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Geo RAEȚCHI
• Sub același generic, Comisia 

bucureșteană a organizat o în
trecere sl pentru cei mai tineri 
pololști din Capitală, cu partici
parea a 16 echipe. La copil I. 
pe primele locuri s-au clasat 
CSS 1 (antrenor V.. Ștefănescu), 
CSS Triumf (A. Ionescu) si Pro
gresul (Ad. Ionescu). La copii 
II: CSS Triumf (Fl. D umitrache). 
Progresul (I. Miu), Rapid (P 
Chetan). • Rezultate din Divizia 
A. întrecerea pentru locurile 7— 
10. tururile 3 și tu CSU Con
strucții TMUCB 13—5 șl 10—8 cu 
Progresul Oradea, 7—2 șl 12—8 
cu Lotul de juniori ’69. 7—7 și 
13—6 cu IL Timișoara: ILT 6—6 
șl 8—7 cu Lotul de juniori, 12—5 
șl 11—8 cu Progresul Oradea; 
Pfogresul 9—8 și 9—13 cu Lotul 
de juniori. (Gh. NISTOR, coresp.)

Vineri, sîmbătă și duminică, la 
Patinoarul „23 August14 din Ca
pitală s-au desfășurat Campio
natele Naționale de patinaj artis
tic pentru seniori. Concursurile 
au avut un nivel tehnic ridicat, 
dat de includerea în programul 
liber, de către 6 patinatori (au 
fost numai 8 concurenți și 16 
concurente !), a uneia sau a mai 
multor sărituri triple, semn că, 
în general, există preocupare pen
tru apropierea de cerințele aces
tei discipline pe plan internațio
nal.

Adrian Vasile (ICEMENERG 
București) și-a păstrat titlul, im- 
punlndu-se, pe ansamblu, datori
tă programului scurt foarte valo
ros, simțului dezvoltat al gheții, 
execuțiilor sigure și dezinvolte, 
pe partituri muzicale potrivite po
sibilităților J 
programul 
nostru n-a 
(Toe-Loop 
suficiente 
lului național.
(Tractorul Brașov), clasat al doi
lea, patinator de forță, a 
nou bun la „lmpuse“ 
„scurt". Tînăra speranță 
najului nostru artistic. 
Gheorghe (CSȘ 2 Galați 
trul Olimpic IMF București), 
ratat programul scurt, dar 
mobilizat extraordinar în reuniu
nea de duminică, cînd a reușit 
patru sărituri triple (Salchov, 
Flip, Rittberger, Toe-Loop), care 
ar fi trebuit, considerăm, să-i
asigure primul loc la programul 
liber. Curios. însă, arbitrii s-au 
dovedit prea exigenți cu interpre
tarea artistică a exercițiului (ca
pitol la care sportivul mai are, 
ce-i drept, de lucrat) ... Al pa
trulea a „sosit" un alt brașovean, 
Marius Negrea (Tractorul), ex-

Proletari din luate țările, unltf-eă •
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La Combinatul Siderurgic Călărași

( Municipiul Călărași găzduieș
te, în aceste zile, o suită de 
ample și entuziaste acțiuni 
sportive cuprinse în cadrul săr
bătoreștilor manifestări consa
crate odei de-a 65-a aniversări 
de la făurirea Partidului Co
munist Român. La Combinatul 
Siderurgic, spre exemplu, acum, 
în preajma Congresului 
.U.G.S.R., practic nu există a- 
telier ori secție care să nu-și 
fi înscris reprezentanții într-u- 
na din aceste întreceri omagia
le, organizate, aici, de Clubul 
Sportiv Muncitoresc „Oțelul". 
Ne referim la disputatele pâr-

POLOISTII FRUNTAȘI AU ONORAT ÎNTRECEREA DIN CAPITALĂJ

Disputată în ultimele trei zile 
ale săptămînii precedente. „Cupa 
a 65-a Aniversare a P.C.R." la 
polo a reunit, în Bazinul Flo- 
reasca din Capitală, pe cei mal 
buni jucători din tară, compo
nenti ai loturilor naționale A. B 
si de juniori, plus echipa Rapid 
București. în prlm-plan s-a aflat, 
cum era șl firesc, prima repre
zentativă. Ea s-a „încălzit" mai 
greu (2—5 în minutul 5 al par
tidei'de debut, cu 7-le feroviar), 
pentru a desfășura. în continu
are, o seamă de acțiuni pe un 
registru variat, imptinîndu-se de 
justețe în cele trei Intllnirl sus
ținute: 16—11 cu Rapid, 14—10 cu 
Lotul B șl 14—11 cu Selecționa
ta de juniori. In special meciul 
cu garnitura noastră 
un meci al ambițiilor, 
lungi perioade de 
remarcabil, cu . Înot 
Si faze interesante. __________
luliu Capșa a rulat, în jocurile 
disputate, întreg efectivul — portarii . -. -
rofeanu 1 gol, 
giu 10, ' . ____
Costrăs 7, Răducanu 1, Ciobăniuc

secundă, 
a avut 

angajament 
în trombă 
Antrenorul

Simion și Diaconu, Ga-
1. E. Ionescu 5, Ha« 

Moiceanu 7, Gordan 6,

Maria Bogoslov și Călin Creangă, noul cuplu campion in proba 
de dublu mixt Foto : Aurel D. NEAGU

Campionatele Naționale ale juniorilor la tenis de masă

MARIA BOGOSLOV Șl CĂLIN CREANGĂ,
-CEI MAI BUNI IN PROBA DE DUBLU MIXT

Sint ore- 
bună va- 

loturilor 
rezultate

După mai multi ani, Sala Flo- 
reasca din Capitală este gazda 
unei finale a Campionatelor Na
ționale de tenis de masă. în 
competiție aflîndu-se, acum, ju
niorii. care își dispută titlurile 
în probele Individuale, 
zentl multi sportivi de 
loare. componenti al 
naționale, jucători cu ________
de marcă pe plan international, 
campioni europeni al tinerei ge
nerații. ceea ce face ca disputele 
să fie cel mai adesea echilibrate 
si de un bun nivel tehnic sl 
spectacular.

Prima zl a întrecerii a fost și 
ziua „mixturilor". In această 
probă desemnîndu-se noii cam
pioni. Au elstigat. la capătul 
unei comportări foarte bune pe 
tot parcursul disputei. Maria Bo-

ENTUZIASTE PARTICIPĂRI
LA NUMEROASE COMPETIȚII OMAGIALE

tide de handbal — desfășura
te în orele libere pe frumoasa 
bază sportivă a clubului — la 
întrecerile de volei, atletism, 
tenis, ciclism, trintă. sah.

Dar competiția cu înscrieri 
record de echipe este cea re
zervată numeroșilor iubitori ai 
fotbalului : 32 de formații, cu 
arbitri desemnați de Comisia 
municipală de resort, cu echi
pament purtînd frumoasele în
semne ale Clubului Sportiv 
Muncitoresc „Oțelul**  Călărași. 
La manele Combinat siderurgic 
din municipiul de la Dunăre, 
înăltat în anii pe care cu mîn-

deplasează.

se 
treia la 
Iou A- 
Zamfi-

1. Kiss 3, V. Șerban 1. Ghlță 2. 
Acest lot, în care apar, după 
cum se vede, poloiști cu mare 
experiență alături de tineri în 
plină afirmare, se  2,
mîine, în Suedia, la un puternic 
turneu internațional, printre par
ticipante numărindu-se echipele 
U.R.S.S. și R.F.G.

Selecționata secundă de seniori 
a întrecut clar pe Rapid. 12—4» 
terminînd la egalitate cu echipa 
de juniori. 8—8, după ce 
desprinsese în repriza a 
patru goluri. Antrenorii 
lexandrescu și Gheorghe 
rescu i-au avut la dispoziție pe' 
Rada, Spînu — portari, Fejer 7 
goluri (orădeanul a arătat o for
mă deosebită, ca și alți jucători 
rutinati, de altfel), Cr. Dan 6, 
Chetan 3, Ardelean 1, Rus 4, S. 
Popescu 6. Pantea 2, Illes. Ragea 
1, Popa, B. Ștefănescu. Echipa 
se deplasează, tot mîine. la o 
competiție în capitala Poloniei, 
în ce privește naționala de ju
niori. învingătoare cu 14—10 în 
partida cu Rapid, ea a etalat u- 
nele remarcabile disponibilități, 
pe care Dima. G. Lisac 

goslov (Metalul C.S.S. Rm. vîl- 
cea — antrenor Tr. A nouța) sl 
Călin Creangă (Sticla C.S.S. Bis
trița — antrenor Gh. Bozga), cei 
doi tineri jucători demonstrînd o 
bună pregătire pe toate planurile.

