) s-au desfășurat ulti
mele turnee preliminare ale 
„eupei F.R. Baschet", competi
ție rezervată echipelor mascu
line din Divizia „A" (fără ju
cătorii din lotul reprezentativ), 
in urma rezultatelor înregistra
te pe parcursul a trei zile cte 
întreceri, pentru turneul final 
— locurile 1—6 — s-au califi
cat echipele Steaua, ICED 
CSȘ 4 București, Dinamo Bucu
rești, CSU Balanfa Sibiu, Di
namo Oradea șl Rapid Bucu
rești, adică aceleași care s-au 
clasat pe locurile 1—6 în Cam
pionatul național nu de mult 
încheiat.

Rezultate și clasamente ; SE
RIA I : Steaua : 92—70 cu Po
litehnica CSȘ Unirea Iași, 
100—73 eu ICED CSȘ 4 Bucu
rești, 109—69 cu Academia Mi
litară Mecanica Fină București; 
ICED: 95—96 cu Academia Mi
litară, 103—97 cu Politehnica 
Iași ; Academia Militară :
98—89 cu Politehnica Iași. Cla
sament : 1. Steaua 23 p, X
ICED 20 p, 3. A-ademia Mili
tară 16 p. 4. Politehnica Iași 
12 p. SERIA A Il-a : Dinamo 
București : 87—75 cu Pol'*ehnl- 
ca Sportul studențesc Bucu
rești, 94—79 cu Farul ; CSU 
Sibiu : 80—77 cu Politehnica

București, 80—82 cu Farul; a
Farul : 87—82 cu Politehnica I
București. Clasament: L Dina- I 
mo București 22 p, 2. CSU Si
biu 18 p, X Farul 15 p, 4. Po- g 
litehnica București 13 p. SE- i 
RIA A IU-a : Dinamo Oradea: I 
87—66 ca IMUAS Baia Mare, 
84—82 cu Universitatea CSȘ I 
Viitorul Cluj-Napoca, 79—76 cu I 
Rapid București; Rapid 90—81 • 
cu „U“, 81—80 cu IMUAS ;
Universitatea: 87—85 cu IMUAS. I 

: 1, Dinamo Oradea I 
21 p, 1 Rapid 20 p, X IMUAS 
tt p, 4. Universitatea 14 p. . 
(M. Radu — coresp.).

Echipele clasate pe primele | 
două locuri in fiecare serie vor 
participa la turneul 1—6, cele- | 
lalte la turned 7—12. ‘
• în urma desfășurării tur

neelor finale ale Diviziei ,B“ I 
și de tineret, s-au calificat în I 
Divizia „A.* echipele CSU Oțe
lul Galați (antrenor C. Hînsa), ■ 
Comerțul CSȘ Timișoara (M. I 
Bolcu) la băieți, Mobil* CSȘ • 
Satu Mare (L Bencze) șl CSU _ 
Prahova Ploiești (I. Scorpan) I 
la fete. Au retrogradat forma- ■ 
țlile clasate pe locurile 11 51 
12, adică Jiul Știința Petroșani, I 
Electrica Fienl la băieți. Poli- | 
tehnica Sportul studențesc II 
București și PTT București la ■ 
fete.

CANOTOARELE ROMÂNE
CiȘTIGĂTOARE
© ECHIPAJELE DE CANO

TAJ ale României care, sîm
bătă si duminică, au evoluat în 
cadrul regatei internaționale 
Mannheim au cucerit primele 
locuri în următoarele probe: 
simplu — Valeria Racilă 7:41,87,
2. Ann Marden (S.U.A.) 7:46,36,
3. Astrid 
7:58,97 ; 2 
Olenluc, 
7:09,87, 2.

