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IN MAREA ARENĂ A „DACIADEI"
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, luni, 
20 mai, a sosit in țara noas
tră, într-o vizită de stat, rege- 
le Spaniei, Juan Carlos I, 
împreună eu regina Sofia.

Vizita, nrima pe eare un su
veran spaniol o face în Româ
nia. reprezintă un moment im
portant în cronica raporturilor 
de prietenie si colaborare din
tre cele două țări si popoare, 
întemeiate pe originea comună, 
pe afinități de limbă si cul
tură, pe aspirațiile și idealu
rile de libertate si progres. Ea 
reprezintă, în același timp, • 
expresie a bunelor relații din
tre România si Spania, o ma
nifestare a voinței lor de a 
conferi dimensiuni tot mai 
largi legăturilor bilaterale, in 
interesul si spre binele popoa
relor român si spaniol, al cau
zei păcii, destinderii, securită
ții. colaborării și cooperării in 
Europa și in întreaga lume.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loe ceremonia sosirii, era 
Împodobit sărbătorește.

In intimpinarea inaltilor oas
peți au venit președintele 
Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceausescu.

La coborirea din avion, re
gele Jttan Carlos I șl regina

SiSofia au fost intimpinati 
salutari eu deosebită căldură de 
președintele Nieolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cel doi șefi de stat si-au strins 
miluite 
primat 
intilnL 
mintal

Tovarășa Elena 
retina Sofia s-au salutat eu 
căldură șl cordialitate.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări. 
In semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie. Pre
ședintele Nieolae Ceaușescu si 
regele Juan Carlos I au tre
cut apoi în revistă 
onoare.

Un grup de copii 
frumoase buchete de

Solemniiatea sosirii 
cheiat eu defilarea 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Juan Carlos I au luat 
loe intr-o mașină, escortată de 
motociclisti, indreptindu-sc spre 
reședința rezervată inaltilor 
oaspeți.

La reședință. oresedintele 
Nicolae Ceaușescu si regele 
Juan Carlos I, tovarășa Elena 
Ceaușescu si regina Sofia s-au

eu prietenie, și-au ex- 
satisfaetia 
de această 
românesc.

re-de a se 
dată pe pă-

Ceausescu și

sarda de

au oferit 
flori.
s-a în- 

gărzii de

(Continuare in pag. a 4-a)

A

încheierea vizitei în țara noastră 
a președintelui C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Populare Congo, 

colonel DIMS SASSOU NGUESSO
La Palatul Consiliului de Stat 

■-au Încheiat, luni. 29 mat, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
șl colonel Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Conge.

La ultima rundă de eonver- 
biri au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu si tovarăș* 
Antoinette Sassou Nguesso.

Cei doi conducători de partid 
Si de stat si-au exprimat sa
tisfacția fată de schimbul fruc
tuos de păreri purtat, in aceste 
zile, la 
atmosferă 
telegere 
că. ‘ ’ 
gerea că transpunerea in viată 
a înțelegerilor convenite va a- 
sigura extinderea si așezarea 
pe baze trainice, de lungă du
rată, a colaborării si cooperării 
dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară 
Congo pe plan politic, econo
mie. iehnico-stiintific. cultural 
si in alte domenii, in folosul 
ambelor țări si popoare, al pro
gresului si prosneritătii lor.

★ •
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si colonel Denis Sassou 
Nguesso au semnat, luni, 20 mai, 
in cadrul unei ceremonii des
fășurate Ia Palatul Consiliului 
de Stat. Tratatul de orietenie 
și colaborare între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Congo si Acor- 
dul-program privind dezvolta
rea pe termen lung a coope
rării economice si tehnice și 
a schimburilor comerciale din
tre Republica Socialistă Româ
nia si 
Congo.

București, intr-o 
de prietenie, in

și stimă reeipro- 
A fost afirmată eonvîn-

Republica Populară
★

In cadrul unei
care a avut Ioc luni ___________
Ia Palatul Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român oresedintele 
Republicii Socialiste România,

ceremonii, 
dimineața.

a inminat președintelui Comi
tetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Congo, 
eolonel Denis Sassou Nguesso. 
înaltul Ordin „Steaua Republi
cii Socialiste România**, clasa I, 
eu eșarfă. Aceeași înaltă dis
tincție a fost inminată. de a- 
semenea, tovarășei Antoinette 
Sassou Nguesso.

La rindul său. tovarășul Denis 
Sassou Nguesso a inminat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
Ordinul Marea Cruce de Me
rit, eea mal inaltă distincție a 
Republicii Populare Congo. A- 
eest Înalt ordin a fost 
nat, totodată, tovarășei 
Ceaușescu.

Solemnitatea a 
atmosferă caldă.

★ 
Luni, 20 mai.

vizita oficială de 
treprinsă ta tara noastră de 
eăire colonel Denis Sassou 
Nguesso și tovarășa Antoinette 
Sassou Nguesso.

Ceremonia plecării a avut 
loe pe aeroportul Otopeni. unde 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, co
lonel Denis Sassou Nguesso $1 
tovarășa Antoinette Sassou 
Nguesso au sosit împreună.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale R.P. Congo 
și României, in timp ce. in 
semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie. Cei doi 
conducători de partid 
au trecut în revistă 
onoare.

La scara avionului. 
Nicolae Ceaușescu 
rămas bun de la 
Denis Sassou Nguesso. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
si-au strins cu căldură mîinile. 
s-au imbrătișat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Antoi
nette Sassou Nguesso și-au luat 
rămas bun stringindu-si eu 
prietenie mîinile.

La ora 10,15. aeronava pre
zidențială cu care călătoresc 
înaltii oaspeți congolezi a de
colat.

inmi- 
Elena

inir-odecurs 
prietenească.
s-a încheiat 
Drietenie in

și de stat 
sarda de

tovarășul 
si-a luat 

colonelul

I
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SĂRBĂTOARE SPORTIVA LA „204“^
vremea dresărilor, a ma- 

si entuziastelor Întreceri 
mit de 

loiali.

155. 174. 1». 203. 
car* arătau

E 
rilor 
sportive școlare, cu 
competitori ambițioși,
voioși în fata victoriei, dar si 
a infringerii. E vremea „Da
ciadei**, a „serilor" ei de ne
uitat, cu dascăli de sport cu
ceriți de farmecul celor aflati 
în concurs. O seară de acest 
fel s-a organizat, simbătă. la 
Școala generală nr. 204 din 
cartierul bucurestean Drumul 
Taberii. S-a organizat cu spri- 
iinul tuturor factorilor cu a- 
tributii in sport din Sectorul 
6 al Capitalei, acțiunea depă-

amploare multe manl- 
d« acest gen.
au luat startul, către 
Domnești, cicloturism : 

de „Pegasuri* pregătite, 
seara, bl- 
tot felul, 
împotriva 
însoțitori, 

discret

sind In 
testări 

întii.
comuna 
zeci
împodobite încă de 
doane eu sucuri de 
cozoroace de plastic 
soarelui. mecanici 
părinți adică, rulind 
ceva mai in urma plutonului. 
Apoi, in curtea mare a scolii, 
au Început întrecerile : fotbal, 
volei, handbal, badminton, șta
fete distractive, sah, pescuit 
staționar în nisipul cu știuci 
viclene, rînduite In groapa de 
sărituri, echipe din mai toate 
școlile cartierului — 57, 59. 121,

Din curtea Școlii generale nr. 204 din Capitali s-a dat startul 
unui cros in cadrul „Daciadei"

Foto : Iorgu BĂNICA
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205. St 
unitățile 

participante kt
<te 

_______ ... «- 
ceartă acțiune sportivă conti
nuați — in programul fruinoa 
tipărit — pe încă 2 rîndurî I-.

Dar. cum spunea o elevă cu 
ecuson da Ordine, 
sortul curat, apretat si călcat. 
„Poftiți Înăuntru, să vedeți ca 
program 
In tr-adevăr, 
moașa 
erau 
Muri

orins de

avem !*•interesant
, înăuntru. în fru

gală de sport a școlii 
vreo 20 de ansam- 

de gimnastică, de 
dansuri, formalii instrumen
tale. Terminau încîntătorul lor 
program gimnastele de la 
Școala generală nr. 169 (pre
gătite de maestra sportului 
Cristina Ionită, profesoară de 
educație fizică). în sala arhi
plină apăreau cunoscute for
mații de dansuri, jocuri muzi
cale și gimnastică artistică de 
la Casa pionierilor si șoimilor 
patriei din Sectorul 6 (direc
toare. Rodica Popescu). Intre 
timp, studenții de la I.E.F.S., 
aflati în practică la ..204“. în
tocmeau clasamentele, pregă
teau diplomele ..Daciadei". Pe 
primul loc la tenis de masă 
— Cristina Timofle. eleva prof. 
Viorel Avram de la ..191“, 
scoală — poate — cu cea mal 
puternică bază materială din 
Capitală. In fruntea scrimeri- 
lor — Georgela Mihoe (Școala 
generală 59). campioană pe 
municipiul București la cate
goria copii. în fruntea altor 
atrăgătoare întreceri — viitoa
rele stele ale sportului nostru 
de performantă.

A fost o duoă-amiază cu mult
Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

„Daciada“ de performanță la handbal feminin

ÎNAINTEA
ORADEA. 20 (prin telefon). 

După o zi de pauză, introdusă 
în program ca 
intea partidelor 
IV-a ediție a 
performantă ia 
nin se află in 
decisive, după consumarea că
rora. miercuri după-amiază. 
vom cunoaște formația învin
gătoare. Deocamdată, azi (n.r. 
ieri) toate echipele au făcut 
antrenamente asidue. încercînd 
să rodeze — cit se mai poate... 
— „angrenajul" In vederea u- 
nei cit mai bune funcționări

un respiro ina- 
finale. cea de-a 
„Daciadei" de 
handbal femi- 

fata meciurilor

MECIURILOR
in partidele de marți (semi
finale) și miercuri (finale).

Jocurile preliminare de săp- 
tămina trecută nu au oferit 
prea mari surprize. Poate doar 
in seria D. unde echipa jude
țului Neamț (de fapt divizio
nara „B“ Relonul Săvinești) a... 
trimis pe ultimul loc echipa 
iudetului Timiș, obtinînd. în 
dauna acesteia, un loc în tur
neul 5—8. De asemenea, este 
de subliniat faptul că echipa 
iudetului Sălaj (alcătuită pe 
scheletul divizionarei „A" Tex
tila I.A.S. Zalău) a învins re-

Bilanț european al sezonului atletic de sala

ALERGĂTOARELE ROMANE OE SEMIFOND-
PATRU RECORDURI CONTINENTALE!

DECISIVE...
prezentativa iudetului Con
stanta (de fapt, puternica e- 
chipă Hidrotehnica, ocupanta 
locului trei în campionatul re
cent încheiat), care, la rindul 
ei. a dispus de formația lașu
lui. aceasta din urmă invin- 
gînd Sălajul. Un veritabil ca
rusel... Astfel. în această serie, 
departajarea pentru calificare 
in turneele finale s-a făcut la 
golaverai si. în ciuda faptului

Călin ANTONESCU

(Continuare in oag 2—3)

A venit primăvara, cu în
tregul ei alai de flori, de ver
deață. de 
Au început 
în aer liber 
tea. oamenii 
acum si-au 
ultimului sezon al competiții
lor pe teren acoperit, despre 
care, de la bun început, se a- 
preciază a fi avut un nivel 
calitativ foarte ridicat. In ceea 
ce ne privește, lăsînd la o 
parte evoluțiile remarcabile ale 
sportivilor români la cele două 
mari competiții ale sezonului 
indoor. Jocurile mondiale de 
sală de la Paris-Bercy si Cam
pionatele europene de la Atena, 
ca și turneul excelent de con
cursuri dincolo de Ocean, vom 
sublinia cîteva dintre rezulta-

fluturi multicolori, 
reuniunile atletice 
si. cu toate aces- 
atletismului abia 
încheiat bilanțul

tele înregistrate de fetele noas
tre.