Așadar, cele 64 de cupluri 
s-au angrenat în competiție 
avînd ca favorite perechile Kinga 
Lohr — Cristian Ignat. Olilia Bă- 
descu — Călin Toma, Emilia 
Ciosu — Romulus Revisz si Ma
ria Bogoslov — Călin Creangă. 
Conform așteptărilor, cele patru 
cupluri și-au valorificat șansa și 
potențialul de joc, calificîndu-se 
în fazele superioare ale competi
ției. ajungîndu-se ca. în semifl-

(Continuare în rxig 2~3)

dric îi numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", perioada cu 
cele mai strălucite realizări, 
pasiunea pentru sport, pentru 
fotbal îndeosebi, a venit o dată 
cu întîii constructori, cu „șan- 
tieriștii", care au ridicat pri
mele construcții metalice. A- 
cum, la sfîrșit de săptămină. în 
afara divizionarei „B“ Dunărea 
Combinatul trimite pe gazon 
alte zece echipe înscrise în 
Campionatul municipal de fot-

Vasile TOFAN

(Continuare In pag 2—3)

haria 6 goluri, Fruth 6, Geantă 
5. Angelescu 6, Balanov 3, B. Tu- 
fan 4, Grancerof, Stemate, Ola- 
ru 2, Nuțu 1, Chiru le vor pune, 
sperăm. în valoare la Turneul 
Diana, de la Sofia, unde pleacă 
astăzi. Cea de a patra competi
toare. Rapid a . avut cei mai 
eficace jucători în Iile 6, Jianu 
5, Florincescu 4, Niță și Lupescu 
cite 3. Au arbitrat B. Bâjenaru, 
Gh. Chirculete, V. Golan, Gh. 
Nistor, V. Median. C. Frățilâ. M. 
ștefan.

ADRIAN VASILE Șl GRETI MARTON
CAMPIONI NAȚIONALI LA PATINAJ ARTISTIC

sale de exprimare. La 
liber ales, campionul 

riscat, cele două triple 
șl Salchov) fiindu-i 
pentru cucerirea tit- 

Bogdan Krutii

România U. R. S. S.

0 ATRACTIVĂ PARTIDĂ AMICALĂ
w

DE FOTBAL LA TIMISOARA>
pregătirile în orașul de pa 
ieri, cu internaționalii Iul 
cu consacratul Blohin

0 „Tricolorii**  își continuă 
Bega Q Oaspeții au sosit 

Dinamo Kiev, în frunte
aș- 
cu 

So- 
a 

în 
u-

Lotul A de fotbal este în 
teotarea meciului amical 
puternica echipă a Uniunii 
vietice. Ieri, la Timisoara, 
avut loc un antrenament 
cursul după-amiezii. Sînt 
nele incertitudini. La semnele 
de întrebare care existau (Ior- 
gulescu. nerefăcut. Cămătaru) 
s-au mai adăugat indisponibi
litatea lui Ungureanu, interve
nită după partida de duminica 
trecută si accidentul la mină 
al lui Rednic. după meciul cu 
Petrolul.

Foarte scurta perioadă de 
pregătire, care se reduce prac
tic Ia două antrenamente, este 
un handicap real, care se ada
ugă la cel determinat de ne- 
participarea jucătorilor de la 
Steaua, care urmează un pro
gram special de pregătire în 
vederea finalei de la Sevilla, 
cu Barcelona. în aceste condi
ții. e nevoie de un mare efort (Continuare in

Moment din antrenamentul de ieri al fotbaliștilor sovietici. Pri
mul din dreapta, cunoscutul international Blohin 

Foto : Aurel D. NEAGU

„POLI"-CEA MAI BUNA ECHIPĂ

UNIVERSITARA LA HANDBAL MASCULIN
In Sala Olimpia din Timișoara 

s-a desfășurat finala pe tară a 
Campionatelor universitare de 
handbal Dentru echipele masculi
ne. Au participat 14 echipe re
prezentând 10 centre universitare, 
împărțite in patru grupe. Echi
pele clasate pe primele locuri in 
fiecare grupă și-au disputat se
mifinalele: învingătoarele s-au
întîlnit în finala mare, iar în
vinsele — în finala mică. Cea 
mai bună echipă s-a dovedit a 
fi Politehnica Timișoara, care a 
cucerit, titlul de ' campioană uni
versitară pe anul 198S. Rezultate: 
SEMIFINALE — Universitatea 
Craiova — C.S.U. Galați 20—27 si 
Politehnica Timișoara — Politeh- 

program
Toe-

a ... 
Cris-

preslv șl „ușor" în alunecare, care 
a Inclus șl el în 
trei „triple" (Lutz, Salchov, 
Loop).

Concursul feminin a fost, 
fapt, mai mult o întrecere 
junioarelor, singură Anca 
tescu (ICEMENERG București — 
CO IMF) fiind reprezentanta se
nioarelor cu șanse reale la titlu. 
Pe care l-a pierdut, însă, pe ul
tima linie dreaptă, pe de o parte 
datorită ... surplusului de kilo
grame, care a „cîntărit" în ochii 
arbitrilor, iar pe de altă parte 
datorită evoluției sigure. alune
cării cursive șl grației clujencet

de

fost din 
și ‘ la 
a pati- 
Cornel

ADRIAN VASILE 

de mobilizare pentru a face 
față cu cinste partidei cu 
una dintre cele mai bune e- 
chipe ale Continentului.

Jocul cu echipa lui Blohin 
se anunță deosebit de dificil, 
selecționata Uniunii Sovietice 
fiind într-un crescendo de for
mă. la capătul unei intense 
perioade de pregătire. în care 
au fost prevăzute si două săp- 
tămînl de cantonament la Sim
feropol. (In acest scop au fost 
suspendate si etapele de cam
pionat din ultimele 15 zile).

Antrenorii Mircea Lucescu si 
Mircea Rădulescu. constienti 
de faptul că „tricolorii" se află 
în fata unui adevărat start 
pentru viitorul sezon oficial, 
sînt preocupați de evaluarea 
resurselor actuale ale iucători-

nica Cluj-Napoca 20—FINA
LE: ldcurile 3—4 — Politehnica
Cluj-Napoca — Universitatea Cra
iova 23—19: locurile 1—2 — Po
litehnica Timișoara — C.S.U. Ga
lați 31—16. Clasamentul final: 1. 
Politehnica Timișoara. 2.
Galati. 3. Politehnica 
ca. 4. Universitatea 
Trofeul atribuit celui 
ce jucător a rev.enit 
Kiss (Politehnica 
cel mai bun ____
clarat Dan Tiberiu 
Timișoara). Iar Cupa fair-play a 
fost decernată echipei Institutu
lui de Petrol si Gaze din Plo
iești.

G.S.U.
Cluj-Napo- 

Craiova. 
mai efica- 
lui Robert 

Cluj-Napoca). 
portar a fost de- 

(Politehnica

C. CREȚU, coresp.

de la CSM. Greti Marton (cam
pioana junioarelor mici în acest 
an !). Pe locul 3 s-a situat Nico- 
lcta Cimpoieșu (ICEMENERG 
București) campioana de la ju
nioare mari. Slab s-au prezentat 
Codruța Moiseanu și Beatrice 
Kurceakovschi, ambele comno- 
nente ale Centrului Olimpic IMF. 
Prima s-a dovedit, din nou. vul
nerabilă la „impuse" și la progra
mul scurt — deși a avut o tri
plă la ..liber ales", n-a putut re-

Domo STANESCU

(Continuare în m 2-3)

GRETI MARTON



Concursul republican de fond al canotorilor (j) STEAUA (tineret) Șl SPARTAC ORADEA (j)

SPORTIVII DE LA CS$ MARINA ORȘOVA, IN PIUM-PLAN CAMPIOANE ALE ȚĂRII LA JUDO
REZULTATE 

ÎN ETAPA A IV-a
NORM 

DE LUi

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
pe Bega, la Timișooara s-a des
fășurat concursul republican 
de fond (4000 m) pentru juniori. 
Întrecerile au fost disputate, re- 
mareîndu-se — după cum ne de
clara arbitra Mihaela Enache, 
membră a secretariatului de con
curs — sportivii de la CSȘ Mari
na Orșova (3 titluri și un loc III), 
componenți ai lotului național de 
juniori. Dispoziția lor de concurs 
este de bun augur. acum, în 
preajma Campionatelor Mondiale 
de juniori care vor fi găzduite 
de Cehoslovacia.

