
După jocuri de reală atracțieI D^CUDX |

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE
LA BASCHET DE PERFORMANTA

Prcițaliri
dc

pentru „festivalul national pionieresc
minibaschcr de la Sa tu nare

Proletari din toate țările unlfl-vă l

: fazei de zonă a 
la baschet de per-

întrecerile 
„Daciadei" 1 
formanță, desfășurate în patru 
orașe, s-au bucurat de un fru
mos succes. Majoritatea meciu
rilor au oferit spectacole spor
tive atractive, iar unele din ele 
au stirnit un mare interes da
torită dirzeniei cu care adver
sarele și-au disputat întîietatea 
pină la fluierul final al arbi
trilor. în urma rezultatelor în
registrate pe parcursul a trei 
zile, pentru turneele finale 
(26—30 iunie ; fetele la Timi
șoara, băieții în Capitală) s-au 
calificat : FETE : Bihor, Timiș, 
Satu Mare. București, Mureș, 
Bacău ; BĂIEȚI : Sibiu, Bihor 
Timiș, București, Constanța, 
laș’.

Rezultatele înregistrate : 
F.ETE : seria I, la Bacău : 

BUCUREȘTI : 89—65 CU Bacău.
85—38 cu V rari cea. 77—51 cu Iași 
78—65 cu Mureș ; MUREȘ : 61—to 
cu Iași. 74—SI cu Vrancea. 66—64

cu Bacă
Vranoea,
65—33 ci
1. Bucur
3. Bacăt

v. CLasa-
I. Timiș

5 p. 4. CSuî 
(Vasile SERE
p.

De azi, in piscina din Parcul sportiv

„Concursul Prietenia" rezer
vat tinerilor jucători de polo 
ajunsă la cea de-a 18-a ediție 
se va desfășura in bazinul 
„Dinamo11, începînd de astăzi 
și pină duminică 2 iunie.

La ediția din acest an a 
„Concursului Prietenia" pentru 
poloiștii juniori vor participa 
puternicele selecționate ale 
Uniunii Sovietice — de 8 ori 
laureată, Ungariei — patru vic
torii, Cehoslovaciei, Cubei și

vi
I LA HANDBAL

Vineri, simbătă și du
minică se desfășoară in 
sala Olimpia din Timi
șoara tradiționala între
cere internațională de 
handbal masculin dotată 
cu „Cupa Politehnica". 
Participă reprezentativa 
studențească a tării noas
tre, selecționata Turciei 
și echipele de club Pro- 
leter Nafta-Gas Zrenja- 
nin (Iugoslovia) și Po
litehnica Timișoara.
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Turneele campionatului feminin de volei, Divizia ,,A“

PREȚIOASĂ VICTORIE A UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
I. la Ploiești:
Brasov. 7»—4'

(Continuare In oaa 2—3)

spec'. I.M.N.).
an ataca,
TM Farul — C.S.U.

constănțean este la post. 
’ Foto : Vasile BAGEAC

R.D. Germane — cu cite o vic
torie, Bulgariei, Poloniei, B 
mâniei A — două victorii — 
României B.

Selecționata de juniori a țârii 
noastre, participantă la toate 
edițiile „Concursului Prietenia", 
a obținut de-a lungul timpului 
citeva rezultate notabile. In 
primul rind, trebuie amintite 
victoriile finale in edițiile a
13- a și a 17-a, din 1980, res
pectiv 1984, care au avut loc 
in Bulgaria. Apoi, tinerii polo- 
iști români au ocupat locul 
secund In edițiile a 5-a și a
14- a, desfășurate în 1971 la 
București și in 1981 la Moseo-

Mihail VESA

(Continuare tn pag. 2-3)

Ieri, în preliminariile

C. E. [j] la fotbal

ROMANIA - U. R. S. S
3-2 (0-2)

în pag. 2-3, cronica meciului

In cc 
neelor 
de volei. Divizia 
mele — desfâșur 
reștî (locurile 1— 
(7—12) s-au i 
toare’e rezulta 

BUCUREȘTI, 
al tun 
s-au 
Galați 
stanța, 
care iși di 

clasamentul

a de a doua zi
Campionatului 

_A“ 
ite k
8) și

a târ
fe mini ■ 
— ulti- 

Bueu- 
Sibiu 

urmă-

In primul meci 
a sala Dinamo, 
C.S.U. I.M..V 

CAȘ. Con
formațiile

intilni 
și Farul 
de fapt 

.iută locurile 2 și 3 
in clasamentul actualului cam
pionat. O partidă dc orgoliu, in 
care constănțencele — învinse 
in turneul precedent la Galați.
— au dorit neapărat să învin
gă ; mai mult decit gâiâțencele 
(lipsite de aportul a două ti
tulare : Muscă și Buzilă). 
Farul a pierdut primul set in 
prelungiri, le-a ciștigat neaș
teptat de ușor pe următoarele 
două, l-a pierdut pe al patru
lea, dar s-a impus in cel 
de-al cincilea și... scor final : 
Farul — C-S.U. I.M.N. 3—2 
(—15, 3, 5,-14, 12). In disputa
— care a durat circa două ore
— s-a evidențiat întreaga

întrecerile de masă confirmă

FINALELE „CROSULUI PIONIERILOR
AU EVIDENȚIAT MULTE TALENTEa

Desfășurată in cadrul suitei 
de acțiuni sportive de amploa
re dedicate Conferinței Națio
nale a Organizației Pionierilor, 
actuala ediție a Crosului cra
vatelor roșii cu tricolor, care a 
reunit, sub genericul „Daciadei", 
La Buzău finaliștii pe țară ai 
acestei frumoase întreceri, con
firmă interesul copiilor din în
treaga țară — peste un milion 
de participanți la etapa pe cla

se ! — pentru cea mai accesi
bilă dintre probele atletice și 
preocuparea unor cadre didac
tice de a insufla micilor spor
tivi pasiunea pentru un sport 
prioritar in sistemul nostru dc 
educație fizică.

Și dacă succesul județului 
Dolj pe ansamblul probelor și 
categoriilor de virstă era oare
cum așteptat (cunoscîndu-se 
atuurile atletismului în această

chipă
Nister. 1
Dimofte,
Cueoș (Gabriela Vulpe),

constănțcană : 
Marinei» Neacșu. 

■. Maria Enache.

Mirel» 
Doina 
Elena 
Mire-

la Cazangiu, iar de la C.S.U. 
Speranța Găman (pentru_ reu
șitele în atac), Daniela 
și Crina Băută. Foarte 
au arbitrat V. Ionescu 
Covaci.

Partida dintre Dinamo 
1) și Știința C.S.Ș. 
(locul 6) s-a terminat, 
cum era de așteptat, cu vic
toria campioanei, ea întreeîn- 
du-și adversarele cu 3—1 (—13, 
12, 5, 1). Băcăuancele au evo
luat bine doar două seturi, 
după care formația dinamovis- 
tă, intrată în ritm normal, a 
făcut o adevărată demonstra
ție. Jucind tehnic, rapid. la 
valoarea componentelor echi
pei formate din Otilia Szenko- 
vics. Doina Moroșan, Victoria 
Banciu, Corina Moraru, Irina 
Petcnieț, Dana Coșoveanu (din 
rîndul căreia am remarcat ex
celenta evoluție a Victoriei 
Banciu). De la Știința s-au 
evidențiat : Eugenia Panait, 
Doina Mangcac, Marilena Gri-

Modesto FERRARINI

Dinică 
bine 

— I.

(locul 
Bacău

, așa

(Continuare in pag. 2-3)

La sfirfitul săptăminii,

INTERNAȚIONALELE* DE ATLETISM
PE STADIONUL „23 AUGUST

Simona Andrușcă, anul acesta prima dintre 
tre de disc, hotărită să asalteze granița 

Foto :
zonă a' țării), ca și poziția a 
doua a municipiului București, 
cu multe nuclee ale viitoarei 
performanțe (Școala nr. 190 
fiind unul dintre acestea), a 
surprins plăcut ascensiunea al
tor județe care s-au înscris 
printre fruntașe in desooperi-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—S)

După o serie de participări, 
majoritatea în afară de... con
curs. a venit, în sfîrșit, rîndul 
primului start oficial al atle- 
ților noștri seniori în actualul 
sezon competițional. Simbătă și 
duminică, stadionul „23 Au
gust" va fi gazda concursului 
republican de primăvară și. în 
același timp, al tradiționalelor 
campionate internaționale. Aș
teptăm cu nerăbdare aceste 
confruntări, avind convingerea 
că vom asista la întreceri spec
taculoase, de calitate și că vom 
aplauda rezultate de certă va
loare. pe linia ascendentă do

Secvență din proba de cros a pionierilor de la categoria 13—14 ani (1000 m).
Foto : Gabriel MIRON

aruncătoarele noas- 
celor 70 metri.
Aurel D. NEAGU

vedită în competițiile de pină 
acum.

Simbătă, spre exemplu, pe 
stadionul „23 August" au fost 
înregistrate două performanțe 
notabile : 400 mg : Cristieana 
Cojocaru 55,8 și 800 m : Mitica 
Junghiata 1:59,7 — record per
sonal, ambele între cele mal 
bune din acest an de pe con
tinent.
• Juniorul 'Mihai Dina s-a 

clasat al doilea în cursa de 
marș, 5 km (23:32,0). de la Po- 
debrady. Primul clasat, Peter 
Tichy (Cehoslovacia) a înre
gistrat 23:03,0.

incepind de astăzi, la Lugoj

UN VERITABIL FESTIVAL AL ECHITAȚIEI
După ce călăreții juniori au 

debutat în activitatea competi- 
țională la începutul lunii, la 
Craiova. începînd de astăzi 
este rîndul seniorilor să-și dis
pute întîietatea în prima etapă 
a Campionatului național de 
obstacole, de această dată 
gazdă fiind baza hipică din 
Lugoj. Vor participa la între
ceri — programul cuprinde 
probe de cat. ușoară, mijlocie, 
semigrea, dificultate progresivă 
și echipe — sportivi de la Stea
ua, Dinamo, Olimpia București,

C.S.M. Iași, C.S.M. Craiova, 
C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești. 
Agricola Tg. Mureș, Agronomia 
Timișoara, C.S.M. Lugoj ș.a. 
Timp de cinci zile (vineri este 
pauză) spectatorii vor avea po
sibilitatea să asiste la dispute 
atractive, alături de consacrat! 
aflindu-se în concurs și nume
roși tineri în plină afirmare.

Festivalul echitației va con
tinua, săptămîna viitoare, cu 
etapa I a Campionatului de 
concurs complet, care va avea 
loc tot la Lugoj.