Intr-o recentă statistică con
tinentală am avut, realmente, 
plăcuta surpriză să constatăm 
că. în afara Doinei Melinte 
(antrenor, prof. Dorin Melinte). 
campioană europeană de sala 
la Atena, unde, cu 4:02.54, a 
devenit recordmană 
tală la 1500 
în fapt, un 
nesc. cel de 
Andrei-Betini
alte alergătoare au avut ase
menea reușite...

Cristieana Cojocaru (pregă
tită de antrenorul emerit Ni
colae Mărășescu) a îmbunătățit 
recordul european pe 500 yarzi

Romeo VILARA

continen- 
m (ea a întrecut, 
alt record romă 
4:03.0 al Natali ei 
din 1979) — și

CR1STIEANA COJOCARU(Continuare in pag 2—3)



AMPLE MANIFESTĂRI
(Urmare din pag. I)

sport, cu sute de elevi la start, 
cu gazde primitoare prezente 
peste tot : profesorii Ivone Ho- 
romnca (directoarea scolii), Ilie 
Florea (director adjunct), Mi
hai Hoară...

BUCUREȘTI: IN ÎNTRECERE
- SPORTIVII DE LA I.T.B.
Peste 4 500 de oameni ai mun

cii din întreprinderea de tran
sport București (I.T.B.) au 
parte la o frumoasă acțiune 
tural-sportivă, desfășurată la 
za sportivă și de agrement 
U.T.C. de la Străulești.

Cu acest prilej au avut loc 
treceri de cros, ștafeta combi
nată, fotbal, baschet, handbal, 
tenis și tenis de masă cu parti
ciparea formațiilor unităților de 
producție ale întreprinderii, 
precum și un simultan de șah 
(la 60 de mese) susținut de o 
serie de jucători de frunte ai 
țării și antrenori, printre care 
Mircea Pavlov, Emanuel Reicher 
și Margareta Teodorescu.

luat 
cul- 
ba- 

a

în-

în moderna sala de sport a Școlii generale nr. 204 din Drumul
Taberei iși demonstrează măiestria_ scrimerii de la C.S.Ș. Di

namo — Energia
Acțiunea i-a bucurat de parti

ciparea tuturor factorilor de 
conducere 
se înscrie 
organizate

factorilor
din întreprindere și 

în sulta de manifestări 
cu prilejul apropia-

tei aniversări a 75 de ani de la 
înființarea transportului* în co
mun în Capitală.

Nicolae ALDEA, președintele 
asociației sportive I.T.B.

FESTIVALUL SPORTULUI PREDELEAN
In organizarea Consiliului oră

șenesc pentru 
Predeal în 
C.J.E.F.S. Brașov și

educație fizică 
colaborare cu 

asociația

ALBA IULIA : ȘTAFETA TINERILOR MUNCITORI LA 
A 11-A EDIȚIE

competi
ție mare 
tinerilor 
cea de a 
de data

A intrat în tradiție o 
ție sportivă de masă 
popularitate — Ștafeta 
muncitori — ajunsă la 
Xl-a ediție și găzduită 
aceasta de municipiul Alba Iulia, 
pe platoul din Cetate. S-au în- 
tîlnit aici peste 300 de sportivi, 
cîștigători ai etapelor prelimina
re. din întreaga țară. De ase
menea, au participat și tineri 
muncitori invitați din Bulgaria, 
Cehoslovacia și Ungaria. A fost 
un concurs deosebit de dispu
tat, organizat sub genericul „Da- 
<dadei“ de către U.G.S.R., Con- 
Biliul județean al sindicatelor și 
c.j.e.f.s.

public a urmărit disputele parti- 
cipanților. în clasamentul „Da- 
ciadei* pe primele șase locuri, 
băieți și fete, s-au situat : 1. 
București, 2. Mureș, 3. Alba. 4. 
Prahova, 5. Bacău, 6. Brăila. 
Câștigătorilor le-au fost oferite 
diplome, cupe și frumoase pre
mii în materiale sportive.

6.

Iile ANGHELINA, coresp.

întrecerile au constat din par
curgerea unui traseu de 3 X 
2 000 m pentru fete și 3X4 MW 
m pentru băieți. Un numeros

ÎNAINTEA MECIURILOR

DECISIVE
(Urmare din pag I)

că a Învins Constanta, Sălajul 
nu a obținut nici măcar cali
ficarea în turneul 5—8.

Dacă nu am asistat la prea 
mari surprize, in schimb am 
văzut jocuri frumoase, curate, 
rapide, cu goluri multe. în care 
cea mai mare parte a hand
balistelor noastre fruntașe au 
manifestat o lăudabilă poftă de 
ioc. mai ales dacă avem în 
vedere că ne aflăm la sfîrsi- 
tul unui bogat sezon competi- 
tional. Această atmosferă ge
nerală (dacă ar fi mai multi 
spectatori ar fi si mal bine) 
ridică cota interesului pentru 
partidele semifinale de marți, 
în care este programat un joc 
foarte atractiv, urmînd a se 
Intîlni formațiile aflate pe pri
mele două locuri ale campio
natului încheiat. Este vorba de 
meciul dintre handbalistele ju
dețului Bacău (Știința Bacău, 
campioana tării) si cele din 
Vîlcea (Chimistul Rm. Vîlcea, 
vicecampioana tării).

Programul de marți (n.r. 
astăzi) este următorul : de la 
ora 14 : Mureș — Neamț și 
București — Constanta (în tur
neul pentru locurile 5—8) și de 
la ora 17 : Brașov — Iași și 
Vîlcea — Bacău — turneu] 1-4. 
Miercuri se vor Intîlni. In 
„finala mare". cîstigătoarele, 
iar în „finala mică" — Învin
sele lor (din turneul 1—4).

sportivă Predealul, in stațiunea 
cu cea mai mare altitudine de 
pe valea Prahovei s-au desfășu
rat întrecerile din cadrul Festi
valului sportului predelean, com
petiție tradițională.....................
nului Internațional 
iui.

A fost o Întrecere 
a evidențiat pe 
de la liceul din 
fotbal, handbal), 
S-au remarcat, 
șahistul N. Borca (I.E. Predeal), 
jucătorul de tenis de masă P. 
Mocanu 
loniștil 
(A.S.A. 
curenții

ȘIMLEU SILVANIEI: O REUȘITĂ
Cil’ CU PARTICIPAREA

dedicată A- 
al Tâneretu-

reușită, care 
tinerii sportivi 
Predeal (mini- 
O.J.T. (volei), 
de asemenea,

(Tractorul Brașov), biat-
I. Molnar și FI. Tmșcă 

Predeal), precum și con- 
în probele de cros.

I. CODLEANU, coresp.

„PRIETENII TEHNI- 
CELOR MAI MICI SPORTIVI

Reprezentanți al Caselor pio
nierilor șl șoimilor patriei din 
patru județe (din localitățile 
Satu Mare, Cărei, Tășnad, Mier
curea Ciuc, Harghita, Jibou, Za
lău, Cehu Silvanlel etc.) șl-au 
dat întUmlre la Șimleul Silvanlel 
cu prilejul celei de a 5-a edi
ții a competiției de sporturi 
tehnico-aplicative Înscrisă sub 
genericul sugestiv de „Priete
nii tehnicii".

Întrecerea desfășurată la kar

ting, radiogoniometrie operativă, 
rachetonlodelism, navomodellsm, 
aeromodelism (cu aparate cap
tive de viteză) etc. a scos In 
relief preocuparea pentru dez
voltarea sporturilor tehnico-a- 
pllcative existentă îndeosebi In 
Șlmelu Silvanlel. Cehu Silva
nlel, Zalău, Cărei, localități ai 
căror foarte tineri sportivi au 
obținut și cele mal multe locuri 
pe podium.

Prof. Marin ȘTEFAN, coresp.

BILANȚ EUROPEAN AL SEZONULUI ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

(457,20 m), alergînd, la New
York. 63,20 s si intreând, ast
fel, vechea performantă de 63,3 
s a englezoaicei J. McGregor 
din 1982. Reamintim că aler- 
gătoarea craioveancă este cam
pioană. la 800 m. la prima e- 
diție a Jocurilor mondiale de 
la Paris-Bercy. Gălăteanca Fit* 
Lovin (și ea elevă a antreno
rului Mărășescu) a cîștigat 
cursa de 880 yarzi (804,67 m) 
la campionatele de sală ale 
S.U.A., înregistrînd. la New 
York. 2:00,3. timp cu care a 
îmbunătățit recordul de 2:02,85 
al cehoslovacei Jarmila Kra- 
tochvilova. din 1984.

în sfîrsit. al patrulea record 
european este cel de la 2 mile 
(3218,69 m) al Maricicăi Puică 
(pregătită de antrenorul emerit 
Ion Puică). La New York ea 
a fost cronometrată în 9:41.60, 
timp superior celui înregistrat 
la Fort Worth, in 1979. de a- 
lergătoarea sovietică Raisa Sa- 
dreidinova — 9:41,7.

Cu ani in urmă, atletismul 
românesc a mai deținut ase
menea recorduri continentale 
(care erau insă si mondiale I)

prin : Iolanda Balaș-Soter la 
săritura în înălțime, cinci ase
menea performante, intr-o se
rie inaugurată în 1958, la Ber
lin, cu 1,76 m si încheiată în 
1961, 18 martie, la Leningrad, 
cu 1,86 m ; Valeria Ștefănescu 
la 60 mg : 7,9 (cronometraj ma
nual) la București. 1973 ; Na
talia Andrei-Bctini la 1 500 m : 
4:05,0 la Budapesta. 1978 si 
4:03,0 la Budapesta. 1979 ; A- 
nișoara Stanciu la lungime : 
6,92 m la București (5.II.1983) ; 
Vali lonescu 6,92 m la Bucu
rești (12.11.1983) si din nou A- 
nisoara Stanciu 6,94 la Bucu
rești (12.11.1983).

Si. în sfîrșit. un aspect mai 
puțin... obișnuit pentru atletis
mul nostru : doi sprinteri au 
deținut si ei asemenea perfor
mante record. Este vorba de 
Dorel Cristudor, in 1974, și de 
Claudiu Sușelescu, in 1976. 
care, cu 6,4 s (cronometraj 
manual), s-au aflat între nu
meroșii corecordmani europeni 
ai probei de 60 m. ambii în 
concursuri Ia București.