REZULTATE:
Feminin : simplu : 1. Ana Cion- 

ca (CSȘ Politehnica Timișoara) 
20:14,5 ; 2. Doina Ignat (Steaua) 
20:20,1 ; 3. Liliana Rotar (CSȘ 
Poli Timișoara) 21:09.5 ; 2 rame : 
1. Iustina Calmuc, Cornelia cră
ciun (Dinamo) 19:35,6 ; 2. CSȘ I. 
București 19:41.2 ; 3 CSȘ Marina 
Orșova 20:34,2 ; 2. vîsle : 1. Car
men Popa, Gcorgeta Romașcu 
(CSȘ n Constanța) 18:00,1 ; 2.
U.T. Arad 18:46,8 ; 3. Steaua 
19:02,7 ; 4 vîsle : 1. Adriana Boier,

Laura Sfetcu, Mihaela Coman, 
Rodica Ivan (Steaua) 16:42,2 ; 2. 
U.T. Arad 16:57,7 ; 3. CSȘ 2 Con
stanța 17 :?7,2 ; 4+1 : 1. Florentina 
Pugacluc, Georgeta Soare, Maria
na Stanciu, Eugenia Vasile, Ma
tilda Ciucă (Metalul) 17:35,1 ; 
CSU Construcții 18:06,6 ; 3. 
rtamo 18:18,9.

Băieți : simplu : Florian Cos- 
mescu (CSȘ Marina Orșova) 
17:49,2 ; 2. Ștefa Vitali (CFR Ti
mișoara) 18:00,8 ; 3. Gabor He- 
gheduș (Electrica Timișoara) 
18:07,1 ; 2. Visle : 1. Cornel Bă
nică, Dorel Căpățină (CSȘ 
Triumf) 16:40,0 ; 2. Steaua 16:40,8 ; 
3. CSȘ Deva 17 : 48,5 ; 2. rame : 
1. Liviu Haluș, Doru Nemțeac 
(CSȘ Marina Orșova) 17:33,3 ; 2. 
CSȘ 2 Constanta 17:40,0 ; 3. CSȘ 
Arad 17:49,6 ; 4 vîsle : 1. Vasile 
Mătăcan, Iuliu Balla, Vasile Cri- 
șan, Mihai Chlriac (CSȘ Triumf) 
15:07,0 ; 2. CSȘ Deva 15:26,6 ; 3.
CSȘ „Poli" Timișoara 15:37,6 ; 
4+1 : 1. Cristian Maliș, Pintea 
Hojda, Vasile Tomoioagă II, Doru 
Haluș, Gabriel Popa (CSȘ Orșova) 
15:46 ; 2. CSȘ Triumf 16:14,1 ; 3. 
Voința Arad 16:57,7.

2. 
Di-

FAVORIȚII -ÎNVINGĂTORI LA MOTOCROS
Desfășurată, duminică, pe tra

seul de pe Valea Răcătăului. de 
la marginea Municipiului Brașov, 
etapa a doua a Campionatului 
Republican de motocros a stîrnit 
mari ambiții între concurent!, 
întrecerile fiind mai animate de
cît confruntările inaugurale, de 
la Moreni. „Cursele seniorilor, 
tineretului și juniorilor au avut 
mai multi animatori, ne-a spus 
maestrul emerit al sportului Mi
hai Dănescu. Victoria a revenit 
principalilor favorit!. Duelul din
tre seniorii E. Miilner și P. Titi- 
lencu a fost ciștigat de primul. 
La 125 cmc tineret. Fl. Pop, C. 
Tompa și P. Schmidt s-au anga
jat. din start. în lupta pentru 
primul Ioc. iar juniorii B. Dră- 
ghici și M. Feraru au totalizat

același număr de punch*.  fiind 
departajați de timpul înregistrat, 
în general, alergătorii au furni
zat un spectacol atractiv**.

CLASAMENT: 250 cmc seniori 
— 1. E. Miilner (Steaua) 40 p. 2.
A. Illeș (Steaua) 37 p, 3—4. Al. 
Enceanu (St.r.Bv.) și L. Tomoș- 
vari (Poiana Cîmpina) 26 p: 125 
cmc tineret — 1. FI. Pop (Stea
ua) 37 n, 2. P. Schmidt (Steaua) 
33 o. 3. C. Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe) 32 p; 80 cmc — 1.
B. Drăghici (Tornedo Zărnesti) 
37 n, 2. M. Feraru (Steaua) 37 n, 
3. I. Bogdan (Torpedo) 26 p; 50 
cmc — 1. I. Milea (Muscelul 
C-lung) 37 o, 2. P. Gagyi (IRA 
Tg.M.) 35 p, 3. M. Pascu (Loc. 
PI.) 27 p.

3.

Sîmbătă, la sala de atletism de 
la Complexul sportiv .23 August" 
din Capitală, s-au disputat tur
neele finale ale Campionatelor 
Naționale de judo pe echipe, 

. atit la juniori, cit și la tineret.
In competiția juniorilor, con

form prevederilor regulamentului, 
s-au calificat, în turneul final, 
opt formații, ele fiind împărțite 
pe două grupe, astfel: Spartac 
Oradea, IACED Construcția Bucu
rești, CSȘ Gh. Gbeorghiu-Dej șl 
CSȘ Șoimii Sibiu (grupa A) și 
CSȘ Gloria Arad, CSȘ Viitorul 
Pitești, CSȘ Unirea lași, oțelul 
Tîrgoviște (grupa B).

In prima grupă, orădenil au 
dominat întrecerile, clasîndu-se 
pe primul loc și s-au calificat 
pentru finală, alături de IACED 
Construcția București, Din grupa 
secundă, au obținut acces In fi
nală Oțelul Ttrgoviște (locul 1) 
șl CSȘ Gloria Arad. în întâlnirile 
decisive, Spartac Oradea s-a des
prins din nou de adversarele 
sale, obținind titlul de echipă 
campioană; 4—3 cu Gloria Arad 
și 6—1 eu Oțelul Tîrgoviște (re
zultatul cu IACED Construcția,
4— 3. a contat și în finală). în 
partidele decisive pentru clasa
mentul final, celelalte formații 
s-au învins între ele: Gloria Arad 
— IACED 4—3, IACED — Oțelul
5— 2 (Oțelul avea victorie asupra 
echipei Gloria Arad). Și, astfel, 
s-a apelat la punctaveraj, clasa
mentul final fiind următorul : i. 
Spanac Oradea (antrenor, Florian 
Vellcl) — campioană națională, 2. 
IACED Construcția București (an
trenor. Gheorghe Brăileanu), 3. 
CSȘ Gloria Arad (antrenor, Mihai 
Teleki), 4. Oțelul Tîrgoviște (an
trenor C-tln Senciuc).

Din echipa campioană de ju
niori au făcut parte următorii 
sportivi; Iosif Hailak, Aron Ro- 
mocea. — ’ --------
Ardol, 
Bota, __
Raduly, Florin Lascău, Gheorghe 
Techer și Petru Opriș.

întrecerea formațiilor de tine
ret, tn care s-au calificat pentru 
turneul final șase echipe (Dina
mo Brașov, Steaua, Viitorul Pi
tești, Politehnica iași, Dinamo 
București și Tricolorul TCI Ora
dea), a fost mult mai disputată, 
pentru titlul de compioană can-

Zoltan 
Apolo 

Czabo
Teszari, Ștefan 
Ugvari, Mircea 

Ludescher, Atila

NUMEROASE COMPETIȚII OMAGIALE
'Urmare din t>ao I)

bal, precum și multe formații 
din marea „divizie" a sportu
lui nostru de masă, partiâpan- 
te — cum spuneam 
tuzîastele 
lei de-a 
făuririi 
Român.

Am zăbovit mai mult la fot
bal. fiindcă, se pare, e vre
mea lui. Atrăgătoare și ambi
țioase întreceri au loc. insă,
și la trîntă. cu meciuri desfă
șurate. uneori, pe cîte 8—10
saltele, cu cei mai buni re
prezentanți în echipa de lupte
libere a „Oțelului", pe primul 
loc in Divizia „A". în seria 
respectivă. Finalele crosului, 
care acum se desfășoară pe a- 
teliere și secții, sînt programa
te a avea loc in Ziua de 1 
Mai. Prin anunțuri de tot felul, 
iubitorii sportului, ai mișcării 
în aer liber 
drumeție. Pe

la en- 
întreceri dedicate ce- 

65-a aniversări a 
Partidului Comunist

sînt invitați la 
Dunăre, cu va-

porașul. în excursie la Adam
clisi ori la Păcuiu lui Soare. 
Simt invitate, de asemenea, la 
punctul turistic Jirlău, în Par
cul Dumbrava, unde C.S.M. 
„Otelul" Călărași organizează 
populare și atrăgătoare acți
uni recreative.