LICEUL AGROINDUSTRIAL DIN RM. SARAT
A CÎȘTIGAT „CUPA M.A.I.A." LA OINĂ

în Divizia „A“ la tenis de masă

lntr-o organizare ireproșabi
lă. asigurată de organele loca
le din Blaj, precum și de Li
ceul agroindustrial din frumo
sul oraș transilvănean, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute s-a 
disputat turneul final al „Cu
pei Ministerului Agriculturii si 
Industriei Alimentare" la oină, 
competiție a elevilor din liceele 
de orofil din întreaga tară : „Pe 
noul si foarte modernul sta
dion central din Blaj — ne 
spunea Cristian Costescu, secre
tarul responsabil al F.R. Oină 
— cele zece echipe care s-au 
întrecut in tradiționala compe
tiție au făcut o reușită oropa- 
gandă pentru sportul nostru 
national. Arbitraje de calitate, 
frumoase festivități de deschi
dere și de închidere au mar
cat acest eveniment sportiv. 
Remarc, de asemenea. faptul 
că ocupantele primelor trei 10-

curi in clasamentul final, re
prezentativele liceelor agroin
dustriale din Rm. Sărat, Be- 
clean și Suceava, pregătite de 
profesorii Nicolae Popescu. 
Gheorghe Pușcașu si. respectiv, 
loan Braicu, foști jucători de 
oină, au demonstrat o bună 
tehnică".

CLASAMENT : 1. Liceul •- 
groindustriai Rm. Sărat (jud. 
Buzău). 2. Liceu] agroindustrial 
Beclean (Bistrița-Năsăud). 3. 
Liceu] agroindustrial nr. 3 Su
ceava. 4. Liceul agroindustrial 
Tecuci (Galați). 5. Liceul agro
industrial corn. Olteni (Teleor
man). 6. Liceul agroindustrial 
Dumbrăveni (Sibiu). 1. Liceul 
agroindustrial Tăndărei (Ialo
mița). 8. Liceul agroindustrial 
Blaj (Alba). 9—10. Liceul agro
industrial Simian (Mehedinți) 
și Liceul agroindustrial nr. 4 
Oradea.

FINALELE DE LUPTE LIBERE ALE JUNIORILOR-
DOMINATE DE SPORTIVII DE LA STEAUA

CLUJ-NAPOCA (prin tetefon). 
In Sala Armatei dm loeantax 
s-au desfășurat, timp de tre: zJe, 
finale) P campionatelor naționale 
de lupte libere ale juniorilor. De 
remarcat participarea numeroasă 
— peste 300 de eottcurențl —. 
buna organizare și nivelul r.d-cat 
al celor mai multe dintre te—- 
nlri. ceea ce a-estă preocuparea 
sporită a seeții-cr de lupte pen
tru pregătirea tinerilor tpor-Tt

Clasamentul primilor tre: la 
flecare categorie de greutate : 
cat. 44 ke : 1. C. Nisip <C-S-Ș 
3 Galați), L L Constan tin (Vul
can Buc.) L B. Ciufulescu 
(C.S.Ș. Călăi vșl) ; cat. 43 kg : L
R. Rașovan (C.S.M. Reșița). L 
F. Daniei (Rapid Buc.). 3. V. 
Minescu IC.SȘ. Steaua, : cat. Sî 
kg : 1. B. Ana (C-S.Ș. Steaua.).
2. L Orosz (Mureșul Tg. Mureș).
3. O. Streonga (C.S.Ș. Ttm.șoara) ; 
cat. 56 kg : 1. D. PreHt (CS-Ș. 
Steaua). 2. N. Râțranu (C-&£. 1 
Constanța). 3. I. Doroe (Jiul Pe- 
trila) ; cat M kg : 1. C Băje- 
naru (C.S.Ș Steaua). 2. T. vnad 
(C.S.Ș. Steaua), 3. M. Rotaru 
(C.S. Onești) : cat 65 kg : L E. 
Endre (C.S.Ș. Steaua). L D. lo- 
niță (C.S.M Buzău). 3. O. Mioc 
(C.S. Timișoara) ; cat 70 kg : L
S. Laszlo (C.S. Odorheiu Secu
iesc). 2. S. Scarlat (C.S.M. Bu
zău). 3. Z Barr.o (C.S. Mureșul 
Tg. Mureș; : cat. 75 kg t L C. 
Paveliuc (Steagul roșu Brașov), 
1. D. Malos «LS. Reghin), 3. H. 
Boioga (C.S.Ș. Dinamo Brașov) ; 
cat. 61 kg : 1. V. Comită (C.S.Ș. 
2 Constanța). 2. D. Ciobanu (Con
structorul Hunedoara). 3. A. Mo- 
ranz (Unio Satu Mare) ; cat. 87 
kg : 1. T. ștefan (I.CJL Con
stanta), 2. C. Coîpos (C.S. O- 
neșU), 3. F. Malinescu (C.S.U. 
Dunărea Galați) ; cat. +87 kg : 
1. P. Cruceanu (C.S. Onești), 1.

B.
LIDERELE AU CONFIRMAT Șl DE ACEASTĂ DATA

După disputarea, sâmbătă șl 
duminică, a celei de a doua eta
pe a Campionatului Diviziei „A", 
formațiile Universitatea I A.S.A. 
(masculin) șl Juventus MILMC 
— IMGB (feminin) s-au distanțat 
față de următoarele clasate și 
nu vedem cum 
ceda lntîfetatea 
tlnuare deschisă Insă, lupta pen
tru promovare tn prima grupă 
valorică și pentru evitarea retro
gradării. Dar, „deznodămlntul" 
11 vom cunoaște abia in... toam
nă (!). clnd sint programate ul
timele două etape. Plnă atunci o 
pauză nejustificat de lungă pen
tru majoritatea divizionarilor 
..A”. Iată amănunte de la parti
dele etapei :

MASCULIN

ar mal putea 
Rămine in con-

CRAIOVA. Prima echipă a U- 
niverskății și-a surclasat adver
sarele, obțlnind victorii catego
rice. ceea ce 11 erează un avan
taj de trei puncte față de urmă
toarea clasata, formația secundă 
a aceluiași club craiovean. O do
vadă că „Cetatea Băniei" rămi
ne. In continuare, cel mai puter
nic centru al tenisului nostru de 
masă masculin. REZULTATE : 
Universitatea I cu Hidrotehnica 
Buzău 9—1. ~u Universitatea II 
9—3. cu Mecanică fină București 
9— 1 ; Universitatea n cu Meca
nică tină 9—1. cu Hidrotehnica 
Buzău 9—3 ; Hidrotehnica cu 
Mecanică tint 9—7. (C. VLADO- 
1ANU — coresp.).

BUCUREȘTI. Progresul IIBUC 
Sl-a onorat calitatea de gazdă 
printr-o organizare Ireproșabilă 
— susținută de Colegiul de arbitri 
al municipiului — în sala mare, 
la C mese, a etapei grupei se- 
cunde a seriei a n-a valorice. 
Bucureștenil Ștefan Moraru, Mi-

hai Craioveanu. Traian Ciociu, 
Constantin Udriște, Mihai Mun
tean au jucat din răsputeri, dor
nici să readucă echipa tn prima 
grupă. Trei meciuri, trei victorii, 
una mal ușoară, 9—2 cu STIROM 
CSȘ 2 București, iar două la 
mare luptă, 9—7 cu C.S.Ș. Teli- 
noutilaj Odorheîu Secuiesc și 
9-6 cu C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanța. Au punctat : Craio
veanu 8. Moraru 7, Ciociu 6 (a 
jucat 2 meciuri). Udriște 2 (un 
meci). Muntean 2 și cuplul Mo
raru, Craioveanu 2.

Alte rezultate: CSȘ Tehnoutilaj 
Od. Secuiesc 9—2 cu STIROM șl 
9—5 cu știința t STIROM 9—6 cu 
Știința. (M. COSTE A).

CLUJ-NAPOCA. Echipa înfră
țirea Tg. Mureș a reușit să se 
distanțeze la un punct față de 
Sticla Bistrița, In seria a Ii-a a 
grupei valorice secunde, 
conturile nu sint încă 
late, bistrițenli și cei 
C.S.M. Cluj-Napoca mal

Dar, 
înche- 
de la 
avînd 

mari șanse de a trece In frun
te. REZULTATE : Sticla cu 
C.S.M. 9—7, cu Constructorul Tg. 
Mureș 8—9, CU înfrățirea 8—9 ; 
C.S.M. cu înfrățirea 9—8, cu Con
structorul 9—5 ; înfrățirea cu 
Constructorul 9—5. (M. RADU — 
coresp.)

Arad cu Faimar B. Mare 5—4, 
cu Spartae 5—4, cu Juventus 
4—5 ; Juventus cu Faimar 5—3, 
cu Spartae 5—4 ; Spartae cu Fai
mar 5—2. (O. BERBECARU —
coresp.)

BUCUREȘTI. In sala Progre
sul, performera etapei a fost 
CSM Cluj-Napoca (Marina Ghe, 
Gabriela Gherman, Zita Fe- 
renezi) : 5—1 cu Metalurgistul
Cugir, 5—3 cu Progresul lltlUC 
București și 5—3 cu înfrățirea 
Tg. Mureș. Metalurgistul Cugir 
a obținut două victorii ; 5—4 cu 
Progresul IIRUC București și 5—3 
cu înfrățirea Tg. Mureș. Pro
gresul — un singur succes : 5—2 
cu înfrățirea Tg. Mureș, care nu 
a cîștigat nici o partidă, Kinga 
Lohr neavînd măcar o parteneră 
care să aducă la rindul el punc
te. Calitatea evoluțiilor în această 
grupă a fost slabă, impresia fiind 
poate amplificată și de presta
țiile mult 
băieților, 
alăturate.
— Kinga :
— Rodica 
novici — 
TEA).

BRAȘOV. Fără îndoială,

’ mal interesante ale 
care jucau la mesele 
Surprize : Marla Păun 
Lohr 2—1, Marina Ghe 
Urbanovlci 2—1, Urba- 
Lohr 2—0. <M. COS-

„CONCURSUL PRIETENIA"
(Urmare din peg. I)

va. De asemenea, nu trebuie 
omis locui trei ocupat in edi
ția a 15-a. in 1982, la Kosice 
(Cehoslovacia).

Echipele participante in ediția 
bucureșteană din acest an au 
fost împărțite in două grupe. 
Din grupa .A" fac parte Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia și 
România A, iar din grupa ,.B“ 
Ungaria, Cuba, U.R.S.S. ți Ro
mânia B.

Prima selecționată de juniori 
a României, antrenată de AI. 
Bădiță și E. Georgescu, cu
prinde pe : Dima, Lisac, Zaha- 
ria, Balanov, Popa, Nuțu, 
Geantă, Grancerof, Fruth, An- 
gelescu, B. Tufan, Stemate, 
Lupescu și Chiru, jucători năs- 
cuți în 1967 și mai tineri, toți 
componențl ai echipelor divi
zionare „A". Cea de-a doua 
selecționată a țării noastre, 
participantă in afară de con
curs, este de fapt lotul junio
rilor născuți în 1969 și mai ti-

neri, lot pregătit de V. Țăranu 
și M. Deșliu.