Dar iama si competițiile sale 
aparțin acum amintirilor. Este 
vremea ca si sezonul in aer 
liber să ne aducă, la rindu-i. 
astfel de satisfacții...

satim - Învingător In „premiul municipiului bucurești" H I P I S M
După o alergare ou peripeții, 

Sating condus cu prundență de 
R. Arsene, ș-a desprins cu auto
ritate în finalul cursei, dovedind 
forma bună în care se află. El 
a câștigat astfel în reuniunea 
de duminică „Premiul munici
piului București*. Cursele rezer
vate debutului cailor de 2 ani au 
revenit lui Rarău șl lui Dinga, 
ambii prezentați la valori exce
lente de către G. Tănase și N. 
Nicolae Formația remarcată în 
această reuniune este aceea a lui 
G. Solcan, care a reușit două 
Victorii, cu In, intr-un record ce 
spune tot (126,3), și Odolin, ou 
prețuil unui ultim efort, în fața 
Marcelei, condusă cu prea multă 
încredere. Au mai cîștigat : Hăr- 
man, care a condus din cap în 

C. Dumitrescu având merite

în această victorie, Vința, cu 
care L Florea și-a dovedit cali
tățile, șl Samba n, într-un nou 
record al carierei. Am lăsat la 
urmă victoria lui Osvald, facili
tată de modul în care au înțeles 
ceilalți concurenți să-și apere 
șansele, ceea ce a atras oprobiul 
justificat din partea publicului 
spectator. V. Gavrilă a făcut to
tul spre a nu cîștiga, acest ti- 
năr „remarcîndu-se* in mod ne
gativ și cu Krauss, „tras* vizi
bil la sosire.

REZULTATE TEHNICE ! Cursa 
I J 1. Dinga (N. Nicolae) 1:40,0,
2. Stânca. Cota : cîșt. 3. Cursa a 
n-a : 1. Osvald (I. T. Nicolae) 
1:30,9, 2. Negruț. Cota î cîșt. 20, 
ev. 13. Cursa a m-a : 1. Rarău 
(Tănase), 2. Craidon. Cota 1 cîșt.
3, ev. 27. Cursa a IV-a t 1, Hăr-

man (Dumitrescu) 1128,7. 2. Sa- 
tiva, X Tufișoara. Cota : cîșt. 4, 
ev. 11, ord. triplă 163. Cursa * 
V-a î 1. In (Marciu) 1 26,3, 2. 
Draga. Cota : cîșt. 5, ev. 5. Cursa 
a Vl-a : 1. Satim (R. Arsen e) 
1:28,6, 2. Tenor, 3. Jiga. Cota : 
cîșt. x ev. 40, ord. triplă 1335, 
triplu n—IV—VI 708. Cursa a 
vn-a t 1. Vința (Florea) 1:35,5, 
2. Hadeș, 2. Soarta. Cota : cîșt. 
X ev. 50, ord. triplă 162. Cursa 
a VIII-a : 1. Odolin (Marciu)
1:32,8, 2. Marcela, 3. Rug. Cota : 
elșt. 3, ev. 7, ord. triplă 86. 
Cursa a IX-a : 1. Samba n 
(Moise) J:36,0, 2. Cricov. Cota : 
cîșt. 6, ev. 23, triplu V—VH—IX 
114. Cursa a X-a : 1. Rlșa (Ilie) 
1:36,0. 2. Ventuz. Cota : cîșt. 4, 
ev. 92, ord. 16.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • C a
DOUĂ REMARCABILE PERFORMANȚE ATLETICE

POIANA BRAȘOV. Pe stadionul 
din stațiune, ân cadrul unei com
petiții atletice, au fost înregis
trate două performanțe remarca
bile. Astfel, Cristieana Cojocaru 
(C.S.M. Craiova) a parcurs 600 m 
în 1:25,0. rezultat care întrece cru 
1,3 s recordul național. Sărito
rul în înălțime Sorin Matei (și 
el la aceiași club craiovean, an
trenat aeuir de Nicolae w

O REGATĂ CU 
Șl MARI SPERANȚE

Pe lacul Pantellmon din 
tală s-a desfășurat, timp 
zile, campionatul republican de 
canotaj (individual) pentru ju
niori. Finalele acestor reușite în
treceri, cu peste 100 de vîslași la 
start, au avut loc duminică, în 
prezența a numeroși iubitori ai 
sportului. In cursa rezervată ce
lor mal bune 6 schiflste junioare, 
pe primul loc s-a situat Doina 
Ciucanu, de la clubul Ceahlăul 
Piatra Neamț, medaliată cu bronz 
anul trecut la C.M. de la J6n- 
kdping, din Suedia. Eleva antre- 
noarei Garoafa Cantemir a im
presionat prin buna el pregătire, 
prin finișul prelungit care, de 
pe poziția a 4-a ce o avea la 
150 m înainte de linia de sosire, 
a propulsat-o In fruntea plutonu
lui, adudndu-i titlul de campi
oană. Clasament : 1. Doina Ciu
canu (Ceahlăul P. Neamț) 6:29, 
2. Veronica Necula (C.S.Ș. Con
stanța) 6:35. 3. Herțha 
(Vo-nța Timișoara) 6:36, 
Ignat (Steaua) 6:38, 5. 
Chichifoi (Steaua) 6:46, 
Basarab (C.S.U.) 6:52.

Cum se aștepta, finala a 2-a a 
probei de schit simplu fete a 
fost ciștigată de Georgeta Soare, 
spre marea bucurie a numeroși
lor ei suporteri de la clubul Me
talul București, aflați pe malul 
lacului. Ea a învins detașat în- 
tr-o cursă în care a dominat pe 
întreg traseul de 1.500 m. Clasa
ment : 1. Georgeta Soare (Me-

Mără-

șescu) și-a făcut o promițătoare 
reintrare, trecând, la a doua în
cercare. peste ștacheta ridicată 
la 2,30 m — una dintre cele 
bune performanțe 
1985 (la 2,00 
m și 
prima 
2,30 m 
oes —

m,
mondiale 
2,06 m, 

a trecut 
Apoi,

2,20 m 
încercare). 
el a încercat — fără 

1a... 2,40 m !

JUNIORI TALENTAȚI

: mal 
din
2.10 
din 

după 
SUC-

MULȚI
PENTRU CANOTAJUL NOSTRU

Capi-
de 4

Elena Pleșca 
3. Aurora Trif 
Rodica Ivano- 

Rodica Co- 
Ana Cionca 
Timișoara)

5.
6.

Anițaș 
4. Doina 

Liliana 
6. Suvta

talul) 6:46. 2.
(C.S.M. Iași) 6:51, 
(Steaua) 6:55, 4.
Vici (C.S.U.) 6,58, 
coș (Olimpia) 7,01,
(C.S.Ș. Politehnica 
7:14.

La băieți, titlul de 
publican în proba de simplu i-a 
revenit talentatului vîslaș Marius 
Curelea, de la Steaua. Principa
lii lui adversari în această cursă 
finală au fost tinerii canotori de 
la C.S.Ș. Triumf București (cu 
3 echipaje la start) și C.S.Ș. Con
stanța. Clasament : 1. Marius
Curelea (Steaua) 6:23, 2. Adrian 
Ciocoi (C.S.S. Triumf) 6:31, 3.
Gheorghe Dordea (C.S.Ș. Con
stanța) 6:33, 4. George Alex-indru 
(C.S.Ș. Triumf) 6:37, ~ ‘
Taga (C.S.Ș. Triumf) 
nd Cherdu (Steaua) 
rezultatele din finala 
minată autoritar de 
la C.S.Ș. Constanța, 
primele 3 locuri : 1. 
bre 6:42, 2. ‘ ~
3. Ion Sara 6:48 
C.S.Ș. Constanța), _____ ____
trtnjd (C.F.R. Timișoara) 6:48. 5. 
Adrian Zamfir (C.S.Ș. Constanța) 
6:58, 6. Eugen Ciof (Marina Or
șova) 7:08.

Așadar, patru zile de interesan
te întreceri, cu mulți vislașl la 
start, cu multe speranțe pentru 
canotajul nostru.

Vasile TOFAN
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După turneul final de calificare de sîmbătâ și duminică 
PETROCHIMISTUL PITEȘTI, DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI SI RAPID ARAD AU PROMOVAT IN DIVIZIA „A" 

DE JUDO
In Sala sporturilor din Pitești 

a avut loc. sîmbătă și duminică, 
turneul final de calificare pentru 
Divizia ,,A“ de judo, la care au 
participat 10 formații, primele 
trei promovind în eșalonul frun
taș. Mărturisim, de la bun în
ceput, că n-am avut niciodată 
prilejul să asistăm la o competi
ție atît de disputată ca aceasta 
de ia Pitești, unde nu se aflau 
în joc nici medalii deosebite și 
nici titluri de campioni I Pînă 
șl proaspătul vicecampion euro
pean, Gheorghe Dani — care a 
concurat însă la o categorie de 
greutate superioară, semiușoară 
în loc de superușoară — s-a vă
zut nevoit să se recunoască in- 
vtas o dată. Cu siguranță, cele 
trei formații care au promovat 
la finele acestui turneu în Divi
zia „A", Petrochimistul Pitești, 
Dinamo Victoria București șl 
Rapid Arad, vor pune în dificul
tate multe echipe cu îndelungată 
prezență in eșalonul de elită și 
nu ne-ar surprinde ascensiunea 
lor chiar pe... podiumul de onoa
re. De altfel, după opinia noas
tră, ar face față cu succes în Di
vizia „A" și alte 3—4 chipe, crum 
slut Rulmentul Bîrlad, I.E.F.S.- 
Encrgia București, A.S.A. Sibiu 
și Universitatea CIuj-Napoca, 
care dispun, la unele categorii, 
de sportivi deosebit de talentațl. 
cu reale perspective de a se nu
măra printre finaliștl în compe
tițiile republicane indivduale.

Petrochimistul (antrenor Ale
xandru Babacov) a dispus de 
Metalul Aiud (6—1). A.S.A. Sibiu 
(5— 1). I.E.F.S. — Energia (4—3),

ACTUALITATEA LA POLO

Universitatea (4—2), Rapid (5—2), 
Oțelul Galați (4—3) și de Loco
motiva Ploiești (7—0). A pierdut 
doar la limită (3—4) întîlnirea 
cu Dinamo Victoria. Cei mai 
buni judoka din formația plteș- 
teană au fost Dragoș Bolbose 
(superușoară), Gelu Bratu (se- 
miușoară). Stănică Olteanu (u- 
șoară) și Nicolae Vega (semimij- 
locie). O impresie deosebită a 
făcut tinăra formație Dinamo 
Victoria București (președintele 
secției — Ion Stroe, antrenor — 
Arpad Szabo) : 5—0 cu Metalul, 
7—0 cu A.S.A., 4—3 cu I.E.F.S. 
Energia, 5—1 cu Universitatea, 
6—1 eu Oțelul, 4—2 cu Rulmentul 
șl în ultimul med, cînd iși asi
gurase calificarea. 2—4 cu Rapid. 
S-au remarcat Nicolae Ghimpău 
(semiușoară), Laszlo Dobai (mij
locie). Mihalache Toma (semi
grea) și Adrian Kun (grea). Iată 
și rezultate obținute de ~ ‘'
(antrenor — Sabin Lucea) 
Metalul, 5—2 ou A.S.A., 
I.E.F.S. Energia, 2—5 Cu 
sitatea, 5—2 cu Oțdul 
cu Rulmentul. Cei mal buni spor
tivi din echipa arădeană : Flo
rin Bolovan (ușoară). Dan Pă- 
curaru (semimijlocie), loslf Szl- 
ler (mijlocie). Teodor Bralti (se
migrea) și Dan Mihai (grea). 
Menționăm în încheiere organi
zarea cu totul remarcabilă asigu
rată de gazde și bunde arbitraje 
prestate de Gheorghe Mazilu și 
Ionel Stoicuț (Buourești), Con
stantin Golăescu (Iași) și Viorel 
Burlan (Focșani).