Cînd înălțau întiile construc
ții ale Combinatului, acei ti
neri „șantieriști" de care a- 
minteam - — mari amatori de 
sport în timpul liber — își ima
ginau. desigur, cum vor arăta 
viitoarele terenuri de handbal, 
fotbal, tenis etc. Mai puțin, 
credem, pista nautică, oglinda 
de apă ce duce acum către 
Combinat, noile secții nautice : 
de canotaj și caiac-canoe, do
tate cu ambarcatiile necesare. 
Intr-adevăr, asemenea Combi
natului, 
Clubului 
„Oțelul" se mărește, an de an, 
cu noi 
cânți ai 
sportului. Succesele înregistra
te la locurile de muncă sînt

aria de cuprindere a 
Sportiv Muncitoresc

secții, eu noi practi- 
exercitiului fizic, ai

întregite de frumoasele rezul
tate obținute pe terenurile de 
sport, astăzi aproape cu pro
gram non-stop, cu tot mai nu
meroase și variate competiții 
organizate in cadrul Daciadei. 
Protagoniștii lor ? Fruntașii în 
întrecerea socialistă. în activi
tatea sportivă : Vasile Comșa, 
maistru Ia Secția de Construc
ții metalice, instructor și jucă
tor de fotbal ; Marian Stanciu, 
oțelar, finalist la „Crosul Ti
neretului" ; Ștefan Topoîogeanu, 
inginer la Oficiul de oalcul. 
mereu în fruntea concursurilor 
de tenis, numeroși alti com
ponente ai Clubului Sportiv 
Muncitoresc „Otelul" Călărași.

O unitate sportivă tînără, cu 
dragoste și competență condusă 
de un harnic colectiv (vicepre
ședinte. Ion Simion), sprijinită 
și îndrumată îndeaproape de 
Comitetul de partid (secretar, 
Mihai llațeganu), Comitetul 
sindicatului (președinte. loan 
Marinescu), Comitetul U.T.O. 
(secretar. Ionel Munteaau), de 
toti factorii cu atribuții în sport 
din Combinatul Siderurgic Că
lărași.

didînd, cu șanse destul de mari, 
Steaua, Dinamo București și TCI 
Oradea.

întrecerile au început eu par
tida dintre Dinamo Brașov și 
TCI Oradea, care anunța echili
brul de forțe dintre participan
tele la turneul final. înaintea ul
timului med, cel de la categoria 
grea, scorul era egal: 3—3. Pen
tru Dinamo, obținuseră victorii 
V. Blendica, O. Moraru și R. 
Tanca, iar pentru TCI „puncta
seră" C. Gaje, F. SZabo și N. 
Iosif. I. Nazse a obținut punctul 
victoriei pentru orădeni (4—3).

Cea mai importantă întâlnire, 
de fapt o adevărată finală, cea 
dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești, s-a disputat încă din turul 
2. La superușoară, Dinamo a luat 
conducerea prin victoria lui D. 
Bolbose (b.p. yuko) S. Mititelu. 
D. Mureșan (semiușoară) a mărit 
avantajul echipei Dinamo (2—0), 
învingindu-1 prin ippon pe T. 
Șerbănescu. La 71 kg, intilnirea 
dintre I. Rusu (Steaua) și N. 
Mihu s-a încheiat la egalitate. Au 
urmat două succese ale reprezen
tanților clubului Steaua: D. Rad 
(semimijlocie) b.p. (koka) CI. 
Pușa și L. Dobai b. ippon C. Po
pescu, rezultatul devenind egal, 
dar Dinamo avea punctaveraj su
perior. Urmau meciurile dintre 
A. Clinei (Dinamo) — M. Grozea 
și A. Mariași (Steaua) — S. Co- 
jăcaru, în care primii aveau șan
se să obțină victorii (chiar îna
inte de limită) ș'i partida s-ar fi 
încheiat la egalitate, punctavera- 
jul avantajînd formația din Șos. 
Ștefan cel Mare. Dar previziunile 
specialiștilor nu s-au împlinit. în 
timp ce A. Mariași și-a valori
ficat integral șansele, Clinei (re
cent medaliat cu bronz la CM 
de tineret) n-a reușit să-l depă
șească pe M. Grozea, meciul s-a 
încheiat la egalitate, fără puncte 
tehnice, și, astfel, Steaua a ob
ținut victoria cu 3—2, luînd o 
importantă opțiune pentru cîști- 
garea titlului.

Destul de echilibrată a fost si 
hitflnirea dintre Steaua și TCI 
Oradea. Militarii au cîștigat cu 
4—3. In celdalte partide, Steaua 
— Politehnica Iași 4—1. cu Dina
mo Brasov 6—1, cu Viitorul Pi
tești 6—i.

Cu aceste victorii, formația 
Steaua, compusă din S. Mititelu, 
T. Șerbănescu, I. Rusu, D. Rad, 
L. Dobai, M. Grozea, A. Marian 
(antrenori nic Gheorghe șl Ion 
Petrof) a devenit campioană na
țională. Pe locul 2 — Dinamo 
București; locul 3 — Tricolorul 
TCI Oradea.

Mihai TRANCA

Duminică. In București șl în 
alte localități din țară, s-au dis
putat întrecerile celei de a TV-a 
etape a Diviziei. A de lupte libe
re. în majoritatea situațiilor par
tidele încheindu-se cu rezultate 
normale.

BUCUREȘTI. „Patrulaterul" or
ganizat de Danubiana București, 
la care au participat formațiile 
Jiul Petrila, CA Lupte Tg. Jiu. 
URBIS București sl Danubiana, 
a fost găzduit de sala de lupte 
a clubului Steaua.

Cu o formație mai valoroasă 
Si bine pregătită. Centrul de 
Antrenament din Tg. Jiu a do
minat întrecerea, obtinînd trei 
victorii din tot atîtea întîlniri:
6— 4 cu Danubiana București,
7— 2 cu Jiul Petrila (Jiul a fost 
liDsită de aportul lui A. Cîndea 
— accidentat) și "*  
URBIS București (elevii antreno
rului N. Parepa s-au 
total nepregătite).
cu URBIS 7—2 si cu Danubiana 5_ ș.

CONSTANȚA. Hidrotehnica din 
localitate a avut o comportare 
sub așteptări si a terminat la 
egalitate (5—5) cu Electra Bucu
rești. Consemnăm neprezentarea 
formației IOB Balș, care a pier
dut cu 10—0 ambele întîlniri.
(C. POPA — coresp.).
ORADEA. Tînăra echipă înfră

țirea din localitate s-a impus în 
ambele partide susținute. A în
vins categoric pe Constructorul 
Tg. Mureș (9—1) șl a depășit șl 
ne C.S.M. Sf. Gheorghe (7—3). 
Echina din Sf. Gheorghe a ter
minat învingătoare (8—2) partida 
cu Constructorul (I. GHIȘA — 
coresp.).

TG. MUREȘ. întrecerea celor

10—0(!) cu

prezentat
Jiul Petrila

oatru echir 
rea sportiv 
Brașov si 
dar au lăs 
slăbiciunile 
din Tg. Mi 
dem. sînt 
Brașov — 
doara 9—1. 
res 10—0(!) 
Mureș 5—5. 
torul Hune 
torul — Co 
(C. ALBU-i

GHEORGI 
reușit să-s 
terenului p 
rii superior 
toare. Lem 
nut două \ 
în lupta pe 
serie: 7—3 
sov sl 6— 
gheni. Stea 
Viitorul G1 
la egalitate 
— coresp.).

BRAIL A. 
dominate < 
Iași, care 
rii pretioa; 
Brăila si < 
Ilfov. Prog 
fov Brăneț 
CHE-coresp

ARAD. L 
tat slab. A 
Rapid Ara< 
șoara 7—3. 
Rapid 6—4 
coresp.).

LUGOJ. 1 
ASA Orad 
Blaj 8—2: 
zia Blaj 9- 
resp.).

Divizia A la hand

DINAMO BUCUREȘTI, N
CONDUCE PLUTONUL FI

Duminică s-a disputat etapa a 
IV-a a turului n al Diviziei A 
la handba1 masculin. A fost o 
etapă incompletă (meciurile 
Steaua — Știința Bacău (26—22) 
și H. C. Minaur Baia Mare — 
Constructorul Oradea (30—11) des- 
fășurîndu-se în devans) dominată 
de partida de la Timișoara, der- 

la

„NAȚIONALELE" JUNIORILOR LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag 1)

nale. să se întîlnească între ele. 
Privite prin prisma componenți- 
lor. perechea Otilia Bădescu — 
Călin Toma părea a întruni toa
te pronosticurile, dar. iată, ea 
nu s-a sincronizat suficient, pe 
rînd ba unul, ba celălalt avînd 
evoluții oscilante, astfel că au 
aiuns în semifinale ca urmare a 
unor victorii muncite. obținute 
in extremis, cu 2—1,.la Bîrlan — 
Chintă. Pîrvu — Rizoiu. Simon
— Popovieiu. pentru ca in par
tida din semifinale, cu Maria 
Bogoslov — Călin Creangă să ce
deze fără drept de apel: 0—2
<—17. —10). De notat, totuși, că și 
aceștia din urmă au trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a 
se impune, pentru că. după un 
ușor 2—0 cu Urse — Chiș, au 
trecut abia cu 2—1 de Mercioiu
— Anescu și C. Bădescu — Che-

ier. Celelalte cupluri, Kinga Lohr 
— Cristian Ignat si Emilia Cio- 
su — Romulus Revisz au avut în 
primele tururi o misiune mai 
ușoară. Semifinala dintre ele a 
oferit un meci frumos, cu schim
buri rapide și cu o evoluție a 
scorului palpitantă, mai ales în 
setul decisiv. Au învins Emilia 
Ciosu și Romulus Revisz cu 2—1 
(10. —11, 19), care au obținut,
astfel, calificarea în finală.