Palmaresul echipelor partici
pante la cea de-a 18-a ediție 
a „Concursului Prietenia", do
rința de afirmare pe plan in
ternational a jucătorilor care 
bat la porțile primelor selec
ționate din țări cu polo deo
sebit de valoros anunță dispu-

În Parcul Dinamo,

„SĂPTĂMlNA
Săptămina aceasta Parcul 

sportiv „Dinamo" va avea 
zi de zi, pe toate bazele 
sale, oaspeți mai numeroși 
ca de obicei, Marele club 
bucureștean, prin „Tînărul 
dinamovist" și in colaborare 
Cu C.E.F.S. al Sectorului 2 
al Capitalei, organizează o 
amplă acțiune de selecție 
(zilnic de la ora 8,30 și 
16,30) la mal multe disci
pline sportive : atletism, 
box, baschet, fotbal, gim
nastică, handbal, judo, lup
te, rugby, polo, inot, scrimă, 
tir si volei, precum și alte 
atrăgătoare activități. Ast-

SPORTULUI"
tel, acțiunea de selecție in 
rindul copiilor și tinerilor 
care vor să-și valorifice ap
titudinile sportive în secții
le de performantă ale clu
bului va avea drept coro
lar, pe 1 iunie (ora 9), un 
concurs atletic de selecție. 
De asemenea, sînt prevăzu
te, în sala de festivități, 
două întîlniri cu sportivi 
fruntași de la Dinamo (Ivan 
Patzaichin, Victor Dolipschi 
etc) : la 29 mai (oră 17) cu 
elevi de la liceul Electro
nica și în 30 mai (ora 17) 
cu alti elevi din sector.

CU PREȚURI REDUSE

L

TRENURI SPECIALE SPRE LITORAL

Consiliul municipal al sindicatelor, în colaborare cu 
I.T.H.R. București, organizează excursii speciale cu trenul 
in stațiunea Neptun și stațiunile din zona Mangalia.

Plecări in excursiile de 3 zile la datele de 31 mai și 7 iunie 
(preț 313 — 343 lei/pers.).

Plecări în excursiile de 5 zile la data de 5 iunie (preț 510 
— 545 lei/pers.).

Plecări in excursiile de 7 zile Ia datele de 2, 3, 4 si 10 iu
nie (preț 612—705 lei/pers.).

Servicii : transport cu tren special rapid (locuri rezer
vate), cazarea in hoteluri de categoria I, pensiune completă 
in restaurante cat I, ghid la dispoziție pentru fiecare grup, 

înscrierile se tac prin comisiile Sport-turism din Între
prinderi și instituții in baza programării pe sectoare sau 
direct la agenția de turism din Bd. Republicii 68 (tel. 
14.08.00) in limita locurilor disponibile.

De „Ziua Copilului" se organizează un tren special pentru 
litoral cu plecarea din București in 31 mal și înapoierea în 
2 iunie. Copiii plnă la 6 ani beneficiază de gratuitate la 
transport și cazane.

FEMININ
ARAD. In disputa celor mai 

mal bune patru formații femi
nine, Juventus MILMC-IMGB are 
un avans apreciabil, ea cîști- 
gind, din nou, toate intilnirile. 
Dintre jucătoarele care au evo
luat, in mod deosebit s-a evi
dențiat Otilia Bădescu (Spartae 
C.S.S. 1 București) care nu a 
pierdut nici un joc din cele 9 
disputate. REZULTATE : C. S.

LA POLO
dinte interesante în piscina 

Parcul sportiv „Dinamo".
Programul de azi, prima 

este următorul : ora 15,30 
festivitatea de deschidere ; 
continuare — U.ILS.S. — 
mânia B, Bulgaria — Polonia, 
România A — Cehoslovacia și 
Ungaria — Cuba.

zi,

în
Ro

FINALELE „CROSULUI PIONIERILOR"
(Urmare din pag. 1)

rea și modelarea, intr-o primă 
etapă, desigur, a unor cam
pioni. Este cazul județului Su
ceava, in special, cu doi cam
pioni ai „Daciadei" la „Crosul 
pionierilor", Octavian Solcan 
(11—12 ani) și Carmen Nistor 
(13—14 ani) „doi copii frumos 
dezvoltați, două promisiuni 
pentru performanță" cum re
marca prof. Victor Firea, dele
gat al federației de specialitate 
ca și in urmă cu trei săptă- 
mîni, la „Crosul tineretului". 
Iar prof. Mihai Acsinte, din de
legația suceveană, ne asigura 
că „județul nostru dispune de 
un pot^ial mult mai bogat, 
relevat de fazele precedente ale 
întrecerii. Dar, din păcate, aici, 
Ia Buzău, n-am putut aduce 
dccit pe cei mai buni..."

Nu încape nici un dubiu că 
așa stau lucrurile. în multe 
județe există copii excelent do
tați pentru atletism, cu deprin
deri de mișcare, cu o notabilă 
rezistență fizică, întrecerile fi
nale au dovedit-o (a se vedea 
finaliștii din județele Brașov, 
Timiș, Sălaj, Hunedoara, Sibiu, 
Alba, Botoșani, Călărași, Te
leorman șl Bihor). Este

lăudabil că îi descoperim, 
că ii modelăm. Este de salutat 
totodată și inițiativa buzoieni- 
lor care, intre „ferestrele" pro
belor, au programat un inedit 
cros ai prichindeilor, cu copii 
între 4—6 ani, o inițiativă pe 
care am mai întîlnit-o și la 
Tg. Mureș, Slatina, Constanța 
și Baia Mare. Sint inițiative 
care se impun atenției, pentru 
că gustul pentru exercițiul fi
zic trebuie creat o dată cu for
marea deprinderilor de mișca
re, in grădinițe, incă din in- 
vâțămintul preșcolar.

HEMATIC A CÎȘTIGAT

HIPISM
Tn reuniunea de duminică, He

matie, pregătit de G. Suditu, a 
reușit după o cursă cu peripeții 
să-și aproprie importanta probă 
clasică „Premiul Carpați", prin 
valoarea arătată anunțîndu-se ca 
unul din adversarii Iul Bon in 
Derbyul 1985. Tot din această 
formație a mal cîștigat șl Secă- 
rica. cu care G. Grigore a fă
cut o cursă de precizie. „Partea 
Jeallui" in această reuniune a re
venit formației R. I. Nicolae, 
care, cu I. T. Nicolae la timonă, 
a reușit trei victorii. Așa cum 
menționam tn cronica noastră an
terioară, cu excepția lui Tufoasa 
ceilalți doi (Vers șl Sumatra) 
posedă mari rezerve de secunde, 
handicapeurii dovedind serioase 
lacune. Negruț, minat de această 
dată la cîștig, a reușit victoria 
Intr-un record bun, Hemin, lan
sat din start de M. ștefănescu, a 
respins un atac puternic dat de 
Altina, slmena, excelent condusă 
de P. Enache, a realizat un nou 
record valoros, iar Soarta, acope
rind un parcurs corect, și-a îm
bunătățit recordul carierei, ară- 
tfnd mari rezerve. Cursa rezer
vată 2 anilor a revenit destoini
cului antrenor N. Nicolae, eu 
Ilemeiușa. In privința victoriei

____ T . ____ ----- cea 
mai bună formație a fost Me
talul C.S.S. Rra. Vilcea, care și-a 
asigurat un avans de 4 puncte 
față de Tractorul Brașov. Dacă 
în intîlnlrile pe echipe nu s-au 
consumat surprize, 
trebuie 
pioanei 
sonezi 
asupra 
ultima 
nale. - 
Constructorul 5—4, cu Tractorul 
5—0, cu C.S.S. Slatina 5—2 ; 
Tractorul cu C.S.S. Slatina 5—1, 
cu Constructorul 3—5 ; Con
structorul cu C.S.S. Slatina 5 3. 
(C. GRUIA — coresp.).

_  ___ In schimb 
să notăm victoria cam- 

naționale Maria Lo- 
(Constructorul Tg. Mureș) 
Măriei Alboiu (Metalul), 
titulară a echipei națlo- 
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SIMULTAN CU IUBITORII DE
Marele maestru International 

Florin Gheorghiu a susținut sim- 
bătă un simultan de șah la 35 de 
mese, la Focșani, la invitația În
treprinderii de scule ?i elemente 
hidraulice Focșani, una dintre 
cele mal mari de acest gen din 
țari. Desfășurat tn mijlocul unui 
mare interes de public, simulta-

FINALISTELE „DACIADEI" LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

75—71 cu Prahova ; BRAȘOV : 
72—52 cu Mureș, 67—52 cu Pra
hova ; MUREȘ : 71—64 cu Praho
va. Clasament : 1. Sibiu 10 p, 2. 
Bihor 9 p, 3. Timiș I p, 4. Bra
șov 7 p, 5. Mureș 6 p, 6. Pra
hova 5 p. (Octavian r
— coresp.).

Seria a n-a, la 
BUCUREȘTI : 75—40
89—80 cu Constanta, 
Iași ; CONSTANTA : 
lași, 64—36 cu Vîteea, 
Cluj ; IAȘI : 86—74

2.
. ................................... 4.

5. Vilcea 4 p. (Petre 
coresp.).

ii, 6. Pra- 
BALTEANU

Constanța : 
cu Vllcea, 
85—78 cu 
84—72 cu 
104—77 cu 
cu Cluj.

„PREMIUL CARPAJI"
lui Vers, și-a manifestat nemul
țumirea publicul spectator, neîn- 
țelegînd transformarea în decurs 
de numai o săpămînă a valorii 
arătate.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hemesușa (N. Nicolae) 
1:53,2, 2. Rondes. Cota : cîșt. 1. 
Cursa a H-a : 1. Simena (Ena
che) 1:30,9, 2. Hațeganu. Cota : 
cișt. 4. ev. 11. Cursa a Hl-a : 1. 
Vens (I. T. Nicolae) 1:36,7, 2. Su- 
gestin. Cota : cîșt. 2,40. ev. 22. 
Cursa a IV-a : 1. Negrut (Ga- 
vrUă) 1:29,4, 2. Manuc, 3. Humor. 
Cota : cîșt. 12, ev. 7, ord. triplă 
74. Cursa a V-a : 1. Hematie
(Suditu) 1:28,7, 2. Catren, 3. La
minor. Cota : cîșt. 20, ev. 50, ord. 
triplă 2007, triplu ni—IV—V 385. 
Cursa a Vl-a : 1. Secărica (Gri
gore) 1:30,9, 2. Portulaca, 3. For
midabil. Cota î Cîșt. 11, ev. 75, 
ord. triplă 199 triplu n—IV—VI 
2332. Cursa a VII-a : 1. Tufoasa 
(I. T. Nicolae) 1:29,2, t. Cochet, 
3. Felcer. Cota : cișt. 2,W), ev. 
22, ord. triplă 218. Cursa a 
Vin-a: 1. Soarta (C. Iorga) 
1:36,6, 2. Cricov, 3. Vința. Cota : 
rișt. 5. ev. 6, ord. triplă 100. 
Curta a IX-a : 1. Sumatra (I. T. 
Nicolae) 1:36,3, 2. Rutolst. Cotă : 
cișt. 10, ev. 50. Curca a X-a : 1. 
Hemin (M. Ștefănescu) 1:32,8, 2. 
Altina. Cota : cîșt. 2, ev. 80, ord. 
35.