Costin CHIRIAC

• Clasamentul întrecerii pentru
cucerirea „Trofeului ------------
al eficacității, în 
cent încheiat, se 
1. VLAD HAGIU 
goluri ; 2. Dorin 
104 ; 3. “ ’
100 ; 4.
84 ; 5. Emil Fărcuță (IJL. Timi
șoara) 63 ; 6. Sorin Jianu (Rapid) 
58 ; 7. Eugen Ivănescu (Progre
sul Buc). 53 ; 8—9. Liviu Garo- 
feanu (Crișul) șl George Gaiță 
(Rapid) 52 ; 10. Marian Sterpu 
(I.L. Timișoara) 51 ; 11. Cătălin 
Molceanu (Dinamo) 51 ; 12. Șer- 
ban Popescu (Dinamo) 47.
• La ștrandul tinerelului din 

Capitală s-a desfășurat turui I 
al seriei secunde a Diviziei ,,A“. 
CLASAMENTUL ȘI REZULTA
TELE : 1. C.S.U.-C.S.Ș. 1 Bucu
rești (antrenori Eugen Georgescu 
și Victor Ștefănescu) — 8 p (10—6 
cu Mureșul, 13—4 cu Triumf, 8—6 
cu Dlnamo. 9—16 cu Progresul, 
9—7 cu Rapid) ; 2. Progresul Ora
dea (Ion Vidiearu) — 8 p (10—9 
cu Dlnamo, 13—12 eu Mureșul, 
11—7 cu Rapid, 8—9 cu Triumf); 
3. Triumf București (Virgil Pleș- 
ea) — 6 p (3—9 cu Rapid, 12—7

Sportul*, 
campionatul re
prezintă astfel : 
(Dinamo) 123 de 
Costrăș (Crișul) 

Dorin Colceriu (Voința) 
Cornel Gordan (Crișul)

cu Mureșul, 14—8 cu Dinamo) ; 
4. Rapid Arad (Horia Capotescu 
șl Ion Contor) — 4 p (6—5 cu 
Dlnamo. 7—11 cu Mureșul) ; 5.
Dlnamo Victoria București (Dinu 
Popescu) — .2 p (12—11 cu Mu
reșul) ; 6. Mureșul Tg. Mureș 
(Francisc FOlIop) — 2 p (victo
rie cu lf—7 la Rapid).

Turneul următor va avea loc la 
Oradea, între 14 și 16 iunie.
• Bazinul „Dlnamo" din Capi

tală va fi gazdă, Intre 28 mai și 
2 iunie a „Turneului Prietenia" 
(juniori năseuți în 1967 și mai 
tineri). în grupa „A" au fost 
repartizate echipele : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia șl România 
A ; în grupa „B“ — Ungaria,
Cuba, U.R.S.S. șl România B. 
Jocurile încep în flecare zi la 
ora 16.
• Selecționata de seniori a ță

rii noastre, care se pregătește 
în vederea participării la Cam
pionatele Europene (Sofia, au
gust), va participa, între 28 mal 
șl 2 iunie, la puternicul turneu 
internațional organizat anual în 
capitala R.S.S. Gruzla — Tbilisi. 
Șl-au anunțat participarea echipe 
fruntașe ale polouîul mondial.
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• ASTAZI, MARȚI 21 MAI, 
este ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mâine, 
miercuri 22 mai. Procur ați-vă din 
timp biletele !
• A început vânzarea biletelor 

la cea de a doua tragere LOTO 
2 din această lună, respectiv de 
duminică 26 mai, care oferă po
sibilitatea celor ce îndrăgesc a- 
cest sistem de joc să obțină au
toturisme „DACIA 1300“ în ca
drul valorii unitare a cîștlguri- 
Jor și importante premii în bani 
de valoare fixă șl variabilă. Bi
letul de participare (10 lei varian
ta), poate fi completat cu o va
riantă achitată sută la sută sau

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. Fiecare bilet 
are drept de participare la toate 
cele trei extrageri a câte patru 
numere, care însumează 12 nu
mere din 75. Jucați din vreme 
numerele dv. preferate ! Mai 
multe bilete, mai multe șanse de 
cîștig 1
• Agențiile Loto-Pronosport șl 

vânzătorii volanți din întreaga 
țară pun zilnic la dispoziția par- 
tfclpanților, spre vânzare, lozuri 
în plic — serii obișnuite șl spe
ciale, precum și lozuri din emi
siunea specială limitată denu-

• eiSTI 
PRONOEX 
Cat. 1 : 5 
lei ; cat. 
20.698 lei 
5.175 lei ; 
a 3.093 1 
lei ; cat.
6 : 9.117,25 
a 200 lei 
lei.



ATE • COMPETIȚII 1
Iti republican de dirt-track 

A LIDERUL MANȘELOR !
pe pis- 

Lui Meta- 
lesfășurat 
una — a 
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ncurenții, 
pipe par- 
klul, C.S. 
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fel manșe 
bentru e- 
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1 adver- 
hnic și, 
Imul vi- 
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de mantinelă, Pavel a preluat I 
conducerea șl a cîștigat. dar... I 
ușor nu i-a fost. In manșa a 
9-a, Gheorghe Stănel (C.S. Bră
ila) și Aurel Oaneș (I.P.A.) cad 
din cauza derapajului... necon- 
trolat. pista fiind prea udă, to
tuși, după trecerea mașinii de 
întreținere. A cîștigat Marius 
Șoaită (Steaua), urmat de tână
rul Mircea Agrișan (Metalul), un 
sportiv cu certe calități și cu 
multă ambiție, hi a „12-a, Ionel 
Pavel ia un start slab ; conduce 
Sorin Ghibu (I.P.A.), urmat de 
S. Halagian (Metalul). Din nou 
Pavel dă un recital de măiestrie, 
ce a ridicat publicul în picioare, 
și câștigă, mai ales datorită cursi
vității în parcurgerea virajelor. 
In manșa a 15-a, cîștigată de 
Stelian Postolache (Steaua), am 
remarcat pe tînărul de nici 18 
ani Tiberiu Bădulescu, de 
I.P.A., care l-a învins pe S. Hala
gian în ultimul viraj înaintea 
sosirii, „strecurîndu-se“, în forță, 
printre mașina adversarului, care 
îl închidea virajul, șl marginea 
pistei.

CLASAMENTUL ETAPEI : 
Steaua 36 p, 2. Metalul 28 p, «. 
I.P.A. 20 p, 4. C.S. Brăila 9 p.

CLASAMENTUL DUPĂ 3 ETA
PE : 1. Steaua 113 p, 2. Metalul 
70 p. 3. I.P.A. 65 p, deci, după 
această etapă. Metalul a trecut 
pe locul secund, pe care se afla 
I.P.A.
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I
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3. I

I
Alex. SOLOMONESCU

IMPIONATELOR NAJIONALE
DE CULTURISM

o activl- 
ăgită de 
nult cul- 
tr-o for- 
n cîteva 
lisciplină 
aproape 
prezent, 
Haltere 

te peste 
ărora se 
te circa 
late vîr-

la
In

loc 
mai. 
la Casa

I

3at de 
Istică a 

frunte, 
Dric co- 
raț La de 

creeze, 
(care 
orașe 

iui an) 
e națio- 
nte de

lor naționale va avea 
București între 23 și 2« 
zilele de 23 și 24 mai, ____
de cultură „Minai Emineseu» se 
va desfășura concursul prelimi
nar pentru juniorii mici și ju
niorii’ mari, iar la 25 mal vor 
intra in întrecere seniorii. Finala 
competiției va fi găzduită, pen
tru a treia oară consecutiv, de 
Palatul sporturilor și culturii, 
duminică, 26 mai, de la ora 9. 
Biletele au fost puse in vlnzare 
la casele din Parcul tineretului.

In cadrul concursurilor de ca
lificare — municipale, județene 
șl zonale — care au precedat 
faza republicană a competiției, au 
participat peste 500 de culturiști, 
reprezentând 42 de cluburi și 
asociații sportive. Aceste etape 
au prilejuit disputarea unor con
cursuri în 14 localități. Pentru 
faza republicană s-au calificat, la 
cele trei categorii de vîrstă, peste 
200 de concurențl. Dintre ei vor 
fi desemnați finaliștii, iar apoi 
campionii naționali.
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IGE STEAUA LA SCOR : 31-6 I

I
I

t parti- 
ca cirul 

'by. Au 
jresante, 
rte rug
ii vede- 
f de la

31—6 
le mare 
Drin M. 
. Aide? 
- eseu,

Fulcu

1CEAVA 
os, des- 

gazde : 
N. Dinu 
— eseu. 
Dănăilă 
l.p. (C.

uL STU-

bminată 
p formă 
Iragomir 
Dumitru

Feraru 
transf., 
l.p. (I.

eseu. Leca — 2 l.p. pentru gazde, 
respectiv Domocoș — e®eu, 2 l.p., 
transf. (N. STRAJAN, coresp.).

MILCOVUL FOCȘANI — MLG. 
OLIMPIA BUC. 22—4 (4—4). După 
o primă repriză echilibrată gaz
dele s-au desprins. Au înscris : 
Vizitiu, Aii mă nes cu — eseuri, 
Mihai — eseu, l.p., transf., Bir- 
lădeanu — drop, transf., respec- 
liv I. Zafiescu — eseu. (FL. JE- 
CHEANU, coresp.).

T.C. IND. NĂVODARI — RUL
MENTUL B1RLAD 10—14 (0—10). 
Marcatori : Turiceanu, Comănlci 
— eseuri, Călin — transf. pen
tru gazde, respectiv D. Rășcanu, 
Zavate. Căuia — 
gea — transf.

In semifinalele 
nlei“ (26 mai in ______ ______
lui) : RAPID CHIMIA BUZĂU — 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE, ora 1,30 
(arbitru C. Stanca, Constanța) și 
POLITEHNICA IAȘI — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE, ora 10 
(arbitru O. Ionescu — Constanța).

Echipole învingătoare in aceste 
jocuri își vor disputa finala la 
30 mai pe stadionul Steaua, ince- 
pînd de la ora 17.
• Următoarea etapă (a 14-a) în 

Divizia „A“ va avea loc la 5 iu
nie.
• Dublu meci internațional la 

Timișoara : Politehnica — R.C. 
Belgrad 36—28 (12—6) și 44—14 
(16—4). (C. CREȚU, coresp.).

eseuri, Harna-

„Cupei Româ- 
Parcul Copilu-
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r a fost 
ptlvl în 
ndei —
LA LUPTE GRECO-ROMANE 
ESEMNAT CAMPIONII

pin Lu
pul săp- 
leampio- 
tviduale 
b Junio- 
nici un 
Ine, do- 
las ace
lui lup- 
I adevă- 
Iti au 
Ineroasc 
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(Muscelul Cîmpulung), 3. D.vujuuwiui v-xj.ixjtru.xuii.gj, u.
Marian (Carpați Sinaia) ; 52 kg : 
1. A. Beltea (C.S.Ș. 2 Constanța), 
. , * *:, * i.