Ultimul meci, cel care avea să 
decidă pe campioni, a fost o 
partidă de luptă, în care Maria 
Bogoslov și Călin Creangă, în- 
telegîndu-se mult mai bine decît 
partenerii lor de întrecere, au 
jucat mai ofensiv, mai precis,
adversarii lor (mai ales R. Re
visz) reușind doar în 
cund să-și demonstreze 
De altfel, modul cum 
fiecare este reflectat și 
general: 2—1 (12, —12.

tru Maria Bogoslov, Călin Crean
gă, care realizează o victorie pe 
deplin meritată.

ALTE REZULTATE: Kinga
Lohr — Cristian Ignat 2—0 cu 
Breazu — Popescu, Găbudean — 
Lunu, 2—1, cu Ciubotaru — Răș- 
canu: Emilia Ciosu — Romulus 
Revisz 2—0 cu Dobai — Cocos, 
Predoaica — Oțelea, Hettmann — 
Enulescu; Bădescu — Cheler 2—0 
cu Ciocîrlie — Gîrblnă. 2—1 cu 
Trandafir — Gherman; Simon — 
Popovieiu 2—0 cu Cioca — Co- 
roianu. Căldare — Radu: Ciu-

CAMPIONII NAȚIONALI
LA PATINAJ ARTISTIC

(Urmare din pag. 1)

cupera — tn timp ce a doua n-a 
avut suflul necesar terminării In 
forță a concursului, <era a 3-a 
după două zile), clacind in ulti
ma zi. Ele s-au clasat pe locurile 
8 șl, respectiv, 7.

Rezultate tehnice, masculin : 1. 
Adrian Vasile 2,4 p, 2. Bogdan 
Krutil 4,6 p, 3. Cornel Gheorghe 
5,6 p, 4. Marius Negrea 7,4 p, 5. 
Marian Prisăcaru (CSȘ 2 Galațl+ 
CO IMF) 10,4 p, 6. Ștefan Bang 
(CSM Cluj-Napoca) 12,6 p ; femi
nin : 1. Greti Marton 3,8 p, 2. 
Anca Cristescu 4,4 p, 3. Nicoleta 
Cimpoieșu 8,2 p, 4. Kinga Szalla- 
ssy (CSM Cluj-Napoca) 8,8 p, 5. 
Simona D'Albon (Tractorul Bra
șov) 12,2 p, 6. Marina BeMu (CSȘ 
Triumf București) 12,2 p.

botaru — Răscanu 2—0 cu Min» 
drescu — Predușcă.

CLASAMENT, dublu mixt: 1. 
MARIA BOGOSLOV (CSȘ Meta
lul Rm. Vîlcea) — CALIN 
CREANGA (Sticla CSȘ Bistrița), 
2. Emilia Ciosu (Spartac CSS 1 
București) — Romulus Revisz 
(Stirom CSȘ 2 București), 3. 
Kinga Lohr (Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș) — Cristian Ignat (U- 
niversitatea ASA Craiova) sl Oti
lia Bădescu (Spartac CSS 1 
București) — Călin Toma (Uni
versitatea ASA Craiova).

Astăzi, de la ora 9 
competiția continuă cu 
de dublu 
si simplu.

și 15,30, 
probele 

(masculin și feminin)

byul etapei Amănunte de 
jocuri.

GRUPA VALORICA 1-6
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

DINAMO BUCUREȘTI 20—23 
(14—11). Sala „Olimpia" din lo
calitate a fost arhiplină. Meciul 
a satisfăcut din toate punctele 
de vedere — ritm alert, joc aprig, 
cu combinații de mare efect și 
goluri spectaculoase. De la în
ceput, timișorenii au condus cu 
două goluri, pentru ca, tn min. 
20, scorul să devină 10—6 și. apoi, 
12—8 în favoarea lor. Dinamo- 
viștii reușesc o suită de trei go
luri consecutive, reducînd din 
handicap (11—12), pentru ca, în 
finalul primei reprize, studenții 
să-și mărească din nou avanta
jul: 14—11. După pauză, apărarea 
bucureștenilor este din ce în ce 
mai exactă, în timp ce forța de 
joc a timișorenilor scade. Folker 
nu mai are aceeași eficacitate, el 
ratind și două aruncări de la 7 
m. Bedivan reușește egalarea 
(19—19) în min. 54 și Inițiativa 
trece de partea dinamoviștilor, 
care, într-un final fierbinte, ob
țin victoria. Au înscris: Fiilker 
9, Ionescu 6, Iancovlci 2, Matei, 
D. Petru și Drișca, cîte 1 gol, 
pentru gazde, respectiv Durău 6, 
Grabovschl 4, Bedivan 3, Dogă- 
rescu 3, Jianu 3, Mocanu 2, O- 
prea 2. Au arbitrat: VI, Cojocaru 
— I„ Mihăilescu (ambii din Cra
iova) . C. CREȚU — coresp.

GRUPA VALORICA 7-12
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

CARPAȚI MÎRȘA 26—22 (11—6).
Victorie meritată a gazdelor, 
care s-au apăirat hotărît și au 
aruncat la poartă din toate pozi
țiile, înscriind goluri foarte fru
moase. Oaspeții au contribuit la 
echilibrarea partidei, viu dispu
tate și de bun nivel tehnic. Go
lurile an “
Gabriel 7, 
Neagu 3,
Epure și Giurgiu, cîte 1 gol, pen
tru învingători, respectiv, Omer 
5, Cornea 4, Cojocaru 4, Tătaru

3, Becic' 
chiv 1 ș. 
dus: D. L 
din Timiș 
coresp.

DINAMO 
SAVINEȘT 
movlștii s- 
seeundă ș 
Cele mai 
înscrise d 
de la Dim 
Ionul, toț 
Dumitresci 
din Bucuri

METAL! 
STRUCTO) 
(13—12). .
multe eli 
nlnd, pe 
marcat: <
Lochner 4 
3, Is trate 
pectiv. Va 
nica 2, V< 
arbitrat bi 
și Th. C 
coresp.

C
1. Dinamo
2. Steaua
3. „Poli" 1
4. HC Mir
5. Știința
6. Constr.

c.

fost marcate de: M.
Prică 5, Dumitru 4, 

Barcan 3, Olteanu 2,

setul se- 
valoarea. 
a jucat 
de scorul
15) pen-

HI P I S M FORMAȚIA GV. SOLCAN ÎN FORMĂ

LA 1 MAI SE DESCHIDE SEZONUL ESTIVAL PE LITORAL
Concediul sau cura balneară pe litoral în lunile mai și iunie 
au, din punctul de vedere al sănătății, o valoare egală sau 
chiar mai mare față de lunile de vară. Pentru anumite per
soane, cura heliomarlnă în lunile mai și iunie este mai indi
cată decît în iulie și august.

Un concediu pe litoral, în lunile mai și iunie, prezintă în
semnate avantaje economice personale, tarifele pentru cazare 
și masă fiind substanțial reduse. La acestea se adaugă o re
ducere de 25% a costului călătoriei pe C.F.R.

La dispoziția oaspeților, numeroase mijloace de agrement, 
manifestări cultural-artistice, terenuri pentru practicarea spor
turilor. posibilități de excursii.

Informații suplimentare la agențiile oficiilor județene de tu
rism, ale I.T.H.R. București, Ia comitetele sindicatelor din în
treprinderi și instituții, la oficiile județene de pensii.

duminică s-a 
vreme însorită, 
cu vînt, fapt 
coeficient de 
(mai încet) la 

Caii 
avînd 

de secunde.