Clasament : 1. București 8 p, 
Constanța 7 p, 3. lași 6 p, 
Cluj 5 p, " “
ENACHE,

Cu interes sînt așteptate în
trecerile zonale ale „Daciadei" 
pentru echipele de juniori și 
junioare, programate să se des
fășoare între 14 și 16 iunie.

Tradiționalul „Festival na
țional pionieresc de minibas- 
chet“ din cadrul „Daciadei" 
este întimpinat cu pregătiri 
deosebite de forurile dirigui
toare ale sportului din Satu 
Mare, centru cu veche și pu
ternică tradiție în această dis
ciplină. Festivalul va avea loc 
pe terenurile amenajate în in
cinta taberei Inspectoratului 
școlar județean, între 1 și 15 
iulie, pe două categorii de vîr- 
stă : 1972 și mai tineri (cate
goria I), 1974 și mai tineri 
(categoria a Il-a). Intre 1 și
7 iulie se vor întrece echipele 
de băieți I și fete II, iar intre
8 și 14 iulie echipele de fete 
I și băieți II.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PI

A. MOSCU

• ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
cea de a doua tragere SPECIA
LA PRONOEXPRES din acest an, 
care va avea loc mîine, miercuri 
29 mai. La această importantă 
tragere, partidpanțli au posibili
tăți sporite de a abține clștiguri 
în autoturisme „DACIA 1300“ (la 
raza I obișnuită șl la faza a 
IlI-a specială), excursii In R.D. 
Germană, precum și mari sume 
de bani — clștiguri fixe (Ince
pted cu oele de 50.000 lei) șl va
riabile. Se efectuează 6 extrageri 
in 3 faze, cu un total de 38 nu
mere. Se acordă clștiguri supli
mentare și pentru 5 și 4 numere 
din 10 și Clștiguri speciale pentru 
3 din *, 4 și 5 din 16. Se pot ob
ține clștiguri cumulate. Câștigu
rile suplimentare se suportă din 
fondul specia) al sistemului. Se

CÎȘT!
NOI
Cat 

toturt 
cat. 8 
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natului național de culturism

LENDID EFORT

preliminariile C. E. de juniori

U FRUMUSEȚE
d

Gheorghiu si a lui Sandor 
Szava, la categoria 70 kg.

La seniori, s-au prezentat 
tii sportivii din categoria 
kg. Marian Albu, acrobat 
meserie, a fost încurajat 
public in virtutea unei 
patii lesne de explicat, dată 
fiind cartea lui de vizită, dar 
Marian Petre a reușit, prin- 
tr-o excepțională „amforă" si 
prin corelarea dinamică, foar
te bună, cu muzica, să-și ad
judece victoria. Marele specta
col a început insă la 76 kg, 
categorie la care cei 3 eoncu- 
renți — Aieco Ninopolos, A- 
lexandru Costache și Cristian 
Mihăilescu — au dat fiecare 
un recita] de culturism. Nu 
ne-a mirat faptul că publicul 
a pus în 
dicioasă. 
fiind mai 
extensie 
biceps femural. Am reținut, ca 
extrem de spectaculoasă dis
puta la 82 kg, între Florin 
Uceanu și Eugen Kantor, re
prezentanții a două generații 
din moment ce primul are 20 
de ani și celălalt are 40 ! Am
bii au ocupat primul loc pe 
podium, pentru că. Intr-ade
văr, și Uceanu și Kantor au 
dovedit o măiestrie greu de de
partajat.

CLASAMENTE. Juniori mici : 
55 kg I. Dumitrescu (Liceul Splru 
Haret) , 2 A. Vagasi (— ----- ~
dorheiu Secuiesc). 3. 
(Mat. Od. Secuiesc) : I 
Pop (Lie. So. Haret). 
(Lie. Sp. Haret). 3. I. 
Od. Secuiesc) : 
Gheorghiu (Lie. Sp.
" Nichlfor (As. Metroul Buc.), 
3. R. Harlton (Rapid București) ; 
70 kg 1. M. Iordănescu (Recolta 
Sibiu). 2. Cr. Jlpa (Lie. Sp. Ha
ret), 3. G. Vita (I.T.A. Tg. Mu
reș) : +70 kg 1. FI. Lupu
(C.F.R. Iași). 2. N. Albu (Recolta 
Sibiu), 3. I. Fediuc (C.F.R. lași). 
Pe echipe, a cîștigat Liceul Spiru 
Haret — București. Juniori mari: 
65 kg 1. F. Gheorghiu, 2. V. 
Pop, 3. V. Catfos, toți de la Li
ceul Spiru Haret ; 70 kg 1. “ 
Sandor (Lie. Sp. Haret). 2. 
Benczedi (LR.A. Tg. Mureș). 3. 
M. Nuțâ (Rapid Buc.) ; M kg 1.
D. Strbulescu (Dinamo), 2. L De- 
neș (A.S.A. Tg. Mureș), 3. FI. 
Preuteasa (Lie. Sp. Haret) : + 90 
kg 1. V. Trulcă (Rapid Arad). 2.
E. Dunca, 3. M. Buga de la Me- 
talotehnlca Tg. Mureș. Pe echipe, 
din nou victorie pentru Liceul 
Spiru Haret. Seniori : 70 kg
M. Petre (Lie. Sp. Haret). 2. 
Dragomlr (C.FJL Iași). 3. 
Albu (Faru C-ța) ; 76 kg 
Mihăilescu (Farul C-ța). 
Costache (Bapid Buc.). 3. 
N’- ^c;^, fRap’d Oradea) : 
1. E. Kantor (Rapid Arad) , 
Uceanu (Rapid Buc.). 3. M. Pop 
(Petrochimistul Pitești) : 88 kg 1.
N. Glurgi (Met. Tg. Mureș). 2. 
I. Sferlea (Rapid Oradea). 3. V. 
Olteanu (Dinamo Buc.) ; + 98 kg 
P. Ciorbă (CJJl. Iași), 3. D. Pa- 
raschivescu (Recolta Sibiu), 3. 
V. Truică (Rapid Arad). Pe echi
pe a cîștigat Farul Constanța.

Alexandru SOLOMONESCU

I Priviri spre eșalonul secund
ROMANIA -UJ.S.S. 32 (0-2)
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PORȚIA CEA
Pauza competițională a Di

viziei „A" a adus duminică, in 
prim-planul activității fotbalis
tice interne, campionatul Di
viziei „B“. Cele 27 de partide 
au reținut atenția iubitorilor de 
fotbal care, in cele mai _ multe 
cazuri, au fost prezenți in nu
măr mare.

A fost o etapă (a 28-a) des
tul de liniștită, poate 
prea 
cum. 
iește 
mare 
puse 
za ;__ ____
ților) s-a înregistrat la Motru 
(pe terenul ultimei clasate in 
seria a Il-a și care, practic, 
e retrogradată), unde 
Drobeta Tr. Severin a 
cu 2—1. obținînd puncte pre
țioase în tentativa de a evita 
retrogradarea. Iar in 
acest succes de mai 
zonanțâ. oaspeții și-au 
cut la activ doar trei 
de egalitate (A. S. --------- _
Birlad — în prima serie ; Uni
rea Alexandria, la Autobuzul 
și Flacăra Automeeaniea Mo
reni, chiar la liderul seriei a 
Il-a. Dinamo Victoria, la un 
scor neașteptat. 4—4). ajungin- 
du-se la un bilanț deloc îm
bucurător : GAZDELE : 49 de 
puncte, OASPEȚII — doar 5 : 
golaveraj general : 53—ÎS
(16—3 in prima serie. 16—8 in 
a doua. 21—5 in seria pe care 
o credeam pînă mai ieri cea 
mai tare — a treia — și unde, 
duminică, oaspeții nu au reușit 
nici măcar punctul de onoare).

Să fie oare întimplător a- 
cest bilanț realizat duminică 
în favoarea gazdelor 2 Pentru 
a da un răspuns mai argu
mentat. am luat ULTIMELE 
CINCI ETAPE DISPUTATE ÎN 
DIVIZIA B". Cele 
partide disputate s-au 
cu următorul bilanț : 
torii ale gazdelor 
ciuri egale 
rile dintre , _________
ne) ; si * victorii ale oaspeți
lor ! Nouă victorii din 134 de 
meciuri — adică 6.D7 la sută ! 
Mai mult, in etapa precedentă 
(a 27-a). golaverajul a fost 
60—18 (pe serii : 19—1. 27—7. 
14—10). Se cuvine să spunem 
care sint echipele în " _ ’ Z 
cărora au fost trecute cele 9 
victorii : Petrolul (2). la Su
ceava și Galați (cu Dunărea), 
Dinamo Victoria, la Drobeta 
Tr. Severin. Metalul Mangalia, 
la MiziL Progresul Vulcan, la 
Automatica (deci, tot In Bucu
rești). AS. MiziL la Focșani. 
Gloria Bistrița, la Cîmpia Tur- 
zii. „U" Cluj-Napoea. la Glo-

MAI MARE
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final : 
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victorie

foarte importantă în actualul 
campionat. Evidențiate : Viole
ta Dinu, Monica Șusman, Iu- 
liana Enescu (U). Natalia Du
liei, Ioana Cotoranu (C).

în clasament : 1. Dinamo 
P. 2.
Farul
p. 5.
33 p.

Azi.