Unger 
vîsle — 
Marioara 
Bulgaria

(Austria) 
Elisabeta 
Popescu 

7:18,85, X

SPORTIVII NOȘTRI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

întrecerile juniorilor la tenis de masă

REZULTATE AȘIEPTATE 1N PRIMA 
RUNDĂ A DISPlini PI ECRIPI

• CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE DE ATLETISM al* 
Braziliei au avut loc la Sao 
Paulo, ta condiții atmosferice 
nefavorabile (frig șl ploaie pu
ternică). In acest cadru, evident, 
rezultatele au fost sub posibilită
țile partlcipar.ților, ou o excep
ție : sovieticul Oleg Protșenko a 
realizat o performanță excelentă 
1* triplu — 17,64 m. Intre câștigă
torii ..internaționalelor* brazl- 
liene s-a aflat șl campioana 
noastră Dota* Melinte, Învingă
toare la 1500 m cu timpul de 
4ti«,78.

Alțl dștigători : bărbați : 
108 mt Lattany (3.U.AJ 10.58,
200 m : Myricks (S.U A.) 20,89, 
80» m : Cruz (Brazilia) 1:47,48, 
1590 m : Gonzales (Spania) 
3:42,38, 5 000 m: Maree (S.UJL) 
13:46,26, prăjină : VasHl Bubk* 
(U.R.S.S.) 5,60 m ; greutate :
Lăut (S.U.A.) 20,78 m ; FEMEI S 
100 m : Esmeralda de Jesus (Bra
zilia) 11,92. 200 m : Chandra Che- 
esborough (S.U.A.) 23,24, 800 m : 
Nadejda Olizarenko (U.R.S.S.) 
2:02,58, Înălțime : Ludmila An
donova (Bulgaria) 1,93 m.
• FRUMOASE REZULTATE au

cules tinerele noastre jucătoare 
de șah, ta cadrul unei serii de 
întflniri desfășurate ‘ 
Evoluînd la Pilzno, o 
tivă de eadete (sub 
României a Întrecut 
selecționata de sud _ ___
Apoi, la Deblca, româncele 
întrecut cu

în Polonia, 
reprezente- 
17 ani) a 
cu 4,5—14 

a Poloniei. 
‘ m

11—1 reprezentativ*

similară a Poloniei. Iată scorurile 
individuale ale jucătoarelor noas
tre, ta ambele meciuri : Nadejda 
MUeseu 3 (dta 3), Dan* Tom* 
1.5, Lulz* Ionescu 2, Otllla Io
nescu 3, Lilian* Mitescu 1, Mi- 
rela Stoice* 3.
• La Pllzno (Polonia) s-a des

fășurat. de asemenea, un turneu 
internațional, dștigat de polone- 
zUl Skrobek, cu 9 p (din 11), 
urmat de compatriotul său Mar- 
kievicl 7,5 p șl de maestrul inter
național ronlân C. Rădulescu 7 p.
• CIȘTIGIND ȘI JOCUL cu ar

gentinianul Carios Castellan (7—5,
5— 7. 6—3), Florin Segărceanu jl-a 
dștigat dreptul de a evolua ta 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Italiei, Ia Foro 
Italico din Roma.
• TROFEUL ES PERIA (floretă 

femei) desfășurat la Como a 
avut ca finală disputa dintre ita
lianca. Anna Pla Gandolfl șl 
franțuzoaica Laurence Modalne. 
Prima a dștigat cu 8—6. Pentru 
locul 3 : Fichtel — Bischoff (am
bele RJ.G.) 8—5, In finala de 
opt au evoluat șl trăgătoarele ro
mâne Rek* Lazar (a pierdut cu
6— 8 la Modaine) și Elisabeta 
Guzganu (Învinsă cu 6—8 de 
Gandolfil.
• In competiția de Înot „Tro

feul celor șapte coline*, la Roma, 
la 200 m mixt concurenta noas
tră Noemi Lung s-a clasat a 
doua (2:11,46) dtrpă Italianca fia
rta Tocchinl (2:20,26).