Reuniunea de 
desfășurat pe o 
dar răcoroasă și 
care a creat un 
circa o secundă 
stabilirea performanțelor, 
din generația de 3 ani, 
încă disponibilități 
nu au fost marcați de acest im
pediment. Samir (D. Toduță) și 
Curtis (S. Ionescu), deși la debut 
în acest an. și-au ameliorat re
cordul carierei, coborînd cu 1,30 
pe kilometru și intrînd. astfel, 
în rîndul vedetelor generației de 
3 ani. Caii mai vîrstniei au fost 
marcați de eforturile reuniunilor 
anterioare și de coeficientul zi
lei. înregistrînd timpi inferiori 
recordurilor cu cave erau acre
ditați. Excepție a făcut Laminor, 
care. -- - 
tinut 
du-si 
norul

obtinut o victorie muncită cu 
Ghirlanda și alti cinci dintre 
caii săi au ocupat locurile se
cunde In alergările tn care au 
participat, fapt ce demonstrează 
seriozitatea cu care această for
mație a abordat noul 
Semnalăm, In 
torii obținute 
tin, Hendor și

rest, 
de Samir.
Puia.

sezon.
facilele vic-

Suges-6

Cursa 
1:37,4,

egalîndu-și recordul, a ob- 
o victorie ușoara. însirîn- 
pe drum adversarii. Antre- 
său, Gv. Solcan, a mal

REZULTATE
I: 1.
2-
II-a: 1. Surina (G.
1:32,5. 2. Sică. Cotă: cîșt. 2,30,
ev. 15. Cursa a III-a: 1. Laminor 
(Gv. Solcan) 1:26,6, 2. Satin, 3. 
Oranița. Cotă: cîșt. 2,80. ev. 6, 
ord. triplă 52. Cursa a IV-a: 1. 
Sugestin (M. Dumitru) 1:33,0, 2. 
Aga. 3. Drobeta. Cotă: cîșt. 1,20, 
ev. 18. ord. triplă 104. Cursa a 
V-a: 1. Coronita (C.-Iorga) 1:34,6, 
2. Vinta. Cotă: cîșt. 20, ev. 24. 
Cursa a Vl-a: 1. Samir (D. To-

TEHNICE.
Socola (M. Dumitru) . . 

Zela. Cota: cîșt. 2,40. Cursa a 
Gri gore) 

cîșt.

dută) 1:29,6. 2. Fraza, 3. Curtiș. 
Cotă: cîșt. 2,40, ev. 24, triplu 
H—IV—VI 177, ordinea triplă 2100 
închisă. Cursa a 
dorf (N. Nicolae)
3. Janeta. Cotă: ___ .
ord. triplă 1222, triplu V-VI-VII 
472. Cursa a VIII-a: 1. Ghirlanda 
(Gv. Solcan) 1:33,3, 2. Rimeț, 3. 
Hălmas. Cotă: cîșt. 3. ev. 10, ord. 
triplă 574. Cursa a IX-a: 1. Puia 
(R. Costică) 1:32,4, 2. Cinca. 
Cotă: cîst. 2,80. ord. 10.

VII-a: 1. Hen
les,7, 2. Jebel, 
cîșt. 3. ev. 12,

7. Dina. 
,U“ O.

9. Carpați
10. Met. B-
11. Constr.
12. Relonu
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PEN'!
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• CtȘTIG URILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 16 APRILIE: 
Cat. 1: 1 variantă 100% = auto
turism „Dacia 1300“ (70 000 lei) ; 
eat. 2: 7 variante 25% a 12 817 
lei; cat. 3: 15,23 variante a 5 883 
lei; cat. 4: 102,00 a 880 lei; cat. 
5 : 255,50 a 351 lei; cat. 6 : 8 658,00 
a 40 lei; cat. .7: 243,00 a 200 lei; 
cat. 8: 4 264,75 a 40 lei. Report.

ADMINIS
la cat. 1: 
„Dacia 1 
cîștigat 
dim Buev
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Mîine, Ia Baia Mare (oraș 
care organizează în premieră 
o întîlnire internațională la 
nivel de echipe reprezentative) 
va avea loc partida amicală 
dintre selecționatele olimpice 
ale României și R.D. Germani. 
Această acțiune a lotului olim
pic al țării noastre, de Instrui
rea căruia se ocupă antrenorii 
Cornel Drăgușin și Tănase Di
ma, face parte di'ntr-un pro
gram amplu de pregătire, care, 
în continuare, va cuprinde și 
alte jocuri cu caracter de ve
rificare și omogenizare. De 
altfel, primul dintre acestea a 
avut loc la 26 martie, la Baku, 
dată la care Selecționata noas
tră olimpică a terminat la e- 
galitate (1—1) cu formația si-

NOTE... NOTE... NOTE...
TOATĂ STIMA ÎNVINȘILOR !
Sportul Studențesc își continuă 

seria meciurilor fără înfrînsere, 
„alb-negrii“ rămînînd, alături de 
Dinamo București, singurele for
mații din prima divizie care nu 
au cunoscut eșecul în retur. Si 
la Tg. Mureș, așa cum se subli
nia și în cronică, elevii antreno
rilor Constantin Ardeleanu și 
Tănase Dima au știut să-și pună 
cum nu se poate mai bine in 
valoare o „specialitate mai veche 
a casei" și anume contraatacul. 
Ni se pare interesant să relevăm 

'că ..unsprezecele" care a evoluat 
la Tg. Mureș l-a avut pe postul 
de stoper pe M. Popa. înlocuitor 
conștiincios si sobru al titula
rului. reputatul international Ior- 
gulescu. O altă „corectură" sufe
rită în ultima perioadă de timp 
de formația studenților bucures- 
teni se numește titularizarea fer
mă a Iui Terheș în linia de mij
loc. cu un aport constant bun al 
ex-băimăreanului. In rest, oame
nii de bază ai formației, de la 
speriatu la Hagi. Să subliniem 
nu numai reușita atac-apărare a 
ambilor fundași laterali, dar mai 
cu seamă deosebitul lor trava
liu. Am ajuns și la Mircea San
du. Ce înseamnă să iubești fot
balul. să nu iei în seamă numă
rul anilor, să ții din inimă la 
clubul care ți-a asigurat întreaga 
carieră sportivă o demonstrează 
vfrful de atac al „alb-negrilor**.  
Că exemplul lui se plasează la 
gradul de apreciere cuvenit o 
dovedește atitudinea tuturor co
echipierilor care îi arată o mare 
simpatie și mult respect. Dar 
M. Sandu nu se limitează la ro
lul de model de atitudine: el se 
dovedește și de o mare utilitate 
în aproape fiecare meci! Ca si 
în cel de la Tg. Mureș. unde 
rutina lui de „vulpoi**  l-a ajutat 
să simtă mingea favorabilă ve
nită de la M. Marian și s-o 
transforme, printr-o execuție si
gură și simplă, în gol!

învinșii merită toată stima 
noastră. Suferind un eșec greu, 
ne care nici cei mai optimiști 
suporteri ai Sportului Studențesc 
nu l-ar fi anticipat, fotbaliștii 
din Tg. Mureș au avut forța 
să-1 primească într-un deplin 
spirit de sportivitate. Nici în 
joc, nici după aceea nu am ob
servat vreun gest Incorect sau 
nedemn. Aprecierile noastre sînt 
valabile și pentru spectatori, și 
pentru conducători. Spiritul de 
fair-play i-a caracterizat pe toti! 
Dacă ne gîndim că înfrîngerea 
are efecte importante pentru 
perspectivele formației locale de 
a rămîne pe prima scenă, tre
buie să apreciem, cu atît mai 
mult, o asemenea atitudine!

Eftimie IONESCU

| LA FEL - Șl TOTUȘI ALTCEVA ! -

| CA IN MECIUL CU „POLI"
Ca și la precedenta sa evoluție 

Ipe propriul teren, în partida cu 
„Poli“ Timișoara, Rapid și-a do
minat net adversara din etapa de 
sîmbătă, S.C. Bacău. Și tot la 

Ifel ca atunci, cel mai bun jucător 
al feroviarilor a fost Dumitru, 
care, după cum se pare, trăiește 
0 primăvară frumoasă acum, la 

■ reîntoarcerea în Giuleștiul ado- 
I lescențel sale.

De această dată, însă, la pasi- 
Ivul Rapidului nu s-au mai adău

gat în prima repriză o sumedenie 
de ratări și nici fadingul de la 
jumătatea reprizei secunde, care 

Iau grevat randamentul echipei 
gazdă în partida cu „Poli" Timi
șoara, Încheiată, după cum se 

Iștie, cu un scor minim în fa
voarea giuleștenilor. Pentru că, 
In meciul de sîmbătă cu S.C. Ba-

fO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
noexpres care va avea loc 
mîine, miercuri, 23 aprilie. Jucați 
din timp numerele dv. preferate I
• Informăm participants că a 

Început vînzarea biletelor la cea 
de a doua tragere SPECIALA 
loto din acest an, care va avea 

milară a Uniunii Sovietice. Lo
tul nostru s-a reunit duminică 
dimineață în Capitală, zi â- 
fectată unui complex program 
de refacere psiho-fizică. Ieri 
dimineață, componenții lotului 
s-au deplasat cu avionul la 
Baia Mare, continuindu-și pro
gramul de pregătire prin două 
antrenamente cu conținut fizic- 
tehnic-tactic. Astăzi are loc o 
nouă ședință de instruire cu 
care, practic, pregătirile pentru 
meciul cu echipa R.D. Ger
mane vor fi încheiate. Iată cei 
15 componenți ai lotului olim
pic al României : Speriatu și 
Iașko — portari ; Zare, M. Ma
rian, Stancu, Meszaroș, Varga, 
Rada, Ștefan, Țicleanu, Drag- 
nea, Văidean, Jurcă, Orac și

Minutul 1 al meciului Dinamo — Petrolul : la o lovitură liberă, 
Orac șutează puternic și va înscrie singurul gol al partidei, cu 
toată opoziția apărătorilor ploieșteni Foto : Aurel D. NEAGU

cău, intențiile creatoare ale mij
locașului Dumitru, care s-au 
aflat la originea a trei din cele 
patru goluri înscrise In poarta 
băcăuană, au fost bine înțelese de 
coechipierii din compartimentul 
ofensiv și, mal ales, fructificate. 
Iată de ce, la pauză, Rapidul in
tra la cabină cu un asigurător 
avantaj de trei goluri, care, însă, 
nu avea să-i atenueze (spre bucu
ria miilor de suporteri) pofta de 
spectacol.