49
3.
37

C.S.U. I.M.N. 46 p, 
43 p, 4. Universitatea 
Chimia 35 p, 6. Știința

ora 15,30 : Universitatea
— C.S.U., Știința — Chimia, 
Farul — Dinamo.

umăr la iimâr in cursa... sahârli

set echilibrat

i telefon), 
(area de la 
rima divizie 
a devenit și

INFORMEAZĂ
'ariante sim
țite și combi- 
achitate sută 
e de 25 kt

îte ultima zi

ERH PRO- 
’ MAI 1985 

100% >= aiu- 
“ (70.000 lei); 
>/«, a 9.139 lei; 
100% a 6.327 
>/, a 1.582 lei;
lei ; cat. 5 :

7.440 a 40 
200 lei ; cat. 
Report cate- 
Autoturismul 
categoria 1, 

ilanian Elisa-

mai pasionantă după ziua a 
H-a a turneului final pentru 
locurile 7—12. A „strins-o" și 
mai mult partida cea mai im
portantă a reuniunii, In care 
s-au întîlnit două dintre echi
pele cu cele mai mari șanse 
de supraviețuire : Chimpex 
Constanța și Rapid București. 
Un meci în care constănțencele 
antrenoarei Viorica Lutsch. în 
„sextetul" : Viorica Geapana, 
Eugenia Dumitrașcu, Emilia Mă- 
nâilă (Mioara Parase hi v), Ilea
na Geambașu, Roxana Avram 
(Tatiana Culea), Liliana Vădu
va, au cîștigat cu 3—0 (4, 4. 
15), jucînd cu mai multă deci
zie, dominînd net în primele 
două seturi disputa la fileu, prin 
gabarit și experiență. Dar, în 
următorul, Chimpex a dat sem
ne de relaxare, stimulîndu-le 
pe rapidiste, pînă atunci puter- 
nie marcate psihic și animate 
doar de travaliul Amaliei Ene 
și de reușitele Ilenei Tîrnovea- 
nu. Astfel, Rapid a condus și 
a refăcut handicapul pe par-

cursul acestui
(5—3, 8—5. 8—11, 12—11, 12—14) 
și a ajuns chiar in fața setbo- 
lului (15—14), ajutate și de u- 
nele greșeli ale constănțen cel or 
la fileu. Piuă la urmă, Chim
pex a izbindit și in finalul con
fuz al acestui set, impiedicind 
astfel — poate — o altă tur
nură a jocului. Acum cele două 
concurente la „salvare" au ajuns 
la egalitate, bucureștencele . a- 
vînd un setaveraj superior. în 
continuare, Flacăra roșie Bucu
rești (cea mai mobilă echip: 
a făcut din nou o partidă bună 
în „sextetul" : Viorica Nicules- 
cu, Corina Olteanu, Lucia Ettz, 
Daniela Iacob (Cristina Anton), 
Niculina Bujor, Nicoleta Stan- 
ciu, învingind pe Calculatorul 
București cu 3—1 (6, 9, —12, 
4), la care face impresie bună 
coordonatoarea Mirela Zamfir, 
în ultima partidă rezultat 
normal : C.S.5Î. Libertatea Si
biu — C.S.S. Explormin Caran
sebeș 3—0 (4, 2, 12), sibien- 
cele dominînd partida de la 
un cap la altul. învinsele au 
jucat ceva mai curajos în setul 
trei, dar șansele lor de rămț- 
nere în „A", practic, s-au 
spulberat.

Jocurile au fost arbitrate bine 
de brigăzile : Gh. Ferariu — 
D. Dobrescu, E. Mendel — C. 
Pitaru și V. Valentin — R. 
Farmuș. Marți, de la ora 15,30: 
Explormin — Rapid, Flacăra 
roșie — C.S.M. Libertatea, 
Chimpex — Calculatorul.

Aurelian BREBEANU

ria Reșița, si victoria la care 
ne-am referit la început a 
celor din Drobeta Tr. Severin, 
la Motru. Deci, din 9 victorii. 
1 aparțin celor trei lideri. De 
subliniat si performanța echi
pei din Moreni trei egaluri în 
deplasare in 5 etape (la Di
namo Victoria, la Tractorul și 
Progresul), după cum tn etapa 

a 25-a un egal făcuse... senza
ție. acel 1—1 realizat de 
telul Galați la Ploiești. < 
5e părea că a compromis 
sele ploieștenilor de a 
mova. Dar cine bănuia ce : 
să se intîmple doar după 
săptămină. dnd Petrolul 
cîștigat chiar pe terenul 
versarului direct ?

Din păcate, sint prea puține 
asemenea rezultate in Divizia 
„B". Doar liderii celor trei 
serii s-au impus cu autoritate 
și în deplasare a mai răsărit 
cite un rezultat pe id. pe 
colo, dar asta nu salvează ni
velul jocurilor, replica pe care 
o dau unele formații.

O- 
care 
san- 
pro- 
avea 

o 
a 

ad-

Constontin ALEXE

Așa 
partidă 
juniorii 
cum au 
turl șl 
minute, 
periculoasă a oaspeților 
meni nu putea să prevadă ce s-a 
petrecu* pr parcursul minutelor 
25—30. Adică, o cădere Inadmisi
bilă a jucătorilor noștri, unii din
tre ei cu multe meciuri Interna
ționale la activ, o... absență to
tală — Îndeosebi a apărării — la 
fazele care au dus la înscrierea 
celor două goluri de către jucă
torii sovietici. Cum s-au derulat 
aceste faze ? tn min. 27, după 
o mare ocazie a Iul Sklearov, 
KUZLEV a reluat cu capul Ia 
al doilea corner consecutiv exe
cutat de Gușcin. Trei minute mai 
tlniu, la o minge pierdută cu 
mare ușurință de către atacanții 
■oștri, pe un contraatac foarte 
rapid. GUSCIN a ridicat scorul 
la 0—2 î Cea mai mare ocazie 
a echipei nuastne în această pri
mă repriză a fost irosită de Po
logea. in min. 23, el șutind pe 
Bngă poarta goală din poziție 
extrem de favorabilă. Evoluția 
necorespunzătoare a echipei 
noastr. în aceste prime minute a 
dus la cele două înlocuiri.

După pauză tinerii noștri tri
colori au apărut pe teren hotă- 
rîțl să schimbe cursul joculuL 
H au forțat minut cu minut re
duta apărării echipei sovietice, 
an dominat cu autoritate, In min. 
57 Nuță a ratat o Imensă ocazie, 
după care, tn min. 59 Solovțev 
l-a faultat i- ‘ ‘
ți CHIVU 
mult atacul 
transformat 
acordat. Șl

Stadion Metalul ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 3 000. Șuturi : 26—8 (pe 
poartă : 15—3). Camere : 9—2. Au 
marcat : CHIVU (min. 59 — din 
penalty), POLOGEA (min. 87), 
MATEI (min. 89). respectiv KUZ
LEV (min. 27) fi GUSCIN (min. 30).

ROMANIA : Leu (min. 35 PRU- 
NEA) — POLOGEA. Broșteanu, 
Zamfir, POJAR — Sabău (min. 
39 CHIVU), Pistol, POPESCU, Ba
dea — Nuță. MATEI.

U.R.S.S. : KALIN AUSKAS — 
Pasko, Diuldlne. Gerascenko, So- 
lovțev — Sirokin, SKLEAROV, 
KUZLEV, GUȘCIN — Gagloev 
(mln. 60 Karapetean), Bubuavskas 
(min. M Bucln).

A arbitrat bine K. Dimitriadis 
(Grecia) ; la linie : Cr. Teodo- 
rescu si Gh. Constantin (ambii 
România).

Cartonașe galbene : POPESCU, 
SIROKIN.

careu pe Pologea 
care a impulsionat 

echipei noastre, a 
impecabil penalty-ul 
to continuare, s-a

jucat numa' în jumătatea de te
ren a oaspeților, dar Chlvu — 
mln. 66 Popescu — mln. 75 și 
Nuță — min. 81 au ratat mari o- 
cazil. Și cînd nlmsnl nu se mai 
aștepta, partida a ' ' 
prezent! un final 
In min. 87. Badea a 
carte, de pe stingă, 
a reluat ei> capu 
colțul lung, aducind __
minut mai tlrzlu Nuțu a șutat In 
transversală. Apoi, în min. 89, 
după un șut senzațional al lui 
Chivu, respins de portar. MATEI 
a împins mingea in plasă, adu
ci nd victoria. In min. 90, Popes
cu. scăpat singur, a fost blocat 
de fundașul central Gerascenko. 
O victorie care menține echipa 
noastră în cursa pentru calificare.

laurențiu DUMITRESCU

oferit celor 
incandescent, 
centrat ca la 
și POLOGEA 
in plasă, tn 
egalarea. Un

REZULTATELE ETAPEI A 25-a IN DIVIZIA „C"
• Deha Tulcea și-o consolidat poziția in fruntea seriei a lll-a • 
Metalul Bocșa a pierdut derbyul seriei „bănățene* (0-1) cu 
C-S.M. Caransebeș, care a preluat șefia grupei • Un scor puțin 
obișnuit : Constructorul Craiova (locul secund in seria a Vll-a) 
5—6 cu Metalul Rm. Vilcea (ultime clasată) I • Electrica Titu 
a egalat-o Ic puncte pe fruntașa seriei a VI-o, Muscelul Cimpu
lung, care a rămas lideră datorită unui gol in plus • Scorul 
etapei : I.M.U. Medgidia - Progresul Isaccea 8-0 • Eiectroputere 
Craiova, Dunărea Călărași și C-I.L Sighet virtual promovate in 
Divizia „B* • Cea mai slabă echipă a campionatului : Construc
torul Satu Mare — o singură victorie in 25 de meciuri (8 p)l—

seria A V-a
Poiana Cimpina — Sportul .,30 

necembrie- o—0, Carpați Sinaia 
— MECON București 1—0 (1—0), 
Abatorul București — Petrolul 
Bălcol 5—0 (2—0), Luceafărul
București — Aversa București 
1—2 (0—1). Flacăra roșie Bucu- 

— IUPS Chitila 0—0, Chi- 
Brazl Ploiești — Viscofil 

București 1—0 (0—0), Avicola
Crevedla — Tehnometal Bucu
rești 2—9 (1—9). ICSIM București 
— Minerul FUI pești 4—1 (1—1).
Danubiana București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. "
BUCUREȘTI 36 p (57—21), 
Sportul M Decembrie" 36 
(37—24). 3. IUPS Chitila 32 
(31—21). 4. 
32 p (36—31)... .
15. Flacăra roșie București 24 p 
(26—38) 10 Aversa București 15 p
(TI—49). 17. Luceafărul București 
12 p (27—92).

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — Muscelul 

Cimpulung 2—0 (0-0), Știința
Drăgănești Olt — Dacia Pitești 
1—9 (1—9). Electrica Titu — Re
colta Stolcănești 3—1 (3—0).
ROVA Roșiori — Chimia Tg. 
Măgurele 3—9 (1—9), Dunărea-
Venus Zimn'eea — Tesctila Ro
șiori 5—2 (2—2), Sportul muncito
resc Caracal — Chimia Găești 
3—3 (0—iș. Electronistul Curtea 
de Argeș — Cimentul Fieni 4—1 
(1—9), Metalul Alexandria — 
Metalul Mija 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG S3 P (41—20), 
2. Electrica Titu S3 p (40—20), 3. 
Sp. m Caracal 27 p (32—31)... pe 
ultimele locuri : 15. Recolta Stoi- 
cănești 21 p (25—33), 16. Știința 
DrăgăneșU Olt 19 p (23—43).