LA MANNHEIM
Franța 7:30,58 ; 2 rame — Ele
na Florea, Rodica Ar ba 7:30,34, 
2. Bulgaria I 7:40,17, 3. Bul
garia II 8:00,52 ; 4+1 rame — 
Olga Bularda, Mafia Fricioiu. 
Chira Apostol, Florica Lavric, 
Viorica loja 6:44,25. 2. Polo
nia 6:48,60, X Bulgaria 6:59,90. 
Pe locuri secunde s-au clasat 
echipajele de 2 rame — Tom* 
Vaier, Petra Iosub 7:01,21 (pri
mul loc — spaniolii Kliment, 
Lasurtegui 6:55,17) șl 4 vîsle — 
Aneta Mihail, Anișoara Soro-, 
han. Sofia Corban, Mariana 
Trașcă — 6:33,89 (L Bulgari* 
6:26,13).

La sfîrșitul acestei săptă
mâni canotorii noștri se vot 
alinia la startul regatei Vlchy.

„CURSA PACil“
PRAGA. 13 (Agerpres). Dispu

tată pe traseul Jihlava — Olo- 
mouss (172 km), oea de-a 5-a eta
pă a „Cursei Păcii* a reveni» 
rutierului sovietic Rlho Suun ta 
4h 13:34. Cu primul pluton, la 58 
sec., a sosit șl Mircea Romașcanu. 
prezent la acțiunea decisivă a 
etapei. Plutonul al doilea, unde 
se aflau șl cîțiva din fruntașii 
clasamentului, a avut o Intlrzlere 
de 18 minute. Tricoul de lider 
al cursei continuă să fie purtat 
de polonezul Lech Piaseckl.

Pe echipe conduce U.R.S.S., ur
mată de R. D. Germană la 1:4L 
Cehoslovacia la 2:24, Polonia 1* 
3:25, Bulgaria la 9:34, Suedia la 
12:26. Formația României ocupă 
locul 15 la lh 26:07. Astăzi se des
fășoară etapa a 6-a Olomouc — 
Ostrava (169 km).

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
DUPĂ 12 RUNDE

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate, o săptămînă plină pentru 
tenisul de masă juvenil, în pro
gram flgurînd de luni pînâ joi 
lumi campionatului național pe 
echipe, iar vineri, sîmpătă și 
duminică finalele „Daciadet* șl 
ale campionatelor naționale tu 
probele individuale. Este ușor de 
observat că, astfel alcătuit, pro
gramul este modelat după cel 
al campionatelor europene de 
juniori, care vor avea loc In lu
na Iulie la Haga, prin aceasta 
federația urmărind clar două 
scopuri: în primul rind clarifi
carea selecției în vederea CE- 
iar în al doilea obișnuirea ju
niorilor cu „maratonul” europe
nelor. acestea presupunînd un 
efort deosebit și concentrare de 
lungă durată în Joc.

Sînt prezente 14 echipe de fe
te șl tot atîtea de băieți, îm
părțite, deocamdată, în cîte două 
serii preliminare, cu dispute sis
tem turneu. cele mai bune 
urmînd să se confrunte 
pentru locurile fruntașe, ce
lelalte disputîndu-și pozițiile 
din partea a doua a clasamen
tului. Dintre participant! se de
tașează candidați! pentru C.E„ 
intre care Carmen Găgeatu, An
ca Cheler, Cristina Enulescn, 
King* Lohr (junioare D. Emili* 
Ciosu, Maria Bogoslov (ju
nioare II), Vasile Florea, Călin 
Toma. Cristian Tiugan, Cristian

Ignat (juniori I), Călin Creangă, I 
Romulus Revisz (juniori II). O- | 
tul* Bădescu absentează, fiind 
ta tratament medical, ceea ce > 
nu Înseamnă însă că ea nu ră- I 
mine ta evidența tehnicienilor, g 
Deocamdată rezultatele înregis
trate se Înscriu Intre cele nor- _ 
male, dar am asistat la multe I 
confruntări atractive. I