Este adevărat,*  replica elevilor 
lui Nicușor nu a fost pe măsura 
unei alte recente evoluții in de
plasare, cea de la Pitești, S.C. Ba
cău punînd mai puține probleme 
decît „Poli". Dar și vivacitatea

SERIA I
Metalul Rădăuți — Minerul Gu

ra Humorului 2—3 (1—1), Cetatea 
Tg. Neamț — Relonul Săvinești
1—1 (0—0), Avlntul Frasin — Car- 
pați Gălănești 4-0 (2-0), Șiretul 
Pașcani — Electro-Luceafărul Bo
toșani 4—1 (3—0), Danubiana Ro
man — Constructorul Iași 5—2 
(4—1), Celuloza-Bradul Roznov — 
Laminorul Roman 2—1 (1—0), 
Zimbrul Șiret — Explorări Cîmpu- 
lung Moldoveneso 2—2 (1—0), 
OSM Bucecea — Cristalul Doro- 
hoi 3—0 (2—0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a 20-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 49 p (35—12),
2. Șiretul Pașcani 44 p (40—19),
3. Laminorul Roman 35 p (30—16) 
...pe ultimele locuri: 15. Celuloza 
Roznov 20 p (17—34), 16. Cristalul 
Dorohol 20 p (10—38).

SERIA A 11-a
Luceafărul Adjud — Unirea- 

Dinamo Focșani 1—2 (0—1), Inter 
Vaslui — CSM Borzești 0—0, Mi
nerul Comănești — Voința-Petro- 
listul Rm. Sărat 3—0 (3—0), Pro
letarul Bacău — Mecanica Vaslui
1—2 (1—0), Victoria Gugești —
Textila Buhuși 1—0 (1—0), Petro
lul Moinești — Constructorul-Fla- 
căra Odobești 3—0 (2—0), Steaua- 
Mecanica Huși — Unirea Negrești
4—0 (1—0), Partizanul Bacău — 
Chimia Mărășești 2—2 (2—1).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
FOCȘANI 42 p (53—19), 2. Inter 
Vaslui 40 p (32—15), 3. CSM
Borzești 38 p (36—17)... pe ulti
mele locuri: 15. Chimia Mără
șești 21 p (17—32),'16. Voința Rm. 
Sărat 20 p (20—49). *

SERIA A in-a
FEPA 74 Bîrlad — Carpați Ne- 

hoiu 2—0 (2—0), Granitul Baba- 
dag — Petrolul Ianca 1—0 (1—0), 
Metalul Buzău — Vlctoria-IRA 
Tecuci 1—0 (0—0), ȘN-CSȘ Tuloea 
— Petrolul Berea 2—0 (1—0), Chi
mia Brăila — Progresul Isaccea
3—1 (2—0). Ancora Galați — La
minorul Viziru 1—0 (0—0), Ar-
rubium Măcin — DVA Portul Ga
lați 1—0 (0—0), Chimia Buzău — 
AS A Buzău 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: FEPA 74 
BÎRLAD 43 p (42—16), 2. Petrolul 

loc duminică 27 aprilie. în cadrul 
a 7 extrageri, în 3 faze, cu un to
tal de 64 numere, participant^ 
dornici de asemenea feluri de 
trageri au posibilitatea obținerii 
unor importante cîștiguri în au
toturisme „DACIA 1300", mari 
sume de bani fixe (50.000 lei, 
lo.ooo lei, 5 000 lei etc.) și varia
bile, precum și excursii.

Augustin — jucători de cîmp. 
Cristea a fost trecut la lotul 
A. iar Burchel a devenit in
disponibil. Echipa R.D. Germa
ne a sosit, în cursul după- 
amiezii de luni, la București, 
de unde și-a continuat drumul 
spre Baia Mare. Astăzi, oaspe
ții vor efectua un antrenament 
pe gazonul Stadionului „23 Au
gust" din localitate.

Întîlnirea va începe la ora 
17 (în deschidere, de la ora 15, 
F.C. Maramureș — C.I.L. Si- 
ghet) și va fi condusă de ar
bitrul La jos Hartman din Un
garia. ajutat la linie de I. 
Ghergheli și Gh. Cagula (am
bii din Baia Mane).

(inclusiv decizia) echipei fero
viare a fost mai pregnantă de a- 
ceastă dată, totul pornind chiar 
de la linia de fundași (cu un plus 
pentru Rada șl Bacoș), și împli- 
nindu-se printr-o prezență mult 
mai inspirată a atacanților Da- 
maschin II (mai ales) și Țîră în 
careul advers. Astfel, chiar dacă 
în repriza secundă spectatorii 
n-au mal văzut decît un gol (co
rolar al evoluției lui Dumitru), 
au gustat în schimb din bucuria 
unui frumos spectacol fotbalistic, 
dispoziției de joc a echipei gazdă, 
cea oaspete neopunlndu-i — spre 
cinstea ei — mijloace nesportive.

Paul SLĂVESCU

DIVIZIA C - REZUITATELE ETAPEI A. Jl-a
lanca 35 p (25—18), 3. Metalul 
Buzău 32 p (26—20)... pe ultimele 
locuri: 15. ASA Buzău 24 p 
(24—25), 16. Granitul Babadag 22 
p (19—35).

SERIA A IV-a
Marina Mangalia — Unirea Slo

bozia 0—1 (0—0), Sportul „30 De
cembrie" — Metalul Mangalia
1—0 (0—0), ISCIP Ulmeni — FCM 
Dunăreană Giurgiu 1—0 (0—0),
IMU-CSȘ Medgidia — Viitorul 
Chirno-gi 2—0 (0—0), Voința Con
stanța — SN Oltenița 3—1 (2—0), 
Electrica Constanța — Cimentul 
Medgidia 1—1 (1—0), Olimpia Slo
bozia — Unirea Urziceni 2—2 
(1—0), Victoria Țăndărei — Por
tul Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 42 p (46—20), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 42 p (35—11), 
3. IMU Medgidia 38 p (40—13)... 
pe ultimele locuri: 15. Victoria 
Țăndărei 18 p (20—39), 16. Ma
rina Mangalia 16 p (14—41).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Auto

buzul București 3—1 (2—0), Voin
ța București — Metalul București 
0—3 (0—2) Avicola Crevedia —
Metalul Mija 1—1 (0—0), Chimia
Găești — IUP2 Chitlla 1—2 (1—0), 
Danubiana București — Abatorul 
București 1—0 (0—0),' Viscofil
București — Flacăra Roșie Bucu
rești 1—0 (0—0). Electrica Titu — 
Constructorul IACP Bolintin 3—2 
(1—0), MECON București — Ci
mentul Fleni 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 42 p (38—11),
2. MECON București 41 p (32—20),
3. IUPS Chitila 39 p (31—20)... pe 
ultimele locuri: 15. Flacăra Roșie 
București 19 p (26—51), 16. Con
structorul IACPB 13 p (21—44).

SERIA A VI-B
ROVA Roșiori — Armata Cra

iova 7—1 (4—0), Dacia Pitești — 
Progresul Băileștl 1—0 (0—0), 
Constructorul TCI Craiova — CFR 
Craiova 1—1 (0—0), Sportul Mun
citoresc Caracal — Progresul Co
rabia 2—0 (0—0), Metalul Alexan
dria — Viitorul Scomlcești 0—0, 
Viitorul Drăgășani — Automatica 
Alexandria 1—0 (0—0), Electro
nistul Curtea de Argeș — Chimia 
Tr. Măgurele 2—1 (2—1), Recolta 
Stoicănești — Textila Roșiori 0—0.