SERIA A VH-a
Eleciroputere Craiova — Petro

lul T’.eleni 4—1 (2—0), Metalur
gistul Sadu — Dierna Orșova 

(0—0). Viitorul Drăgășam — 
Pandurii Tg. Jiu 2—0 (1—0), Jiul 
Rovinari — C.F.R. Craiova 2—0 
(I—0). Mecanizatorul Șimian — 
Progresul Băilești 1—9 (1—0).
Constructorul Craiova — Metalul 
Rm. Vilcea 5-6 (2—1)1 Forestie
rul Băbeni — A.S.A.-Victoria Cra
iova 0—1 (0—1), Armătura Strc- 
haia — Dunărea Calafat 4—6

Pe^ primele locuri : L ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 39 p 
(64—10). 2. Pandurii Tg. Jiu 28 p 
(34—20), 3. Constructorul Craiova 
28 p (40—30)... pe ultimele locuri: 
15. Metalul Rm. Vilcea 21 p 
(23—43) 16. Dunărea Calafat 20 p
(31—45).

SERIA A VIU-a
C.S.M. Caransebeș — Metalul 

Bocșa 1—0 (1—0), Unirea Sînni- 
colau — C.F.R. Arad 2—1 (1—1). 
Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Moldova Nouă 1—0 (0—0), Unirea 
Tomnatic — Șoimii Llpova 2—2 
(1—1), Minerul Anina — U.M. Ti
mișoara 3—2 (3—0), Obilici Sln- 
martinu Sîrbesc — Victoria Ineu 
2—0 (1—0), Rapid Arad — Mine
rul Oravița 1—0 (1—0). C.S.M. Lu
goj — C.F.R -Victoria Caransebeș 
2—0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. 
CARANSEBEȘ 30 p (42—23) 
Metalul Bocșa 30 p (37—28), 
Șoimii U>pova 26 p (36—32),

SERIA I
Minerul Vatra Daraei — Meta

lul Rădăuți 2—• U—O. Cetatea 
Tg. Neamț — Avlntul Frasin 5—0 
(4—9). Zimbrul Șiret — Șiretul 
Pașcani 9—2 <6—9) Relonul Săvi- 
aești — Minerul Gura Humorului
1— 9 (9—9) Constructorul Iași — 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc
2— 1 (1—1). Explorări Cimpulung
Moldovenesc — Luceafărul Boto
șani 3—1 (2—1). Electro-Șiretul
Buceeea — Carpați Gâlănești 3—1 
<1—1). Celuloza-Bradal Roznov — 
TEPRO Uși 1—9 (1—4).

Pe primele locuri In 
după etapa a 25-a .- L 
VATRA DORNE1 25 p 
Sretul Pașcani 13 p 
Relonul Săvtoești 30 p 
pe ultimele tocuri

MINERUL 
P4—17), 2. 
(47-23). 3.

_ (44—16) _ 
_______ i : 15. TEPRO 

Iasi IS p (19—42). 16. A.S.A. Cim- 
p alung 14 p (39—41).

SERIA A H-a
ax Buhusl — Aripile Ba

cău 1—1 (1—3). Petrolul Momești 
— Victoria Tecuci 3—2 (1—1), Mi
nerul Comăneștl — INTER Vas
lui 9—9. Mecanica Vaslui — Con- 
structorul-Fia căra Odobești 9—9 
(2—9), C S.M. Bovzești — Lucea
fărul Adj ud ’—9 (9—9). Unirea
Negrești — Viticultorul ParxSu
5— 9 (2—9). Letea Bacău — tami-
norul Roman 3—0 (2—3) ' '
Mărășești — 
(7—3).

Pe prunele 
CA VASLUI 
ripile Bacău 
traiul Moinești 29 p (49—24)... pe 
ultimele locuri : 14. Victoria Te
cuci 21 p (23—32), 15. Foresta Gu- 
gești 21 p (29—30). 14. Constructo
rul Odobeșil 19 p (16—57).

SERIA A III-a
Chimia Brăila — Delta Tulcea 

1—2 (1—2). Arrubhun Mă cin —
Portul Constanța 2—1 (1—9), Ș.N. 
Tulcea — Laminorul Viziru 2—0 
(I—0), Avîntul Matca — Petrolul 
Ian ca 3—2 (1—0), D.V.A. Portul 
Galati — Chimpex Constanța 2—0 
(1—0), I.M.U.-CSS Medgidia — 
Progresul Isaccea 8—0 (3—0), Vo
ința Constanța — Ancora Galați
6— 1 (3—1), Marina Mangalia —
Cimentul Medgidia 3—9 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 36 p (42—10), 2. I.M.U. 
Medgidia 33 p (50—22), 3. Portul 
Constanța 32 p (36—17)... pe ulti
mele locuri : 15. Cimentul Medgi
dia 21 p (38—39), 16. Chimpex 
Constanța 12 p (23—51).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Petrolul 

Berea 4—0 (2—0), Ș.N. Oltenița — 
Victoria Lehliu 4—2 (2—1). Viito
rul Chlrnogi — Olimpia slobozia 
3—1 (1—1), Carpați Nehoiu —
Constructorul Giurgiu 5—1 (2—0), 
Metalul Buzău — ISCIP Ulmeni 
1—1 (i—i) ICPB Bolintin — Ra
pid Fetești 4—2 (1—0). Chimia-
Victoria Buzău — Victoria Țăndă- 
rel 2—0 (1—0) Unirea Slobozia — 
A.S.A. Buzău 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 57 p (50—17). 2. 
Chimia Buzău 27 P (38—26), 3. 
Ș.N. Oltenița 26 p (29—25) — 11 
victorii. 4. Olimpia Slobozia 26 p 
(37—33) — 9 victorii... pe ititinele 
locuri : 15. Rapid Fetești 21 p 
(21—35) 16. Victoria LeMiu 19 P
(24—46»

. _ _ .. Chimia
Foresta Gogești 2—9

ICSIM 
2. 
P 
P 

Danubiana București 
pe ultimele locuri:

C.S.M.
2.
3.
4.

Unirea SinD.colau 26 p (33—31).., 
pe ultimele locuri 
Ineu 21 p (29—52) 
16. CJJt. Arad 21 
8 victorii.

SEBJA A
Recolta Salonta 

Oradea 1—1 (0—1). 
Silvaniei — C— 
Mare 3—0 (2—0. 
cuiuș — Oa-U1_ 1

15. Victoria 
— 9 victorii, 
p (29—52) —

IX-a
— înfrățirea 

Silvania Cenu 
Constructorul Satu 

Minerul Șun- 
___ _ _____ Negrești 2—0 

Voința Oradea — Some
șul Satu Mare 1—0 (0—0), Unio
Satu Mare — Unirea Valea lui 
Mihai 3—0 (0—0). Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Victoria Cărei 
3_1 (0—1) Chimia Tășnad — O- 
limpia Gherla 1—0 (4—0), Minerul 
Sărmășag — Minerul Or. dr. Pe
tru Groza 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 34 p (36—15), 2. 
Recolta Salonta 34 p (42—22). 3. 
Mineral Sărmășag 30 p (34—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania 
Cehu Silvaniei 20 p (27—45), 16.
Constructorul Satu Mare 8 p 
(15—50).

SERIA A X*a
Minerul Rodna — C.I.L.-Meca

nica Sighet 3—0 (2—0). Mureșul 
Luduș — Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—i (2—0). Energia Prundu Bir- 
găului — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 2—1 (1—0), Bradul Vișeu — 
Oțelul Reghin 2—0 (1—0), Minerul 
Băiuț — Minerul Bălța 2—0 (1—0), 
Electromureș Tg. Mureș — CHIM- 
FOREST Năsăud 1—1 (1—0), ISSM 
Sighet — CUPROM Bala Mare 
2—o (1—0), Minerul Borșa — Mi
nerul Baia sprie 6—2 (1—1). _ _

Pe primele locuri : 1. C—.—-
SIGHET ~
Bălța 27 
reș Tg. 
Minerul 
ultimele 
duș 22 
Borșa 21

____>’ locuri : 1. C.I.L. 
36 p (52—15), 2. Minerul 
p (34—29), 3. Electromu- 
Mureș 26 p (37—22), 4.

Rodna 26 p (34—33)... pe 
locuri : 15. Mureșul Lu- 
p (35—36), 16. Minerul
p (37-42).

SERIA A XI-a
Mecanica Oră știe — Minerul 

P-aroșeni 3—0 (1—0). Tiriavele
Blaj — Victoria Călan 1—0 (1—0), 
VlitOTUl-I.R.A Cluj-Napoea — Da
cia Orășlic 3—0 (1—0), IMIX Ag
nita — Inter Sibiu 1—0 (0—0), 
Mecanica Alba ’ulia — Mincrul- 
Stiința Vulcan 3—1 (1—0), Unirea 
Ocna Sibiului — Metalul Aiud 
2—1 (2—1). Minerul Certej —
Steaua-C.F.R Cluj-Napoea 2—0 
(0—0), Metalul Sighișoara — Soda 
Ocna Mureș 2—1 (1—0). _

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORAȘTIE 35 p (43—1°), 2. 
Minerul Paroșeni 35 p (34—20). 3. 
Viitorul I.R.A. Cluj-Napoea 28 p 
(33—22)... pe ultimele locuri : 14. 
Metalul Sighișoara 22 p (25—34), 
15. Mecanica Alba Tulia 22 P 
(33—46), 16. Tîrnavele Blaj 21 p 
(19—35).

SERIA A XlI-a
I.C.I.M. Brașov — Minerul Ba- 

raolt 4—0 (2—0), Electro Sf. 
Gheorghe — Cimentul Hogniz 
4—2 (2—1), Nitramonia Făgăraș
— Mobila-Măgura C ocllea 3—0 
(0—0), Mureșul Toplița — Textila 
Prejmei-. 3—1 (1—1), Precizia Sa- 
cele — Utilajul Făgăraș 4—1 
(0—1). Unirea Cristuru Secuiesc
— Minerul Bălan 1—0 (0—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Celuloza 
Zârnești 4—2 (3—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — Metrom Bra
șov 2—0 (0—0), Viitorul
gheni nu a jucat.