REZULTATE — masculin, se
ri* I: Etemit Oradea — Intră- * 
țirea Tg. M. 2—5, Universitate* I 
H Craiova — C.S.M. IU Cluj- I 
Napoca 5—3. Pionierul Craiova — 
Știința CSȘ 1 IJPIPS Constanța . 
5—4, Pionierul — Eternii 5—J, Uni- I 
versitatea I — Știința 5—9, In- " 
frățlrea — Universitatea TI 5—2; 
seria a n-a: Voința Satu Mare I 
— Stlrom C.S.Ș. 2 București 2—5, I 
C.S.Ș. Bistrița — Spartao C.S.Ș. ■ 
1 București 5—S, C.S.M. n Cluj- 
Napoca — C.S.Ș. Rovine Cralo- I 
va 5—9, Sticla — Voința 5—2, I 
C.S.M. I Cluj-Napoca — Spartao ■ 
5—0, C.S.M. H — Stlrom 5—3; 
feminin — seri* I: Unirea Tri- g 
color București — Constructorul I 
Tg. M. 5—1, C.S.Ș. Slatina — | 
C.S. Arad 5—3. Metalul C.S.Ș. I
Rm. Vilcea — înfrățirea Tg. M. ■ 
5—3, Juventus MILMC-IMGB — I 
înfrățirea 5—1; seria a II-a: 1
C.S.M. Cluj-Napoca — Stlrom 
5—0, C.S.Ș. Rovine Craiova — ■ 
Metalul C.S.Ș. n Rm. V. 5—L I 
știința — C.S.M. Buzău 5—3. I

Mircea COSTEA |

ACTUALITATEA LA TENIS
• Rezultate Înregistrate ta ca

drul zonelor europene ale „Cupei 
Davis* t GRUPA „A* : Casa
blanca : Maroc — Ungaria 1—4, 
Dakar : Senegal — Monaco 1—4,

CONCURSUL ATLETIC DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

gat cîțiva centimetri recordului 
care-i aparținea, de anul tre
cut, cu 19,07 m. ducîndu-1 acum 
ta 19,16 m. Mareei Țîrle (CSM 
Zalău) și-a, îmbunătățit, pentru 
a doua oară în acest sezon, re
cordul de juniori I la disc, 
aruneînd 56,70 m. Reintrată de 
curînd. după o pauză compe- 
tițlonală impusă de un mai 
vechi accident. Carmen Sirbu 
(CSȘ 4) a „cochetat". în cîteva 
rinduri, cu recordul de junioa
re I al săritoarelor în lungime. 
Sîmbătă. deși pista de elan a 
fost alunecoasă din cauza ploii. 
Carmen a avut o evoluție ex
celentă. sărind 6,58 m. eu 5 cm 
mai mult decît reușise Ani- 
țoara Cușmir-Stanciu în 1980. 
Săritura în înălțime fete a 
fost dominată autoritar (deși 
in concurs se aflau senioare si 
iunioare I) de acest mare ta
lent care este Alina Astafei 
fCSȘ 3 Steaua). La primul ei 
start în aer liber, tînăra atletă 
i îmbunătățit recordul de 1,82 
n ai Danielei Ene. la junioa
rele II. sărind 1.83 m și 1.86m. 
fn sfîrșit. Ia 3000 m. Vasile Mi
ron (Gloria Bistrița) a stabilit 
"U 8:35.98 un nou record la 
iuniori III (v.r. 8:36.2).

Alte rezultate (cele mai bune, 
indiferent de categorie) t BĂB- 
3ATI : 100 m : V. Chiriao (CSS 4) 
11.91 ; !M m: Chiriao 22.17 ț