Craiova) ;
C. Tudose (C.S.S. Vii- 

Voinieeanu 
Samoilă

1. C.

2. L. 
Vălu 
5C kg

3.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

44 kg : 
g. Ră- 
pinamo 
[(C.S.M. 
Etrubert
Laslău

tt, care 
Ldacta 
pe cîș- 
blimen- 
Istemu- 
cați la

AGERII
MAI. 

k 26.395 
100% a 
|5% a 
rariante

a 676 
11 ; cat. 
I: 260,75 
6 a 40

Jușcă (C.S. Arad), 
(Electroputere _

_ 1. c - -
torul Pitești), 2. Al. 
(Dunărea Galați), 3. __ _
(Energia București) 60 kg. _ ___
Mircea (Energia București), 2. A. 
cea (Energia București). 2.
Lung-u (Aluminiu Slatina), 3.„. 
Nemeș (C.S.Ș. 2 Constanța) ; «5 
kg : 1. D. Străjeru (C.S.Ș. Lu
goj), 2. I. Popa (Ceahlăul Piatra 
Neamț), 3. C. Alexandrache (Di
namo București) ; 70 kg : 1. C. 
Trofin (Dinamo București), 2.
1. Constantin (Petrolul Ploiești), 
3. I. Bendaru (.C.F.R. Timișoara); 
75 kg : 1. G. Bivolarii (Steaua),
2. R. Donga (C.S.S. Oradea), 3.
C. Bun (C.S.Ș. Arad) ; Șl kg : 
1. D. Ciucu (C.S.S. Lugoj), 2. N. 
Croitoru (Muscelul), 3. V. Voichi- 
ță (Steaua) ; 87 kg : 1. C. Bu-
Ieașcă (L. C. Dacia Pitești), 2. 
I. Jeremiciuc (C.S.S. Suceava),
3. P. Buha (C.S.S. Rădăuți) ; 
+ 87 kg : 1. A. Alionte (Metalul 
București), 2. Gh. Velea (C.S.S. 
Caransebeș), 3. C. Olaru (Ener
gia București). Clasamentul pe 
Județe'! 1. București, 2. Argeș, 
3. Timiș ; clasamentul pe cluburi 
și asociații sportive : 1. C.S.Ș. 
Lugoj, 2. C.S.Ș. 2. Constanța, 3. 
C.S.S. Steaua.

C. OLARU — coresp.

A.

A.
E.

• Finalele de lupte libere ale 
juniorilor au loc vineri, sîmbătă 
și duminică la Cluj-Napoca.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lH JURUL REZULTATULUI DE LA HUNEDOARA

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUA

Duminică, la Hunedoara, s-a 
întîmplat ceea ce nu se aș
tepta nimeni : Corvinul — pen
tru prima dată în acest cam
pionat — a fost învinsă acasă ! 
Surpriză de proporții, pe care 
n-o meritau susținătorii aces
tei echipe. Spectatorii hunedo- 
reni n-au putut înțelege a- 
ceastă infrîngere. motiv pen
tru care și-au arătat vehement 
nemulțumirea din momentul in 
care scorul a devenit 3—1 si 
pînă ce jucătorii au dispărut, 
în final, la cabine.

Cum poate fi explicată sur
priza de la Hunedoara ? Dacă 
ne referim Ia jocul propriu-zis. 
trebuie să recunoaștem două 
realități : 1) F.C. Baia Mare 
a jucat bine, bătăios, ca „a- 
casă“. ieșind mereu rapid din 
careul propriu pentru a Iniția 
atacuri periculoase (Alexa s-a 
evidențiat respingînd „in extre
mis" șuturi puternice) ; 2) Cor
vinul a jucat. Ia rîndu-i. fru
mos. mai ales în prima jumă
tate de oră, cînd a combinat 
dezinvolt, încercînd des poarta 
în care Mia a fost foarte bun.

A dat însă tot ceea ce putea 
Corvinul în acest meci ? Aici.

fără a încerca să facem pro
ces de intenție, am zice că... 
NU. Echipa nu a evoăuat la 
nivelul partidei cu Steaua, nici 
al altora 
satisfacție 
tei tinere 
mirăm de
— am aflat — lucrurile nu stau 
chiar așa de bine aici. în ul
tima vreme. Bogdan si Gabor 
vin seara tîrziu (la Iași), îna
intea meciului ; Dubinciuc 
pleacă și el intr-un alt oraș, 
fără învoirea conducerii, mo
tiv pentru care, sancționat, nu 
avea să joace duminică ; Văe- 
tus continuă să fie un iucător 
dificil, eu care te înțelegi greu; 
Mateuț (la 19 ani !) dă semne 
de înfumurare : antrenorul I. 
Nunweiller declară că nu este 
mulțumit de unii iucători si că 
nu va... mai sta la Hunedoara !

Știind toate acestea, parcă 
nu trebuie să ne mirăm prea 
mult că tînăra formație Cor- 
vinul provoacă o asemenea 
surpriză... Dar ne întoarcem și 
întrebăm : cum a fost, totuși, 
pasibilă victoria din meciul cu 
Steaua ?

care au adus multă 
susținătorilor aces- 
formatii. Si nu ne 
acest lucru. întrucît

Modesto FERRARINI

ALBE
I-am văzut pe ieșeni jucînd 

de trei ori în acest retur in 
deplasare. Mai intii la Steaua 
(0—1), cînd în min. 88 au_tre- 
cut De lingă 
vreo citeva etape l-am revăzut 
la Timișoara, unde tabela de 
scor a arătat 1—1 pină spre 
final. Dumitru si elevii săi 
ind obligați să facă mari 
forturi pentru a nu pierde 
punct prețios. Si i-am mai 
zut pe ieșeni duminică, la 
radea. Unde, in ciuda scorului 
final, au avut o prestație chiar 
peste cea de pe stadionul din 
Ghencea. și neste cea de pe 
Bega. A fost un meci disputat 
Ia cea mai înalță tensiune, 
tonul dirzeniei. al unei tenaci
tăți extreme, dindu-l echipa 
pregătită de Simionas. care a

eealare. După

fi-

un 
vi-
O-

Șutul lui Orac n-a iertat și mingea trimisă spre colțul lung va 
atinge plasa. Așa a deschis scorul Dinamo în meciul susținut 
cu Jiul Foto : Aurel D. NEAGU

CARE ESTE ADEVARATA FAȚA ?
Deși S.C. Bacău a obtinut 

duminică o victorie fără dubii, 
spectatorii 
îngîndurati. Unul dintre ei gîn- 
dea cu voce tare : „Ce bine 
era dacă acum începea cam
pionatul ! Pentru că în ulti
mele trei etape echipa a luat 
cinci puncte din sase, jucînd 
așa cum o știam in campio
natele trecute". O remarcă 
plină de adevăr, pe care, de
sigur. chiar jucătorii băcăuani 
o recunosc pentru 
tit-o pe propria' 
venta" ultimelor 
dominată, evident, 
clară asupra lui

Șl NEGRE LA ORADEA
luptat 
foarte, 
întrebarea : de ce ? ce 
de cîștigat ? Aproape 
dacă facem abstracție 
rem. Dar risipa de efort a tu
turor componentilor echipei a 
dat frumusețe partidei. Acum, 
intr-un final de campionat cu 
unele rezultate care ies din 
sfera surprizelor si trec în cea 
a neverosimilului, evoluția lor 
râm ine în perimetrul fair-play- 
ului ca atitudine fată de 
trecere.

La Oradea, insă, unde 
Bihor părea urmărită si 
ghinion — Dină în min. 60 a- 
vind trei bare ! — dîrzenia a 
doi jucători ieșeni a degene
rat spre final în ieșiri nespor
tive (după acordarea primului

DIVIZIA
SEB1A I

A.S.A. Cimpulung Moldovenesc
— Minerul Vatra Dornei 9—1 
(0—1), Minerul Gura Humorului
— Constructorul Iași 2—« (2—0),
Șiretul Pașcani — Relonul Sâvl- 
nești 1—0 (1—0), Luceafărul Bo
toșani — Electro-Siretul Bucecea 
3—0 (0-0), Carpați Gălănești — 
Cetatea Tg. Neamț 2—0 (1—0),
Avîntul Frasin — Celuloza-Bra- 
dul Roznov 1—0 (0—0), TEPRO
Iași — Explorări Cîmpuslung Mol
dovenesc 2—0 (0—0). Metalul Ră
dăuți — Zimbrul Șiret 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 24-a : 1. MINERUL 
VATRA DORNEI 33 p (32-17), 1. 
Șiretul Pașcani SI p (45—23), S. 
Minerul Gura Humorului 39 p 
(34—22)... pe ultimele locuri : 
15. TEPRO Iași 15 p (19—41), 16. 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
14 p (19—39).

SERIA A II-a
Foresta Gugești — Mecanica 

Vaslui 0—0, Aripile Bacău — 
Unirea Negrești 6—0 (4—0), Con- 
structorul-Flacfira Odobești — 
Letea Bacău 0—0. Minerul Co- 
mănești — C.S.M. Borzeștl 3—2 
(1—0), Luceafărul Adjud — Tex
tila Buhuși 1—0 (0—0), Viticul
torul Panciu — Petrolul Mol- 
nești 1—0 (1—0), Inter Vaslui — 
Laminorul Roman 1—0 (0—0),
Victoria Tecuci — Chimia Mă- 
rășeșU 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. . ARIPI
LE BACAu 33 p («1—20), 2. Me
canica Vaslui 33 p (46—20), 3.
Petrolul Moinești 27 p (46—22), 
4. Inter Vaslui 27 p (27—22)... 
pe ultimele locuri : 14. Letea
Bacău 20 p (27—42), 15. Unirea 
Negrești 20 p (32—51), 16. Con
structorul Odobești 19 p (16—51).

SERIA A HI-a
Delta Tulcea — Arrubium Mă- 

cin 1—0 (0—0), Laminorul Viziru
— I.M.U.-C.S.S. Medgidia 1—1 
(0—1), Portul Constanța — Chi
mia Brăila 1—0 (1—0), Chimpex 
Constanța — ș.N. Tulcea 2—3 
(1—0), Avîntul Matca — Voința 
Constanța 2—0 (2—0), Ancora Ga
lați — Marina Mangalia 3—1 
(3—0), Cimentul Medgidia — 
D.V.A. Portul Galați 4—1 (1—1), 
Petrolul lanca — Progresul Isac- 
cea 2—0 (1—0).

A Meciul Laminorul Viziru — 
Avîntul Matca, care nu s-a 
disputat în etapa trecută, a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea 
echipei Laminorul.

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 34 p (40—9), 2. Portul 
Constanța 32 p (35—15), 3. I.M.U. 
Medgidia 31 p (42—22), 4. Chi
mia Brăila 31 p (41—24)... pe ul

părăseau stadionul

că au sim
plele. „Sec- 
trei etape, 
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Dinamo, am-
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foarte multi isi
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duneau 
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F.C.
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fost con tec ia t 
motiv 

ar fi 
adevărul este

penalty, care a 
de oaspeți, pe 
fracțiunea nu 
careu 
meni nu-1 poate acuza 
bitru. aflat destul de 
de fază, mai ales că. în prima 
repriză, cînd gazdele au cerut 
două penalty-uri. el a lăsat 
jocul să continue). Topolinschi’ 
l-a lovit cu piciorul pe Ile, ne - - - _
iar Anton — căpitanul echipei

că 
fost 
că 
pe 
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ip- 
în 
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ar-

1-a fugărit pe Topolinschi.

— nu s-a mai putut stăpini 
Si a lovit, în afara terenului, 
un om de ordine. Atitudine 
inadmisibilă, care. în primul 
rind. trebuie analizată de con
ducerea clubului ieșean, pen
tru a lua ea mai întîi măsu
rile de rigoare.

Laurențiu DUMITRESCU

plifică și mai mult amărăciu
nea din tabăra băcăuană. Ea 
este conștientă că situația în 
care a ajuns se datorează pro
priilor slăbiciuni, desele recu
luri în randament operind de
cisiv si ireversibil asupra zes
trei de puncte, nlasînd acum 
echipa la o periculoasă răs
cruce de drumuri. Ultimele 
patru etape vor stabili viito
rul statut al băcăuanilor : ori 
divizionari „A“. ori divizionari 
„B“. Pînă atunci, putem afirma 
că echipa lui C. Solomon, Eli- 
sei, Avădanei et comp, a 
monstrat în ultimele trei 
tape, că merită să rămînă 
prima scenă, ea aiungind 
turația optimă, beneficiind 
cum si de un moral bun. care, 
pe parcursul acestui campio
nat. a cam fost în suferință, 
influentînd în mare măsură 
randamentul echipei.