Pe primele locuri : I.
BRAȘOV 40 p (49—18), 2. Nitra
monia Făgăraș 35 p (60—22), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 33 p (49—28), 
4. Progresul Odorhci 33 p (36—33).. 
pe ultimele locuri : 15. Celuloza 
Zărnești 22 p 
Săeele 22 p 

' Prejmer 19 p
Rezultatele 

mise de către

Gheor-

(34—41), 16. Precizia
(31—44), 17. Textila 
(20—39).
ne-au fost trans- 

_______ _____ corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
• In cadrul unul concurs la 

Gând, atletul belgian Eddy Annys 
a realizat un nou record națio
nal la săritura în înălțime cu 
2.36 m.
• La Wheeltag, în Virginia oc

cidentală, s-a desfășurat o cursă 
pe 20 km. Kenyanul Michael 
Musyokl, clasat al patrulea la 
10 000 m la J.O. '84. a obținut vic
toria tn 55:00,0. L-au Urmat a- 
mericanul Sinclair 1.01:44 șl un 
alt kenyan, Ngatia 1.01:53. între
cerea feminină a revenit amerl- 
,cancel Julie Osphording în 
1.12:14.
• Duminică, la New York, va 

avea loc o cursă feminină pe 
10 000 m la startul căreia vor fi 
prezente, între altele, faimoasele 
maratoniste Joan Benoit — cam
pioană olimpică, Grete Waltz — 
campioana mondială șl... Mări
ei ca Puică — medaliată olimpică 
cu aur la 3 000 m.

Campionatele europene de box

D. LUGIGAN SI D MARICESCU 
ÎNVINGĂTORI ÎN GALELE DE IERI

BUDAPESTA, 27 (prin tele
fon). După frumoasele victorii 
obținute de boxerii români în 
primele două zile ale competi
ției (Șchiopu, Nistor, Obreja, 
Bornescu și Preda, promovînd 
în turul următor), luni au în
cercat să le repete exemplul 
alti trei pugiliști din echipa tă
rii noastre : Nicolae Talpoș 
(pană). Dănuț Lugigan (mijlo
cie mică) și Doru Maricescu 
(mijlocie).

Primul care și-a realizat o- 
biectivul a fost Dănuț Lugigan, 
care l-a avut ca adversar pe 
Zlatko Burici, campionul Iu
goslaviei. Debutant într-o com
petiție atît de mare. Lugigan 
a început timid, fără a lăsa, 
totuși, inițiativa lui Burici. Di
rectele de stingă foarte pre
cise. contrele de dreapta pla
sate la momentul oportun și 
un joc de picioare derutant — 
iată armele cu care tinărul nos
tru boxer s-a impus în fata 
unui adversar mult mai expe
rimentat. care a căutat tot tim
pul schimburile prelungite de 
lovituri — tactică evitată de 
român. Lugigan a punctat clar 
și eficace, reușind, fără să riș
te. să acumuleze punctele ne
cesare unei splendide victorii, 
în meciul următor el îl va în-

tilni pe Mihail Timm (R. D. 
Germană).

Deși a aruncat în luptă toate 
resursele fizice și toată ambi
ția, Nicolae Talpoș a ratat ca
lificarea în fata lui Robert 
Gonkzi (Ungaria), după un meci 
dramatic. în care din rundul 
secund lupta s-a desfășurat cu 
avizul... medicului, invitat me
reu să constate dacă Gonkzi 
(rănit la arcadă) sau Talpoș 
(la nas) mai pot continua lup
ta. Din păcate. în ultima re
priză sportivul nostru a pier
dut din precizia loviturilor și 
adversarul său a cîștigat la 
puncte.

Marți vor urca în ring, în pri
ma gală, la semimuscă : D. 
Șchiopu — Abrahmanov (URSS), 
la semiușoară ; D. Stănciules- 
cu — Alananpaa (Suedia) și la 
ușoară : D. Ilie — Cerni (Po
lonia). iar în gala a II-a la co
coș : R. Nistor — Hristov (Bul
garia).

Seara tirziu. Doru Maricescu a 
obținut o aplaudată victorie la 
puncte în fața lui Peter Mar
tinsen (Norvegia). în partida

Rudei Obreja (dreapta) In meciul victorios cu danezul Ivcn 
Vohnsen. Wdefoto : MTI-AGERPRES
următoare el îl va intîlni pe 
campionul francez Tiozzo, care 
l-a învins la puncte pe sovie
ticul Baliguzov.

Petre HENT
Alte rezultate : cat. muscă : 

Dieter Berg (R.D.G.) b.p. Naser 
Rusidi (Iugoslavia) ; cat. pană : 
Dragan Konovalov (Iugoslavia) 
b.p. Lars Lundjensen (Dane
marca) ; Samion Maksatrian 
(U.R.S.S.) b.p. Dimităr Slavcev 
(Bulgaria) ; cat. mijlocie mică : 
Hakan Sindemark (Suedia) b.p. 
Alpaslan Yildlrim (Turcia) ; Mi
chael Timm (R.D.G.) b.p. Kieran 
Joyce (Irlanda).

SPORTIVI ROMÂNI

AU ÎNCEPUT „MONDIALELE"
DE POPICE

La Frankfurt pe Main (R. F. 
Germania) au început întrece
rile celei de-a doua ediții a 
Campionatelor mondiale de po
pice la juniori (fete și băieți), 
la care participă sportivi din 
Austria, Cehoslovacia. Franța, 
K. F. Germania, Italia, Iugosla
via, Polonia, România, Suedia 
și Ungaria. Țara noastră par
ticipă la C.M. cu echipe com
plete. cîte trei cupluri la pro
ba de perechi și. sperăm, cu 
un număr cit mal mare de 
sportivi la întrecerile indivi
duale, la care vor avea drept 
de participare cel clasați pe 

locurile 1—20, atît la fete, cît 
șl la băieți. în urma adiționă
rii punctajelor obținute în dis
putele la echipe și perechi. 
Prima probă — cea pe echipe 
— a început duminică după- 
amiază și se va încheia azi.

- JUNIORI
Pină la ora convorbirii telefo
nice. din fiecare formație au 
jucat cite unul sau doi spor
tivi. Dintre reprezentanții noș
tri au evoluat Mariana Borta 
și Iuliu Fekete. Mariana Borta, 
cu un rezultat destul de valo
ros, ocupa locul trei, reușind 
să doboare din 100 de lovituri 
mixte 436 de popice. Pină a- 
tunci, cel mai bun punctaj l-a 
avut Kutenova (R. S. Ceho
slovacă) — 448. La băieți con
ducea iugoslavul Gajncul, cu 
936 p.d. I. Fekete, care a in
trat primul pe pistele de joc 
din echipa noastră, a avut un 
rezultat slab — 864 p.d.

întrecerile pe echipe se în
cheie astă-seară, miercuri și 
joi se dispută proba de pe
rechi. iar vineri cea indivi
duală.

„UN DO!"-uri -------------------
• La această a XXVI-a ediție a campionatelor europene stat 

aCTeditați 400 de ziariști, fotoreporteri și comentatori radio șl 
TV din 26 de țări. Față de cel 169 de pugiliști participant!, 
numărul gazetarilor ni se pare edificator pentru interesul de 
care se bucură boxul.
• Dintre cel 12 campioni europeni de la ediția precedenta 

— Varna 1983 — stat prezenți la Budapesta doar Alexandrov 
si Iakubkin (U.R.S.S.), Marinov și Kuprenski (Bulgaria).
• Prima mare surpriză înregistrată a fost eliminarea (cu o 

decizie 3—") chiar din primul tur, a campionului mondial și 
european Alexandrov, de către turcul Cental Oner.
• Apropo de arbitri : la Budapesta nu mai funcționează ofi

cial „juriul de a-pel". Unii zic că e bine, alții că nu...
• In cele 25 de ediții ale C.E. au fost decernate 959 de medalii 

de aur, argint șl bronz. Medalia jubiliară cu nr. 1 000 va fi 
însoțită de un frumos premiu atribuit special de organizatori.
• Medicul lotului nostru, dr. Petre Radovici, are mult de 

lucru cu arcadele boxerilor... străini care, cunoscîndu-i price
perea, îi solicită mereu asistența.

Telemac SIRIOFOL

„TURUL ITALIEI
Cea de a 9-a etapă a „Tu

rului Italiei". (Matera — Cro- 
tone, 237 km), a revenit la 
sprint. în fața unui pluton de 
30 de alergători, italianului 
Paolo Rosola cu 5.48:41. în cla
samentul general continuă să 
conducă Roberto Visentini (I- 
talia) cu 47.03:28, urmat la 28 s

" LA CICLISM
de Hinault (Franța) și la 1:26 
de Lejarreta (Spania).

★
A 82-a ediție a cursei Bor

deaux-Paris (585 km) a fost 
cîștigată de belgianul Rene 
Martens, care a acoperit dis
tanța în 13.14:05.’ Pe locul se
cund la 4:31 s-a clasat fran
cezul Duclos-Lassalle.

PESTE HOTARE
• Sportivele române s-au cla

sat pe primul loc în toate cele 
șase probe disputate în cadrul 
tradiționalei regate de canotaj 
de la Brisbane. Au obținut vic
torii echipajele de schif simplu, 
2 V, 2 f.c., 44-1, 4 v și 84-1.

In competiția masculină concu- 
renții români au cîștigat probele 
de 2 f.c. și 24-1.
• La Viena, în penultima zi a 

turneului de calificare pentru 
campionatul european masculin 
de volei. România a învins cu 
3—0 (7, 8, 2) Austria. Alte rezul
tate : R. F. Germania — Israel 
3—0. Grecia — Turcia 3—0. In 
clasament conduc echipele Ro
mâniei, Greciei și R. F. Germa
nia cu cîte 7 p.

• In primul tur, după califi
cări, la Roland Garros, jucătoirul 
român Florin Segărceanu a ob
ținut o frumoasă victorie, elimi
nând pe americanul Paul Ana co
ne, după un meci extrem de dis
putat, cu scorul de 7—5, 6—7
(4—7), 7—6 (7—4), 6—2. Elimina
rea lui Anacone, ca și a altor 
cunoscuți tenis mani în primul 
tur (Slozil, Gilbert, Mark Edmon
son, Tim Wilkinson), sint consi
derate ca surprize. Un alt rezul
tat nescontat în turneul feminin: 
Pascale Paradis — Andrea Te- 
mesvari 7—6, 3—6, 6—3 !

• în finalele pe aparate din 
cadrul concursului de gimnastică, 
ritmică de la Tokio, Doina Stăi- 
eulescu s-a clasat pe locul tred. 
la exercițiul cu panglica—19,60 p 
fiind precedată de Lilia Ignatova 
(Bulgaria) — 19,85 p șl Galina 
Beloglazova (U.R.S.S.)— 19,75 p.