800 m : L Lemnaru (TCIAZ 
Steaua) și T. Havrilluo (CSM St. 
Gheorghe) 1 42,02, L Curcuianu 
(CSȘ PoH Timiș.) 1:52,27 ; 1599 m: 
Havrilluo 1:59,99 ; 3M0 m: M. 
Nicoară (Oțelul GL) 1:15,52 ; 11» 
mg : M. Ctrllgeanu (Viitorul) 
15,09 ; 4M mg : c. Popescu (CSȘ 
Rm. V.) 54,3} ; lungime : V.
Dim* (Steaua) 7,84 m. C. Anghri 
(Rapid) 8,91 m ; ciocan : A. Me- 
heș (Dlnamo) 73,02 m. N. Btndar 
(Metalul) 72,32 ; diac t L Nagy 
(Steaua) 83,88, S. Turtă (Steaua) 
57,34 m; 1» km marș: M. Ml- 
halescu (Steaua) 48:13,1 ; FE
MEI 5 im m : Marinela Lazăr 
(Rapid) 11,87 ; 29» m : Mihaela 
Tănase (CSȘ Poli Timiș., 25,35 ; 
8M m: Adr. Dumitru (CSM Plo
iești) 2:08,M ; 1 9M m : Georgeta 
State (Viitorul Vaslui) 9:114, 
Cleopatra Pălăoean (CSȘ Ce
tate Deva) 9:15,9 ; IN mg s Flo
rina Moder (Viitorul) 14,13 : lun
gime : Maria Ionescu (Rapid) 
843 m, Olimpia Constante* 
(Ceahlăul p. Neamț-Steaua) 6,11 
m ț greutate t Mvta Simon (CSM 
Craiova) 17.91 m, Mariana Io- 
nesou-Lengyel (CSM Craiova) 
17,38 m ț disc t Florența Crădu- 
nescu (Steaua) 83,71 m. Simona 
Andrușcă (IEFS) 63,28 m, M. Io- 
nesou-Lengyel 60,59 m ; 8 km
mare« Mibaela Dogărolu (CSM 
Unirea Alba IuHa) M.-05.3.

★
LA SFIRȘITUL ACESTEI 8ĂP- 

TÂMÎNT au loo campionatele re
publicane universitare (Poiana 
Brașov) șl etapa de zonă ■ „Da- 
cladel* pentru juniori I (Oradea. 
Timișoara, Constanța, Iași, Bucu
rești).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I

BALCANIADA DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

nostru național, a cărui com
ponență este următoarea ;

SENIORI : D. N Icul eseu (141 
m), AL Vlnereanu (2,10 m), M. 
Marinache (1,97 m), V. Constan
tin (1 m), V, Iacob (2,01 m) — 
toți de la Dinamo București, C. 
Cernat (1,93 m), R. Opșitaru (2,18 
m), FT. Ermurache (1,96 m), A. 
Netolitzchl (1,83 m) — Steaua, 
A. Szabo (2,92 m) — Universita
te* CSȘ Viitorul Cluj-Napoca, 
L Ionescu (2,10 m) — Politeh
nic* Sportul studențeso Bucu
rești. D. Rădulescu (2,04 m) — 
Dlnamo Oradea ; antrenori : Gh. 
Novac șl R. Dîaconescu, asistent 
medical : Radu Leca. TINERET :
M. Chlrilă (1,99 m), FT. Apostu 
(1,89 m) — CSU Balanța Sibiu, 
P. Mihalcea (1,32 m), C. loan 
(1,94 m) — ICED CSȘ 4 Bucu
rești, G. Tzachis (1,83 m) — CSȘ 4 
București, L. Vasilică (2,02 m) — 
Dlnamo București, V. Pogonaru 
(1,90 m), Al. Panaltescu (2 m) — 
Steaua, A. Constantinescu (1,98 
m) — Politehnica Sportul stu
dențesc, B. Bărbulescu (1,92) — 
Academia Militară Mecanic* Fină 
București, M. Gabriel (2,03 m) — 
Rapid București, E. Toader (2,20 
m) — Carpați Grup 8 Construc
ții București ; antrenori : M. 
Cimpeanu și D. Berceanu.