„Ne vom baie pină in ultima 
clipă" — spunea, duminică, 
după meci. C. Solomon, căpi
tanul „navei" băcăuane, o navă 
deseori în derivă si care, iată, 
a găsit coordonatele redresării 
Si speră să ajungă la timp în 
„portul Diviziei A“. Eforturi 
mari, fără rabat, care vor pu
tea fi încununate de succes 
dacă jucătorii din Bacău vor 
fi încrezători în propriile forte 
si vor continua evoluțiile din 
ultima „triplă" a stagiunii, un 
sprint final al cărui start l-a 
constituit meciul cu Dinamo. 
Numai așa vor demonstra că 
adevărata față a echipei este 
cea de acum...

Adrian VASILESCU

de- 
e- 
pe 
la 
a-

„C“ - REZULTATELE ETAPEI A 24-a
timele locuri : 14. Avîntul Matca 
20 p (38—45), 15. Marina Manga
lia 20 p (26—41), 16. Chimpex 
Constanta 12 p (23—49).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Unirea 

Slobozia 4—0 (2—0), Rapid Fe
tești — Victoria Țăn dârei 2—0 
a—0), A.S.A. Buzău — ICPB 
Bolintin 4—2 (2—1), Constructo
rul Giurgiu — Viitorul Chirnogl
1— 0 (0—0), Olimpia Slobozia —
ISC1P Ulmeni 0—0 — s-a jucat 
la Urziceni, Petrolul Berea — 
Ș.N. Oltenița 1—0 (0—0), Victo
ria Lehliu — Chimia-Victoria 
Buzău 0—0, Carpați Nehoiu — 
Metalul Buzău 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 35 p (46—17), 2. 
Olimpia Slobozia 26 p (36—30), 2. 
Petrolul Berea 26 p (29—27) .„ pe 
ultimele locuri : 15. Rapid Fe
tești 21 p (19—31), 16. Victoria 
Lehliu 19 P (22—42).

SERIA A V-a
Tehnometal București —

I.C.S.I.M. București 0—0, Spor
tul „30 Decembrie- — Avicola 
Crevedla 2—0 (0—0), Minerul 
Fllipeștl — Petrolul Băicoi 1—0 
(0—0), Flacăra roșie București — 
MECON București 0—0, Carpați 
Sinaia — Luceafărul București
2— 0 (1—0), Danubiana Bucu
rești — Abatorul București 0—0,
1. U.P.S. Chltila — Chimia Brazi 
Ploiești 2—0 (0—0), Aversa Bucu
rești — Viscofil București S—5 
(1—2), Poiana Cîmplna nu a ju
cat.

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL COM. „30 DECEMBRIE» 35 
p (37—24), 2. ICSIM București 34 
p (53—20), 3. Danubiana Bucu
rești 32 p (36—31)... pe ultimele 
locuri : 15. Flacăra roșie Bucu
rești 23 p (26—38), 16. Aversa 
București 13 p (25—48), 17. Lu
ceafărul București 12 p (26—60).

SERIA A Vl-a
Muscelul Cîmpulung — Dacia 

Pitești 2—0 (1—0), Textila Ro
șiori — Recolta Stolcănești 2—1 
(1—1), Metalul Alexandria — 
Progresul Corabia 3—0 (1—0),
Sportul muncitoresc Caracal — 
ROVA Roșiori 2—0 (1—0), Ci
mentul Flenl — Chimia Găești 
4—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele 
— Știința Drăgănești Olt 4—1 
(3—0), Metalul Mija — Dunărea- 
Venus Zimnlcea 3—0 (2—0), Elec
trica TItu — Electronistul Curtea 
de Argeș 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 33 p (41—18),
2. Electrica Titu 31 p (37—19),
3. Sp. m. Caracal 26 p (29—28)... 
pe ultimele locuri : 14. Recolta 
Stolcănești 21 p (24—30), 15. E- 
lectronlstul Curtea de Argeș 21

p (25—33), 16, Știința Drăgănești 
Olt 17 p (22—43).

SERIA A VH-a
A.S.A.-Victoria Craiova — E- 

lectroputere Craiova 1—0 (0—0),
Viitorul Drăgășani — Armătura 
Strehala 3—1 (2—1), Dunărea
Calafat — Forestierul Băbeni 
4—0 (1—0), Metalul Rm. Vîlcea
— Progresul Băilești 0—1 (0—0), 
C.F.R. Craiova — Constructorul 
Craiova 3—0 (1—0), Metalurgistul 
Sadu — Mecanizatorul Șimlan 
3—0 (1—0), Dierna Orșova — Pe
trolul Țlclenl 5—1 (3—0), Pandu
rii Tg. Jiu — Jiul Rovinari 0—0.

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 37 p 
(60—9), 2. Pandurii Tg. Jiu 28 p 
(34—18), 3. Constructorul Craio
va 28 p (35—24)... pe ultimele 
locuri : 15. Dunărea Calafat 20 p 
(31—41), 16. Metalul Rm. Vîlcea 
19 p (17—38).

SERIA A VIII-a
Minerul Moldova Nouă — Me

talul Bocșa 3—0 (1—0), Minerul 
Oravița — C.S.M. Caransebeș 
1—0 (0—0), Șoimii Lipova — Obi- 
licl Sînmartinu Sîrbesc 3—0 
(1—0), C.F.R. Arad — C.S.M. 
Lugoj 4—2 (2—1). Metalul Ote-
lu Roșu — Rapid Arad 1—0 
(0—0), U.M. Timisoara — Unirea 
Sînnicolau 1—0 (0—0). Minerul 
Anina — Victoria Ineu 5—0 
(1—0), C.F.R.-Victorla Caranse
beș — Unirea Tomnatio 5—1 
(4-0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 30 p (37—26), 2.
C.S.M. Caransebeș 28 p (41—23), 
3. Șoimii Lipova 25 p (34—301... 
pe ultimele locuri : 15. Victoria 
Ineu 21 p (29—50), 16. C.F.R. 
Arad 21 p (28—50).

SERIA A IX-a
Recolta Salonta — Unirea Va

lea lui Mihal 3—1 (2—0), înfră
țirea Oradea — Silvania Cehu 
Silvaniei 5—2 (4—0), Oașul Ne
grești — Voința Oradea 4—0 
(2—0), Chimia Tășnad — Unlo 
Satu Mare 2—0 (1—0), Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Minerul 
Sunculuș 5—1 (1—0), Minerul
Sărmășag — Olimpia Gherla 
3—0 (1—0), someșul Satu Mare
— Victoria Cărei 1—1 (1—0), Con
structorul Satu Mare — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 33 p (35—14), 2. 
Recolta Salonta 33 p (41—21), 3. 
Minerul Sărmășag 28 p (32—25)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania 
Cehu Silvaniei 18 p <24—45), 16. 
Constructorul Satu Mare 8 p 
(15—47).

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

reșul Luduș 5—0 (3—0). Minerul 
Baia Sprie — Electromureș Tg.

Mureș 1—0 (0—0), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Rodna 3—0 
(0—0), Oțelul Reghin — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 1—0 (0—0), Energia 
Prundu Bîrgăului — I.S.S.M. Sl- 
ghet 3—1 (2—1), Bradul Vișeu — 
Minerul Borșa 4—0 (3—0), Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Minerul 
Băiuț 3—0 (0—0), Minerul Bălța
— CHIMFOREST Năsăud 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. 
SIGHET 36 p (32—12), 2. Mine
rul Băița 27 p (34—37), 3. Elec
tromureș Tg. Mureș 25 p (36—21), 
4. Metalotehnica Tg. Mureș 25 p 
(35—24)... pe ultimele locuri : 15. 
Mureșul Luduș 20 p (32—35), 16. 
Minerul Borșa 19 p (31—40).

SERIA A Xl-a
Minerul Certej — Mecanica 

Orăștie 2—0 (0—0), Minerul Pa- 
roșeni — steaua, C.F.R. Cluj- 
Napoca 2—1 (1—1), Inter Sibiu
— Metalul Sighișoara 2—0 (0—0),
Victoria Călan — Unirea Ocna 
Sibiului 1—0 (1—0), Dacia Oră.-
ștle — Tîrnavele Blaj 1—1 (0—1), 
Vlitorul-I.R.A. Cluj-Napoca — 
Mlnerul-Știința Vulcan 2—0 (0—0), 
Soda Ocna Mureș — Mecanica 
Alba Iulia 1—2 (1—1), Metalul 
Alud — IMIX Agnita 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 35 p (34—17),
2. Mecanica Orăștie 33 p (40—18),
3. Viitorul — I.R.A. Cluj-Napoca
28 p (30—22)... pe ultimele 
locuri : 14. Metalul Sighișoara 20 
p (23—33), 15. Mecanica Alba lu- 
lia 20 p (30—45), 16. Tîrnavele
Blaj 18 p (18—35).

SERIA A XII-a
LC.I.M. Brașov — Nitramonia 

Făgăraș 1—1 (1—0), Minerul Ba- 
raolt — Metalul Tg. Secuiesc 
1—0 (1—0), Mureșul Toplița —
Precizia Săcele 3—0 (1—0), Ci
mentul Hoghiz — Unirea Cristu- 
ru Secuiesc 3—0 (2—0), Minerul 
Bălan — Electro Sf. Gheorghe 
3—0 (2—0), Textila Prejmer — 
Progresul Odorhelu Seculesa 
3—0 (0—0), Utilajul Făgăraș — 
Viitorul Gheorgheni 1—2 (0—2),
Celuloza Zărnești — Mobila-Mfi- 
gura Codlea 2—1 (0—0), Mclrom 
Brașov nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 38 p (45—18), 2. Nitra
monia Făgăraș 33 p (56—22), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 31 p (45— 
26), 4. Progresul Odorhel 31 p 
(34—33)... pe ultimele locuri : 15. 
Celuloza Zărnești 22 p (32—33),
16. Precizia Săcele 20 p (27—43),
17. Textila Prejmer 10 p (19-36).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respecti
ve.



Ieri a început vizita 
de sfat a regelui Spaniei,

JUAN CARLOS I, 
împreună cu regina 

SOFIA
(Urmare din pag. 1)

întreținut într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

★
Luni după-amiază, președin

tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușeseu, s-a 
întilnit, la Palatul Consiliului 
Je Stat, și a avut convorbiri 
ca regele Spaniei, Juan Car- 
108 I.

In cadrul intîlnirii au fost 
relevate bunele relații dintre 
România și Spania și s-a sub
liniat însemnătatea extinderii 
mai puternice a schimburilor 
comerciale și a colaborării eco
nomice, în concordantă cu po
tențialul celor două țări.

Totodată, a avut loe un 
schimb de păreri cu privire la 
unele aspecte ale vieții politi
ce internaționale, precum și in 
legătură eu activitatea pe plan 
extern a celor două țări.

Regele Juan Carlos I a apre
ciat activitatea și inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușeseu 
pe arena vieții politice inter
naționale, pentru o politică de 
pace, colaborare și înțelegere 
intre națiuni.

I.a intilnire și convorbiri — 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de stimă și înțelege

Inceplnd de azi. la orașul polonez Suwalki

IUML JĂRIIOII SOCIAlISTt IA SCRIMA, 
UilIMA RfPflIIlf ÎNAINTEA C.M.