S A ÎNCHEIAT A 44-a EDIȚIE
A „EUROPENELOR"

KATOWICE, 27 (prin telefon). 
Duminică seara, tîrziu, la Pa
latul sporturilor „Hondo" s-au 
încheiat disputele din cadrul 
celei de a 44-a ediții a „euro- 

-penelor" de haltere pentru se
niori, care au programat cate
goriile 110 kg și +110 kg (la 
care noi nu am avut reprezen
tanți), înainte de a consemna 
rezultatele, trebuie să mențio
năm că, în clasamentul neofi
cial pe medalii — numai cele 
de aur — România împarte 
locurile 3—4 cu R.D. Germană, 
după Bulgaria și U.R.S.S. La 
cai 110 kg, smuls : 1. Iuri Za- 
harievici (U.R.S.S.) 185 kg, 2. 
Anton Baraniak (Cehoslovacia)

DE HALTERE
Milos Cernik (Ce-
177 kg; aruncat : 1.
222,5 kg, 2. Bara-

180 kg, 3. 
hoslovacia) 
Zaharievici . 
niak 222,5 kg, 3. Cernik 217,5 kg 
total : 1. Zaharievici 407,5 kg, 
2. Baraniak 402,5 kg, 3. Cernik 
395 kg ; cat. +110 kg, smuls: 1. 
Aleksandr Guniasiev (U.R.S.S.) 
192,5 kg, 2. Senno Salzwedel 
(R.D.G.) 187,5 kg, 3. Leonid Ta- 
ranenko (U.R.S.S.) 185 kg ; a- 
runcat : 1. Taranenko 230 kg, 
2. Salzwedel 227,5 kg, 3. Gunia
siev 225 kg; total : 1. Gunia
siev 417,5 kg, 2 Taranenko 415 
kg (mai ușor decît adversarul 
de pe locul 3). 3. Salzwedel 415 
kg.

Ion OCHSENFELD
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• IN 1986 se va aniversa o 
jumătate dc secol de activitate 
eompetlțlonală (organizată) a 
fotbalului din Uniunea Sovietică. 
La ora actuală, în evidența fo
rului unional există peste 5 md- 

, lioane de fotbaliști, oeea 00 de
monstrează marea popularitate a 
acestui sport. Dintre succesele 
fotbalului sovietic amintim : tit
lul olimpic din 1956, la Melbour
ne, titlul european ta 1960, vic
toriile ta „Cupa cupelor" ale lui 
Dinamo Kiev — 1975 si Dinamo 
Tbilisi — 1981. • IN PRELIMINARI
ILE C.M. (zona sud-americană), la 
San Cristobal (Venezuela) : Vene
zuela — Argentina 2—3 (1—2); la 
La Paz (Bolivia): Bolivia — Para
guay 1—1 (1—0). 0 CIȘTIGIND CU 
2—1 jocul eu Dundee Utd, pe 
„Hampden Park", Celtic Glasgow a 
înregistrat un record ta materie: 
a 27-a sa victorie ta cele 100 edi
ții ale „Cupei Scoției" 0 PE 
.,WEMBLEY", la Londra, a avut 
loc zilele trecute ediția cu nr. 
104 a finalei „Cupei 
reamintiți, desigur. 
Utd. a Întrecut la 
pe Everton. Faptul

Angliei". Vă
Manchester 

limită (1—0) 
cel mai im-

portant este acela că pentru pri
ma oară, în istoria de peste un 
secol a competiției, un fotbalist 
(Kevin Moran de la Manchester) 
a fost eliminat de pe teren !... 
• IN URMA UNUI INCENDIU 
oare a avut loc ta atelierul unui 
fotoreporter, Domlcio Pinheiro, 
din Sao Paulo, a ars o colecție 
excepțională (șl unică !...) cu- 
prinztad peste 5 000 de fotografii 
din cariera ilustrului jucător bra
zilian Pole, precum șt circa 
30 000 de diferite clișee, evident, 
dta 
stat 
dar 
nici 
rent
REAL MADRID, care, de-a lun
gul anilor, a luat parte de mal 
multe ori ta oompetițiile europene 
(6 victorii ta „C.C.E." șl de 3 ori 
finalistă ; de 2 ori finalistă în 
„Cupa cupelor"), după o pauză 
de 19 ani a obținut, anul acesta, 
Victoria ta „Cupa U.E.F.A.". ta 
anii de participare la aceste com
petiții, Real Madrid a susținut 
189 de meciuri <10®—30—50) gola
veraj 420—202. In cursul recentei

fotbal. Pagubele sinistrului 
estimate la 500 000 de dolari, 
daunele morale nu pot fi, ta 
un caz, evaluate, ta lndlfe- 
ce valută dta lume ! 0

8

AUSTRALIA. Prima cupă mondială de hochei pe Iarbă în... 
sală (evident, pe gazon sintetic) va avea loc ta 1988 la Can
berra în cadrul manifestărilor prilejuite de bloenten’arul ani
versarii Australiei.

OLANDA. Rutierul Gerrie Kneteman (34 ani) a cîștigat re
cent Cursa tradițională „Amstel Gold o întrecere extrem de 
“ura. desfășurată pe ploaie și pe un frig pătrunzător. De alt- 

Cei 146 de ‘'2ncurenU care au luat startul au 
e ?1’ ciea 06 cel ma! important, pe ...biciclete, la Meersen. Fapt foarte interesant pentru Kneteman, victoria obținută de el a fost 

prima din acest sezon. Cu 11 
ani în urmă, adică în 1974, el _ uil 1 ,■ EmX.
a mai obținut primul loc în 
clasamentul lui ,,Amstel Gold < f f 
Race" ! f I ]

AUSTRIA. Antrenorul aus- X. IJU
triac Dieter Bartsch care a K
pregătit, în ultimii ani, echipa L _ ”
feminină de schi a Elveției, 
sub conducerea căruia coborâtoarele helvete au obținut 
medalii la J.O. de la Sarajevo șl albe două la C.M. de la ouu- 
mio» * ^ost chemat să preia, de la Charty Kahr, răspunderea 
pregătirii sehioarelor austriece.

Dacă reprezentativa de tenis a Statelor Unite se va 
califica pentru finala actualei ediții a „Cupei Davis*, atunci 
ultimul act al competiției va avea loc la Louisville (Kentuckv), 
,?t ..Freedom", în zilele de 20—22 decembrie. USTA
(United States Tehnis Association) n-a anunțat încă ce fel de 
material va fi folosit pentru acoperirea podelei, dar în mod

ft

două 
Bor-

cert va fi unul „rapid", care convine cel mai mult jucătorilor 
americani.

U.R.S.S. Fostul campion mondial de șah, marele maestru 
Mihail Botvinik a scos o nouă lucrare intitulată „Lucrări ana
litice și critice (1942—1956)*. In această carte Botvinik anali
zează critic peste 130 de partide și prezintă activitatea și suc
cesele obținute pe plan internațional de școala sovietică de șah.

CEHOSLOVACIA. La Congresul Federației internaționale de 
hochei, care a avut loc. zilele trecute la Fraga, 
programul competițiilor viitoare.

______ s-a stabilit 
întrecerile grupei ,,A“ a cam
pionatului mondial din 1986 
se vor desfășura la Mosoova, 
iar cele din 1987, la Viena. 
Grupa „B“ va avea loc, anul 
viitor, In Olanda, iar grupa 
„C“ în Spania. Campionatul 
european de juniori grupa 
„A" este programat în Fin
landa.

JAPONIA. Un mare turneu 
loc la Tokio, la sfîrșitul luniiinternațional de baschet va avea loc la Tokio, la sfîrșitul lunii 

iunie, cu participarea selecționatelor U.R.S.S., Olandei și Japo
niei și a echipei americane Universitatea Indiana.

R.P. CHINEZA. Fostul campion mondial d-e box la categoria 
grea, Mohammad Aii (Cassius Clay) a participat la o gală de
monstrativă de box la Beijing, în fața a 400 de elevi și pro
fesori de la Institutul de sport. Cassius Clay a încrucișat mă
nușile. pe rind. cu șase pugiliști amatori chinezi, apreciind că 
aceștia, urmînd un antrenament adecvat, vor putea realiza per
formanțe superioare.
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„Cupe UEFA“, înfrângerea din 
returul finalei, cu Videoton. este 
prima pe care Realul o suferă 
pe propriul stadion „Santiago 
Bernabeu* ! S LA BUDAPESTA, 
în finala C.E. de cădeți (juniori 
16 ani), U.R.S.S. a întrecut Gre
cia cu 4—0 (2—0). Pentru locul 
tred : Spania — R.D.G. 1—9 
(0—0) 4» MIERCURI SEARA, pe
stadionul Heysed din Bruxelles 
va avea loc finala „C.C.E.* din
tre deținătoarea trofeului (F.C. 
Liverpool) și câștigătoarea ediției 
trecute a „Cupei cupelor" (Ju
ventus Torino). Iată finalele de 
pînă acum ale competiției : 1956: 
REAL MADRID — Reims 4—3 ; 
1957 : REAL MADRID — Fioren
tina 2—0 ; 1958 : REAL MADRID
— A.C. Milan 3—2 (d. p.) ; 1959 : 
REAL MADRID — Reims 2—0 ; 
1960 : REAL MADRID — Eintracht 
Frankfurt pe Main 7—3 ; 1961 : 
BENFICA — C.F. Barcelona 3—2 ; 
1962 : BENFICA — Real Madrid 
5—3 ; 1963 : A.C. MILAN — Ben
fica Lisabona 2—1 ; 1964 : INTER
NAZIONALE — Real Madrid 3—1; 
1965 : INTERNAZIONALE — Ben
fica 1—0 ; 1966 : REAL MADRID
— Partizan Belgrad 2—1 ; 1967 :
CELTIC — Internazionale 2—1 ; 
1968 : MANCHESTER UNITED — 
Benfica 4—1 (d. p.) ; 1969 : A.C. 
MILAN — Ajax Amsterdam 4—1 ; 
1970 : FEYENOORD — Celtic
Glasgow 2—1 (d. p. ) ; 1971 :
AJAX — Panathinaikos Atena 
2—o ; 1972 : AJAX — Internazio
nale 2—0 ; 1973 : AJAX — Ju
ventus Torino 1—0 ; 1074 : BA
YERN M UNCHEN — Atletico 
Madrid 1—1 și 4—0 la rejucare ; 
BAYERN MUNCHEN — Leeds 
United 2—0 ; 1976 : BAYERN
MUNCHEN — St. Etienne 1—0 ; 
1977 : LIVERPOOL — Borusia 
Monchengladbach 3—1 ; 1978 : LI
VERPOOL ■— F.C. Bruges 1—o ; 
1979 : NOTTINGHAM FOREST — 
Malmo FF 1—0 ; 1980 : NOTTIN
GHAM — Hamburger SV 1—0; 1981: 
LIVERPOOL — Real Madrid 1—0; 
1982 : ASTON VILLA — Bayern 
MUnchen 1—0 ; 1983 : HAMBUR
GER S.V. — Juventus 1—0 ; 1984: 
LIVERPOOL — A.S. Roma (5—3 
(d. p. și după 11 m) • FINALA 
„CUPEI R. F. GERMANIA" : Ba
yer Uerdigen — Bayern Miinchen 
2—1. • MECI AMICAL la Cork : 
Irlanda — Spania 0—0 • TUR
NEU LA TOKIO : Uruguay —• 
Japonia 4—1 (1—1). F.C. Santos
(Brazilia) — West Ham (Anglia) 
2—1 (2—0).
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