Oaspeții din Grecia vin cu un 
Iot care Impresionează prin nu
mărul mare’ al jucătorilor de 
peste 1 m : 18, dintre care 8 
peste 2,05 m. Iată ntlmele bas- 
chetbaliștilor anunțați de fede
rația elenă: P. Fassoulas (2,18 
m), Z. Katzoulis (1,92 tn), F. 
Christodoulou (2,02 m), N. U-
nardos (2,02 m), D. Dlmakopou- 
los (2,08 m), M. Romanldis (2 m).
N. FiUppou (2,02 m), A. Kam-
bouris (2,05 m), S. Elllniadis
(1,83 m). C. Kalambos (1,90 m), 
G. Agiasotells (2.05 m), C. Pa- 
tavoukas (1,92 m), P. Papatetrou 
(2,05 ml, D. Șampania <1,92 m), 
S. Tsaporlls (2,05 m) ; antrenori : 
C. Politia și O. Aggelidls.

Cairo : Egipt — Algeria 4—1 ; 
GRUPA „B* : HUveraum : Olan
da — Finlanda 4—1, Atena : Gre
cia — Norvegia 4—1, Lisabona; 
Portugalia — Luxemburg 5—0, 
Varșovia : Polonia — Zimbabwe 
3—1.
• ta turneul de la Forest HUla, 

la simplu. Ivan Lendl a dispus 
de John McEnroe (ta doar o oră 
*1 33 minute) cu 8—3, 8—3. La 
dublu a dștigat perechea Ken 
Flach, Robert Seguac cu 7—8, 
8—1 ta fața brazilienilor Glvalda 
Barbosa, Ivan Kley.
• La Sydney, turneul a reve

nit lui Pam Shriver 6—1. 6—1 cu 
Dianna Fromholtz.

Trel partide au fost decise In 
runda a 12-a a turneului interzo
nal de șah la Tunis. Marele 
maestru român Mlhal Șubă l-a 
Învins pe egipteanul Assim-adel 
Afifi, BeUavskl a clștlgat la Mi
les, tar Dlugy (cu negrele) la 
Hmadl. Remize au fost partidele 
Nikollcl — Cemln, Hort — Por» 
tisch șl Gavrikov — Sosonko. 
întrerupte. Morovld — Iusupov 
șl De Firmian — Zapata, Ermen- 
kov a fost liber.

Conduce ta clasament marele 
maestru sovietic A. Cerata, eu 
84 p (o partidă mal mult ju
cată), urmat de A. Iusupov 8 p 
(1) șl A. BeUavskl 8 p. *L Șubă, 
V. Hort, L. Portlsch șl V. Gavri
kov au cite 84 P. G. Sosonke 
6 p, iar A Zapata 5,5 p (1).

FOVBALYneHdicuie
MIINE, FINALA 

„CUPEI CUPELOR"
Mline seară (ora 21.15 ora 

Bucureștlulul), la Rotterdam, va 
avea loo final* „Cupei cupelor*, 
dintre F.C. Everton (noua cam
pioană a Angliei) șl Rapid Viena 
(clasată, deocamdată, pe locul se
cund ta campionatul Austriei), 
ta caz de egalitate după 99 de 
minute, meciul va fi prelungit (2 
reprize de ctte 15 minute). Dacă 
egalitatea va persista și după 
prelungiri, departajarea se va 
tace prin lovituri de la 11 m.

LOTUL FINLANDEI PENTRU 
MECIUL CU ANGLIA

fa preliminariile C.M. (gr. 1), 
la 22 mat. echipa Finlandei tatn- 
nește, la Londra reprezentativa 
Angliei. Pentru acest joc. antre
norul finlandez Martti Kuusela a 
anunțat t< jucători : Huttunen, 
Isorho, Europeane. tkalalnen, 
Kymalalnen. Lahtlnen, Nieminen, 
Pekkonen. Rautialnen, Ukkuno- 
nen, Turunen, Petala. Houtsonen, 
HJelm, Lipponen, Rantanen. Lip
sește Valvee — accidentat.