Tradiționala competiție inter
națională de scrimă. Turneul 
țărilor socialiste — care reu- 
naște an de an. La sfirșitul 
primăverii. loturile reprezenta
tive ale unor reoutate scoli de 
scrimă, cum este cel sovietic, 
ungar. polonez si. bineînțeles, 
cel românesc (școli care, de-a 
lungul ultimelor decenii, s-au 
impus in marile competiții in
ternaționale). dar si scrimeri si 
scrimero din Bulearia. R.D.G.. 
Cuba, de exemplu, țâri care 
s-au afirmat puternic, intr-o 
armă sau alta, pe planșele ul
timilor ani — urmează să se 
desfășoare, incenind de azL in 
Polonia. Despre tăria acestui 
concurs vorbesc performantele 
din această primăvară înregis
trate in competiții de anver
gură — ca să dăm doar citeva 
exemple — de floretistele noas
tre Reka Lazar (la C.M. de ti
neret si concursul de la Como) 
și Elisabeta Guzganu-Tufan (la 
Como), de spadasinii români 
Ia Cupa Europei, de sabreraJ 
bulgar V. Etropolski. învingă
tor in Cupa Mondială, de suc
cesul floretistului ungur Z. Er- 
sek (la C.M. de tineret si tur

cul de la Bonn), de compor
tarea promițătoare a -vetera
nei* echipei feminine de flo
retă a Poloniei. Barbara Wy- 
soczanska si de tinărul flore- 
tist din R.D.G.. A. Germanus.

Si. de asemenea, conform 
tradiției, pentru selectionabilii 
chemați să reprezinte scrima 
din țările respective la cam

AUTOMOBILISM a CLisăcaen- 
tul piloților de formula I după 
patru probe din cadrul CM : 1.
Elio de Angelis (Italia) » p. î. 
Alain Prost (Franța) și Micbele 
Alboreto (Italia) 18 p, 4. Patrick 
Tambay (Franța) lt p • .Ma
rele premiu Monaco" — formu
la 3: 1. Pierre Henri Rapbaael 
(Franța) medie orară de 124,062 
km pe circuitul de 79,488 km, î. 
Fabrizio Barbazza (Italia).

BASCHET • Final în turneul 
masculin de la Leverkusen și 
Stuttgart : 1. R.F.G. 6 p, 2. Ita
lia 5 p, 3. Polonia 4 p, 4. Fran
ța 3 p. Ultimele rezultate: R.F.G. 
— Italia 83—69, Polonia — Fran
ța 105—102.

• La San Juan. portori- 
canul Wiltredo Gomez a deve
nit campion mondial (WBA) în- 
vingîndu-1 la puncte, în 15 re
prize, pe deținătorul titlului, a- 
mericanul Rocky Lockridge, la 
categoria svperpană.

CĂLĂRIE • Concurs de dresaj 
la Lipica (Iugoslavia): 1. Alojz 
Lah (Iugoslavia) 69,8 p, 2. Du- 
șan Mavec (Iugoslavia) 67,5 p.

re reciprocă — au partieipai 
ministrul afacerilor externe al 
tării noastre, Stefan Andrei, 
și al Spaniei, Fernando Moran.

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușeseu, 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au 
oferit, luni, un dineu oficial in 
onoarea regelui Spaniei, Juan 
Carlos I, și a reginei Sofia, la 
Palatul Consiliului de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și regele Juan Carlos I au 
rostit toasturi, care au fost ur
mărite eu interes și subliniate 
cu aplauze.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordiali
tate.

★
Luni după-amiază, regina 

Sofia a vizitai unul dintre im
portantele așezăminte de cultu
ră ale Capitalei, ce pune în 
valoare capodopere ale creației 
spirituale românești $1 străine 
— Muzeul colecțiilor de artă.

In continuare au fost vizitate 
cartierul Drumul Taberei și 
obiective soclal-edilitare și de 
interes turistic din Capitală, 
ocazie de a cunoaște unele 
construcții ridicate în ultimii 
ani, precum și edificii istoriee 
ale Bucureștiului.

pionatele mondiale (care, de 
regulă, se desfășoară in luna 
lui Cuptor) această puternică 
confruntare sportivă reprezintă 
o ultimă repetiție (si. totodată, 
verificare a potențialului) in 
condiții de concurs înaintea 
C.M. care. în acest an. se va 
desfășura Intre 11 si 21 iulie, 
in Spania, la Barcelona.

Ediția 1965 a Turneului țări
lor socialiste are drept gazdă 
orașul polonez Suwalki. aflat 
la aproximativ 300 kilometri 
nord-est de capitala tării. Var
șovia. In vederea acestui pu
ternic turneu international au 
făcut deplasarea toate cele pa
tru loturi reprezentative ale 
scrimei românești, dintre care 
cel feminin de floretă si cel 
de spadă urmează să participe 
și la apropiata ediție a cam
pionatelor mondiale. Iată spor
tivii noștri care vor evolua in 
Sala sporturilor Hin Suwalki : 
Zsolt Husti. Livios Buzău. A- 
tila File. Romieă Molea. Vasile 
Costa (floretă masculin — an
trenor latin Falb) : Elisabeta 
Guzgaae-Tofaa. Rozalia Oros. 
Reka Lazar Monica Veber. 
Gear geta Beta (floretă feminin 
— antrenor Tudor Petraș) ; 
Nicolae Bodoczi Felix Nicolae. 
Sorta Sai tor. Rudolf Szabo 
Mihai Popa (spadă — antrenor 
Dumitru Popescu) : Ioaa Pop. 
Alexandru Chi colită Florin 
Pion eseu. Vilmos Szabo. Ma
rina Florea (sabie — antrenor 
Alexandru NUea).

Pool SlAVESCU

TELEX • TELEX
3. Anne Katrin Llser.hoff (RFG) 
>3.» p.

CICLISM • După 5 etape In 
.Turul Columbiei* conduce Ma
nuel Cardenas (Columbia! cu 
15.24:13 fiind urmat la 27 s de 
concetățeanul său Luis Herrera 
• S-a încheiat .Turul Marocu
lui” cu victoria rutierului sovie
tic Marat Ganeev 40.27:27. Pe 
locurile următoare : 2. Serge
Polloni (Franța) 40.43:03, 2.
Zdlszlaw Komisaruk (Polonia) 
40.45:48. Pe echipe a ciștigat for
mația U.R.S.S. 122.07:28 urmată 
de Polonia 122.36:29 și Franța 
122.43:44 • „Turul Oise”, in trei 
etape, desfășurat in Franța, a 
luat sfîrșit cu succesul belgia
nului Jos Nleckens 11.11:22 care
l-a  întrecut cu 7 s pe francezul 
Francis Castang.

MOTOCICLISM . La Hocken
heim a avut loc „Marele premiu 
al RFG”. etapă în cadrul CM de 
viteză : cat. 80 cmc : Ștefan Dor-

La regata Vichy

CANOTOARELE DIN NOU VICTORIOASE!
Duminică, în ziua a doua a 

regatei internaționale de la 
Vichy, canotoarele române au 
dominat din nou întrecerile. 
Marloara Popescu, campioană 
olimpică în proba de 2 vîsle, 
a ciștigat finala de SCHIF 
SIMPLU 7:16,60. depășind spe
cialistele acestei probe : 2.
Cornelia Linse (R.D.G.) 7:17,07, 
3. Anne Marden (S.U.A.) 
7 21,15, 4. Antonella Carozza 
(Italia) 7:35,35. 5. Marian Am- 
brus (Ungaria) 7:39,62, 6.
Floor von Kuffeler (Olanda) 
7:43,86. La 2 RAME, Elena 
Florea — Rodica Arba 7:07,32 
au învins detașat echipajul 
Claudia von Bielinski, Carola 
Homig (R.D.G.) 7:17,59, clasat 
pe locul 2. Elisabeta Oleniue și 
Doina Bălan au trecut primele 
linia de sosire în finala de 2 
VÎSLE — 6:44,84 (pe 2. Olan
da 6:46,31). Imbatabilul nostru 
echipaj de 4+1 RAME (Olga 

MÎINE iNCEP IA KAIOWICf CI. DE HALTERE-«ORI
KATOWICE. 30 (prin tele

fon). Palatul sporturilor „Ron
do* din acest oraș polonez, 
considerat cel mai mare cen- 
tru Industrial al Sileziei. este 
gata să-i primească pe cei mai 
buni halterofili seniori ai con
tinentului. Aceștia — in nu
măr de peste 160. reprezentlnd 
23 de țări —. începind de 
miercuri si oină duminică, isi 
vor disputa medaliile (la sti
luri si la total) oferite, pen
tru cele 10 categorii de zreu-
tate. de cea de a 44-a editie 
a Campionatelor europene. Se 
scontează pe dispute foarte 
dirze pentru intiietate la toate 
categoriile, cu atit mai mult 
cu cit acest concurs este con
siderat un fel de repetiție ge
nerală pentru campionatele 
mondiale din august pe care 
Ie va găzdui Suedia.

Alături de garniturile com
plete si deosebit de puternice 
ale Uniunii Sovietice. Bulga
riei. R.D. Germane. Ungariei 
S-a., va fi prezentă si echipa 
României, căreia — trebuie să 
recunoaștem — ii revine o 
misiune cu atit mai dificilă, 
cu cit trebuie să-a onoreze 
cartea de vizită recunoscută 
mai ales in ultimii ani. Primii 
români care au sosit la Kato
wice sint „ușorii” (figurativ 
vorbind) Teodor Iaeob. Gheor- 
ghe Mafiei, Constantin Chiru și

„CURSA PĂCII1' 
ETAPA A 10-a
BERLIN, 24 (Ațerpres). .Cursa 

Păcii- a continuat luni cu etapa 
a ît-a Szczec n — Neubranden
burg (144 km) in cursul cAreia 
caravana a intrat pe teritoriul 
R. D. Germane. Pe primul loe 
s-a clasa* rutierul sovietic Riho 
Suun cu timpul de în M :44. Ir. 
aceiași tmp cu învingătorul, au 
sosit și cicliștii români Mircea 
Romașcanu Gheorghe Lâutaru. 
Nicolae Aldulea și Valentji Con- 
stanunescu. tn clasamentul ge
neral indix idual continuă să con
ducă polonezul Lech P-asecki. 
Pe echipe In fruntea clasamen
tului se află selecționata URSS. 
Formația României ocupă locul 
14. Astăzi se dispută etapa a 11-a. 
contra cronometru individual (35 
km) Ia Neubrandenburg.
• Etapa a 4-a a ..Turului ci

clist al Ita e" R.nzo’.o — Val 
Gardena '237 km) a revenit ru
tierului elvețian Hubert Seiz în 

51:53. In clasamentul genera! 
individua! pe primul Toc a trecut 
Italian u' Roberto Visentini.

flinger (Eveția) pe „Krauser” 
medie orară 142,674 km ; cat. 
125 cmc : August Auinger
(Austria) pe „MBA” m.o. 149,979 
km ; cat. 250 cmc : Martin Wim
mer (RFG) pe „Yamaha” m.o. 
163,125 km ; cat. 500 cmc: 
Christian Sarron (Franța) pe 
„Yamaha” m.o. 171,604 km (2. 
Freddie Spencer — SUA, „Hon
da” la H.59 s), cat. ataș:
Schwarzel, Buck (RFG) pe „Ya
maha” m.o. 162,112 km • „Mare
le premiu al Cehoslovaciei”, la 
motocros in cadrul CM, la Holl- 
ce s cat. 250 cmc : Heinz Klni- 
gadner (Austria) pe „KTM“,

POLO • In cadrul turneului, 
de la Duisburg : Italia — 
Australia 6—3, Iugoslavia — SUA 
7-7 (1—1, 3—1, 2-2, 1-3).