PRELIMINARIILE C.M.
• Asta seară, la Budapesta, va 

avea loo ultimul joo al grupei a 
5-a a preliminariilor C.M. dta 
zona europeană : Ungaria — O- 
landa. La scor egal, sau la o 
victorie a gazdelor Austria va 
ocupa locul secund și va susține 
meciurih de baraj cu ocupanta 
locului al doilea dta grupa I 
(Polonia Belgia. Albania. Gre-

cia). Numai o victorie a Olandei 
ar putea-o aduce pe poziția a 
doua.
• In zona Asiei : R.P. Chineză

— Macao 6—0. In clasament, îna
intea ultimului joc, R. P. Chineză 
șl Hong Kong au Cite 9 p. Ulti
mul joc, la Beijing : R.P, Chineză
— Hong Kong. Chiar și la scor 
egal pentru turul următor se 
califică fotbaliștii chinezi, care 
au un golaveraj net superior 
(22—0, față de 17—1).
• In C.E. de juniori (gr. 7), ta 

Budapesta : Ungaria — Grecia
2— 9 (2—0). fa clasament : Unga
ria 6 p (3 J), Bulgaria 2 p (2 j). 
Grecia 2 p (2 j). Cipru 0 p (1 j).

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 28): Novi Sad

— Nlș 2—1, Osijek — Sarajevo
3— 2. Pristina — Mostar 1—9, Ti
tograd — Bugojno 2—1, Partizan
— Skoplje 4—0, Hajduk — Steaua 
roșie 1—1. Dlnamo Zagreb — Nlk- 
sld 1—9, Zeleznlcear — Rijeka 
3—1 I, Tuzla — Vlnkovlcl 2—9. 
Clasament : 1. Sarajevo 38 p. L 
Hajduk 37 p, 3. Partizan 32 p— 
17. Pristina 23 p. 18. Bugojno 
a p.

SCOȚIA (ultima etapă, a 36-a)i 
Morton — Aberdeen 1—i. Cel tie
— Dumbarton 2—0 F.C. Dundee
— Dundee Utd. 1—0. St. Mirren
— Hearts 5—2 Hibernian — Glas
gow Rangers 1—0. Clasament fi
nal : 1. Aberdeen 59 p, 1. Celtie 
S3 p. 1. Dundee Utd. 47 p. Au 
retrogradat : Dumbarton șl Mor
ton. Au promovat Clyde și Mot
herwell.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

automobilism • campiona
tul mondial de rezistență cursa 
de 1000 km de la Silverstone 
(Anglia) a fost ciștlgată de pe
rechea Ickx (Belgia) — Mass 
(R.F.G.) pe „Rothmans Porsche* 
fa 4.54:03.22 • In C.E. de raliuri 
— „Nlsinurile de aur* la Var
na. a dștigat Italianul Da
rio Cerrato pe Lancia 037* 
armat de englezul Kaby la 15:47 
si Iugoslavul Kuzmlol 'a 23:49.

CICLISM • Turul Romandlei 
a fost cîstleat de elvețianul Tore

Mailer tn 22.25:23, la 1:32 a so
sit portughezul Da Silva • tn 
Turul Marocului, după cinci e- 
tape. conduce sovieticul Marat 
Gramov 21.32:59 urmat de Serge 
Polloni (Franța) 21.33:31 ș! de 
Zdzislaw Komisaruk (Polonia) 
21 »5:»4 • Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe velodromul o- 
limpic din Moscova ciclistul so
vietic Glnrautas Umaras a stabi
lit cea mal hună performanță 
mondială ta proba de 4 000 m eu 
tiranul d» 4:3146. Vechiul record

era de 4:32,29 șl aparținea elve
țianului Robert Dill Bundi.

SĂRITURI • La Fort Lauder
dale (platformă): Li Konhzheng 
(R.P. Chineză) 632,10 n Tong 
Hui (R.P. Chineză) 614,97 p, 
respectiv Michele Mitchell 
(S.U.A.) 450.90 o Chen Xiao Xla 
(R.P Chineză) 423.63 D.

VOLEI a Turneul de califi
care pentru C.E.. la Malmoet 
Franța — Anglia 3—0. Suedia — 
Luxemburg 3—0 R.D.G. — Bel- 
ria 3—2
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