VOLEI • s-a încheiat turneul 
de calificare pentru CM la Mă
rita. Au obținut promovarea 
Spania 6 p (11—4) și Iugoslavia 
6 p (11—6). Au urmat: 3. Fin
landa 6 p (10—6), 4. Ungaria 2 
p, 5. Portugalia 0 p. In ultima 
zi : Spania — Portugalia 3—0, 
Iugoslavia — Ungaria 3—1.

Bularda, Maria Fricioiu, Chira 
Apostol, Florica Lavric, Viori- 

vca loja), campion olimpic, a 
ieșit din nou victorios : 6:28,72. 
Pe locul 2. R.D.G. (Spittler, 
Abromeit, Goetzelt, Lichey) 
6:33,63, 3. România II (Chela- 
riu. Neculai, Diaconescu, Toa- 
der) 6:51,37. 4. Franța 6:51,99. 
La 4 VÎSLE, Trașcă, Sorohan, 
Mihali, Corban au venit pe 
locui secund (6:21,34), după 
echipajul R.D.G. 6:11,16.

La băieți. Vaier Toma și 
Petra Iosub au terminat în
vingători în proba de 2 RAME : 
6:27,82. în urma lor : 2. An
tonio Badacci. Laufranco Bor- 
sini (Italia) 6:30,51, 3. Spania 
6:32,86, 4. Cehoslovacia 6:39,89. 
în sfîrșit, la 2+1. Dimitrie Po
pescu — Vasile Tomoioagă 
(6:52,92) nu au putut depăși 
echipajul campion olimpic Car
mine și Giuseppe Abbagnale 
(Italia) 6:47,67.

Gelu Radu. Următorii, adică 
-greii”, urmează să sosească 
peste ctteva zile (în fiecare 
după-amiază sint programate 
cita două categorii de greu
tate), E sint Petre Beeheru, 
Dumitra Petre, Vasile Groapă 
și NI eu Vlad. Federația de 
specialitate ne-a comunicat că. 
din cauza unor indisponibili
tăți. nu au putut face depla
sarea la „europene” decit a-
cesti 8 sportivi.

Ion OCHSENFELD

BASdIIIBALISTtLE ROMÂNI,

In continuarea pregătirilor pe 
care le efectuează in vederea 
C.E., reprezentativa femi
nină de baschet a tării noastre 
ia parte, de miercuri oină 
duminică, la tradiționalul tur
neu .Cupa Mării Baltice*, găz
duit de orașul polonez Gdansk. 
La turneu mai participă selec
ționatele U.RJ5.S.. R.P, Chi
neze, S.U.A.. Cehoslovaciei.

ACTUALITATE A IN TENIS
BERLINUL OCCIDENTAL. In 

finala turneului feminin : Chris 
Evert-Lloyd — Steffi Graf 6—4, 
7—5 (in semifinale : Evert-Lloyd
— Kathy Rinaldi 6.-1, 6—3, Graf
— Bettina Bunge *—i, 6—3).

MELBOURNE. Turneu feminin : 
Pam Shriver — Kathy Jordan 
6—4. 6—1 (In semifinale : Shriver
— Annabel Croft 7—4, 4—2, Jor
dan — Barbara Potter 7—5, 4—3). 
La dublu : Shriver, Liz SmyHe
— Jordan, Ann Hobbs 6—2, 5—7. 
4—1.

MADRID. Competiția masculini 
din cadrai „Marehi: premiu” a

• PKEUMINARU C.M. : zona
asiatică : grupa *, subgrupa 
Beijing : R.P. Chineză — Hong 
Kong 1—2 (1—1), Formația vizi- 
-atoare a ciștitat primul loc in 
clasament, eu 11 p (2. R.P. Chi
neză 9 p 3. Macao 4 p. 4. Bru
nei 4 p) și s-a calificat pentru 
erapa următoare dnd va Intimi 
Japonia ; zona Americii de Nord, 
Centrale șl Caraibe : grupa 3 : 
Torrance : S.U.A — Trinidad To
bago 1—4 (1—4). Clasament : 1. 
S.U.A 4 p (t J). 3. Costa Rica 
3 p (1 j) 3. Trinidad Tobago 1 p 
(4 j) ; zona europeană, grupa 1: 
Atena : Grecia — Polonia 1—l
(0—1). Au marcat Anastopoulos 
(min. 44). respectiv S molar ek 
(min. 24) Ostrowski (mln. 3T), 
Boniek (min. 78) șl Dziekanowski 
(mln. 8»), Clasament : 1. Belgia 
7 p (5 j), 3. Polonia 5 p (4 j), 
3. Albania 3 p (4 j), 4. Greda 3 
P (4 j).
• CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE CĂDEȚI, ta Ungaria : gr. A: 
U.R.S.S. — R.F.G. »—l, Ungaria
— Portugalia 3—8 ; gr. B : Italia
— Spania 8—0. Suedia — Iugosla
via 3—1 ; gr. C ; R.D.G. — Bul
garia 1—0, Norvegia — Olanda 
0—0 ; gr. D : Franța — Islanda 
4—0, Grecia — Scoția 2—1.
• CAMPIONATE NAȚIONALE : 

U.R.S.S. (et. 12) : Zenit — Kai
rat 3—0, VoroneJ — Dinamo Kiev 
1—3, Jalghirls — Șahtior 1—0, 
Dinamo Minsk — Dinamo Mos
cova 1—0, Spartak — Torpedo 
1—0, Rostov — Harkov 1—1, Baku
— Dniepr 1—1, Ararat — Cerno- 
moreț 1—2, Clasamentul : 1. Di
namo Kiev 16 p, 2. Dinamo Tbi
lisi șl Dniepr 15 p... 16. Ararat 
Erevan, S.K.A Rostov șl Jalghi- 
ris Vilnius 7 p.

R.F.G. (et. 31) : Bayern Mtln- 
chen — Leverkusen 2—1, Bremen
— Kaiserslautern 6—1. KBln — 
Bochum 2—1. Dttsseldorf —

S-A ÎNCHEIAT 

INTERZONALUL

DE ȘAH
TUNIS. S-a încheiat turneul 

interzonal de șah cu victoria so
vieticului Artur lusupov (25 ani), 
singurul jucător neînvins, care a 
totalizat 11.3 p (7 victorii și 9 
remize). A fost urmat de : 2. 
Aleksandr BeUavski (URSS) 11 
p, 3. Lajos Portisch (Ungaria) 
1* p, 4. Aleksandr Cernin șl 
Viktor Gavrikov (ambii URSS) 
»,5 p (vor susține un meci de 
baraj pentru calificarea în tur
neul candidaților), 6. Vlastimil 
Hort (Cehoslovacia), Maxim 
Dlugy (SUA) șl Gena Sosonko 
(Olanda) 9. Nick De Firmian 
(SUA) 6,5 p, 18. Predag Niko

lic! (Iugoslavia), Anthony Miles 
(Anglia) șl Mihai Șubă (Româ
nia) 8 p, IS. Ivan Morovic (Chi
le) 7,1 p etc.

In ultima rundă: Portisch șu- 
bâ 1—4, Zapata — Dlugy 0—1, 
Ermenkov — Sosonko 0—1, Mo
rovic — Beliavski 1—0 !!, Iusu- 
pov — Hmadi 1—0, Miles — Ga
vrikov șt Afifi — De Firmian, 
remize

LA „€IPA MARII BALTICE"
Iugoslaviei. Ungariei. Suediei 
si Poloniei. Lotul român este 
alcătuit din : Magdalena Pall. 
Cornelia Stoichită. Paula Mi- 
sâilă, Marcela Bodea, Mălina 
Marinache, Camelia Hinda. Ro
dica Jugănaru, Luminița Mă- 
ringut. Lucia Grecu, Mariana 
Bădinici, Gabriela Kiss, Suzana 
Sandor ; antrenori : N. Martin 
si G. Năstase.

avut in finală pe Andreas Mau
rer și Lowsou Duncan 7—5, 6—2. 
In semifinale : Maurer — Karel 
Novacek 7—5, 6—3, Duncan — 
Amos Mansdorf 6—2. 6—3.

ROMA. După cum am anunțat, 
finala „internaționalelor” ItaMel 
l-a opus pe Yannick Noah lui 
Miloslav Meclr (g—3, 3—6. 6—2.
7—S). Rezultate din sferturi : 
Wllander — SundstrSm 7—5, 
6—2, Noah — Clerc 6—1, 7—5,
Mecir — Mezzadri 6—1, 6—2, Bec
ker — Gunarsson 6—4, 6—4. se
mifinale : Noah — Becker 6—3, 
4—J, Mecir — Wllander 6—2. 6—4.

L yneHdiccne
Schalke 1—2, Mannneim — Ham
burg 3—1, Dortmund — Frank
furt 2—1, Bielefeld — Braunsch
weig 3—2. Uerdtngen — Karsruher 
3—8, Stuttgart — Monchenglad- 
bach 3—3. Clasamentul: 1. Bayern 
Milnchen 44 p. 2. Bremen 42 p, 
3. K31n 39 p... 17. Karsruher. S.C. 
19 p. It. Braunschweig 18 p.

ANGLIA (restanțe) : Ipswich — 
West Ham 0—1, Liverpool — Wat
ford 4—3, Stoke — Coventry 0—1, 
Tottenham — Nottingham 1—o.

CEHOSLOVACIA (et. 20) : Bo
hemians — Dukla 3—1, Vltkovice 
— Ostrava 2—0, Sparta — Clieb
2—0. Kosice — Petrzalka 3—1. Slo
van Bratislava — Slavia 0—2, 
Banska Bistrica — Trnava 2—1, 
Zifina — Otomouc 2—1, Presov — 
Inter Bratislava 1—0. Clasamen
tul : 1. Bohemians Praga 30 p, 
2. Slavia Praga 36 p, 3. Sparta 
Praga 35 p (25 j), 4. Banlk Os
trava 33 p (25 j)„. 14. Inter 19. 
13. Petrzalka 19 p, 16. Slovan 
14 p.

OLANDA (et, 31): Mastricht — 
Eindhoven 1—1, Alkmaar — U- 
trecht 1—0, Sittard — Groningen
2— 1. Enschede — Haarlem 3—1, 
Sparta Roterdam — Volendam
3— 0. Excelsior Rotterdam — Kcr- 
krada 4—0. Ajax — Feyenoord
4— 2, Den Bosch — Deventer 3—0, 
Clasamentul : 1. Ajax Amsterdam 
50 p, 2. Eindhoven 45 p, 3. Feye- 
noord 43 p (30 j) 4. Sparta Rot
terdam 38 p... 16. Volendam 23 p, 
17. Breda 17 p, 18. Zwolle 15 p.
• CUPE: „Cupa Țării Galilor* 

a revenit Iul Shrewsbury (3—1 și 
2—0) ta finaiă cu Bangor : Sfer
turi în „Cupa ligii spaniole” s 
Betis Sevilla — Atletico Madrid 
2—1 (în tur 1—3), Zaragoza — 
Sporting Gijon 2—1 (0—2), Athle-’ 
tic Bilbao — Espanoî Barcelona 
1—1 (0—3). S-au calificat : Real 
Madrid, Atletico Madrid. Gijon șl 
Espanoî Barcelona.
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