Pe primele locuri: 1. ROVA RO
ȘIORI 43 P (46—22), 2.» Automa
tica Alexandria 37 p (30—9), 3. 
Viitorul Drăgășani 37 p (26—31)... 
pe ultimele locuri: 15. CFR Cra
iova 23 p (15—21), 16. Metalul 
Alexandria 22 p (19—34).

LOTUL DE TLNfRLT A
în cursul zilei .de luni a pă

răsit Bucureștiul, pe calea ae
rului, lotul de tineret care 
miercuri după-amiază va susți
ne la Soci o partidă amicală în 
compania selecționatei similare 
a Uniunii Sovietice. Antrenorii 
R. Cosmoc și N. Zamfir au de
plasat următorul lot : Toader, 
Zlotea — portari ; Pologea, 
Pascu, Mihali, Săndoi (Univ. 
Craiova), Topolinschi, Cioroia- 
nu — fundași ; Sabou, Mărgărit,

O ATRACTIVĂ PARTIDĂ AMICALĂ
(Urmare din pag 1)

lor consacrati si ale unor ti
neri de perspectivă. în același 
timp, partida, chiar dacă are 
un caracter amical, nu poate 
să omită faptul că in palma
resul celor două echipe care 
se vor întîlni mîine la Timi
soara o eventuală victorie a 
..tricolorilor" ar fi o premieră.

Să sperăm că fotbaliștii noș
tri vor sti să se mobilizeze in 
aceste momente cu destule di
ficultăți de lot si să se depă
șească. pentru o comportare cit 
mai bună.

★
în cursul dimineții de ieri, 

echipa de fotbal a Uniunii So
vietice a sosit în Capitală. 
Imediat după sosire, fotbaliștii 
sovietici s-au deplasat la Sta
dionul ,.23 August", unde su 
făcut un ■ intens antrenament 
de 90 de minute.

Lotul, condus de antrenorul 
Eduard Malofeev, cuprinde ur
mătorii jucători:

PORTARI: Dasaev (Spartak 
M.). Krakovski (Dnepr)

FUNDAȘI: Larionov (Zenit), 
Civadze (Dinamo Tb.). Bub
nov si Morozov (ambii Spartak 
M.). Demianenko și Kuznețov 
(ambii Dinamo Kiev) Prigoda 
(Torpedo M.).

MIJLOCAȘI: Gotsmanov și
Aleinnikov (Dinamo Minsk),

• SELECȚIONATA DIVIZIEI 
„B“, ÎNVINSA LA SCOR IN 
ITALIA. Partida dintre selecțio
natele diviziilor „B“ ale Italiei 
si României, disputată simbătă. 
la Cremona, s-a încheiat cu vic
toria la scor a gazdelor: 5—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Marulla (3). Policano si Agos
tini (din penalty).

SERIA A VU-a
Forestierul Băbenl — Gloria- 

Pandurii Tg. Jiu 1—2 (1—0), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Minerul 
Moldova Nouă l—o (1—0), Mine
rul Anina — Minerul-Mecanizato- 
rul Șimlan 3—0 (2—0), Gloria Re
șița — Metalurgistul Sadu 1—0 
(0—0), Metalul Oțelu Roșu — Pe
trolul Țiclenl 3—0 (0—0), Dlerna 
orșova — Minerul Motru 2—0 
(1—0) — s-a jucat la Șimlan,
Jiul Rovinarl — Minerul Oravița 
1—1 (1—1), Minerul Mătăsari —
Armătura Strehaia 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. pan
durii TG. JIU 44 p (35—10), 2. 
Gloria Reșița 39 p (34—14), 3. Mi
nerul Anina 34 p (47—24)... pe ul
timele locuri: 14. Minerul Mătă- 
sari 23 p (30—30), 15. Metalurgis
tul Sadu 23 p (19—28), 16. Fores
tierul Băbeni 22 p (25—48).

SERIA A VIII-a
Unirea Sînnicolau — Minerul 

Paroșeni 3—2 (2—0), CSM Lugoj
— Victoria Călan 5—0 (2—0), Ml- 
nerul-Ștllnța Vulcan — Dacia O- 
răștie 3—0 (1—0), Rapid Arad — 
CFR Simeria 4—0 (3—0), CSM Ca
ransebeș — Șoimii Llpova 2—0 
(1—0), UM Timișoara — CFR-Vic
toria Caransebeș 2—0 (1—0), Uni
rea Tomnatic — Strungul Chișl- 
neu Criș 2—0 (2—0), Minerul Cer- 
tej — Obilici Sinmartinu Sîrbesc
4—3 (2—1).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
VULCAN 34 p (30—20), 2. CSM 
Lugoj 34 p (32—23), 3. UM Timi
șoara 34 p (34—26)... pe ultimele 
locuri: 14. CFR Caransebeș 23 p 
(22—38), 15. Minerul Certej 23 p 
(22—39), 16. Dacia Orăștie 23 p 
(18—40).

SERIA A IX-a
Minerul Or. Dr. Petru Groza — 

Sticla Arieșul Turda 3—0 (1—0), 
Steauâ-CFR Cluj-Napoca — Glo
ria Beluș 6—0 (3—0), Electrometal 
Cluj-Napoca — Otelul Or. Dr. Pe
tru Groza 0—1 (0—1), Metalul
Aiud — Olimpia Gherla 2—0 
(2—0), Vlitorul-IRA Cluj-Napoca
— Mecanica Alba Iutia 3—1 (1—1),
Voința Oradea — Unirea Valea 
lui Mibai 3—1 (1—1), Industria
Sîrmei Cîmpia Turzll — Minerul 
Șuncuiuș 2—1 (1—1), Metalurgistul 
Cugir — Recolta Salonta 7—0 
(5—0).

Pe primele locuri: 1. META
LURGISTUL CUGIR 42 p (46—14),
2. Sticla Turda 41 p (44—24), 3. 
CFR Cluj-Napoca 33 p (54—18)... 
pe ultimele locuri: 15. Olimpia 
Gherla 21 p (15—33). 16. Eieetro- 
metal Cluj-Napoca 17 p (19—39).

PLECAT IERI IA SOCI
Badea (Univ. Craiova). Lazăr 
(F.C. Bihor) — mijlocași $ 
Bobaru, Bozeșan II — înaintași.

Sosiți la amiază la Moscova, 
fotbaliștii noștri au făcut o es
cală în capitala Uniunii Sovieti
ce, urmînd să-și continue dru
mul spre Soci în cursul dimi
neții de marți. Antrenorii lotu
lui nostru au prevăzut pentru 
după-amiaza zilei de marți un 
antrenament de acomodare pe 
stadionul din Soci.

Bessonov, Rat si Iaremciuk 
(toti Dinamo Kiev). Cerenkov 
(Spartak M.).

ÎNAINTAȘI: Blohin (Dinamo 
Kiev), Protasov (Dnepr). Ro
dionov (Spartak M.).

După antrenamentul de ieri, 
antrenorul Malofoev a declarat, 
ziariștilor: „Pentru noi este un 
meci important, de pregătire, 
care să ne ducă spre forma 
maximă. Cunosc echipa Româ
niei, apreciez progresele din 
ultimii ani ale fotbalului ro
mânesc. Mă aștept la un meci 
bun, cit mai spectaculos, un 
meci în care conținutul tehni- 
co-tactic să bucure ochii spec
tatorilor si să-i satisfacă pe 
antrenori. Am lucrat intens. în 
perioada petrecută la Simfero
pol. si asteplăm ca publicul 
timișorean să asiste la un joc 
de clasă. Ne vom continua 
pregătirile pentru Mexic. Pro
gramul este greu. Duminică se 
va juca în campionat dcrbyul 
Dinamo Kiev — Snartak... Va 
urma finala Cupei Cupelor: 
Dinamo Kiev — Atletico, 1*  
Lyon, la 2 mai, iar la 7 mai 
selecționata U.R.S.S. își va în
cheia pregătirile in... Europa cu 
un meci in compania Finlandei, 
care se va juca la Moscova".

...Așadar. în perspectivă, un 
meci atractiv. în compania 
unui partener de prim rang, a 
cărui cotă internațională a 
crescut mult în ultimii ani.

Î BRIGADA de ARBITRI RO
NI LA PARTIDA CEHO

SLOVACIA — R. D. GERMANA. 
Intîlnirea amicală dintre prime
le reprezentative ale Cehoslova
ciei si R.D. Germane, care se va 
disputa mîine. va fi condusă de 
o brigadă de arbitri români, a- 
vîndu-1 la centru pe M. Neșu, 
iar la linie pe R. Petrescu si 
M. Axcnte.

SERIA A X-a
Uni.o Satu Mare — Minerul E. 

Rodna 3—0 (2—0), Oașul Negrești
— CUPROM Baia M re 3—1 (2—0), 
Minerul Băiuț — Minerul Baia 
Sprie 3—0 (2—0), Minerul Sărmă- 
șag — Lăpușul Tg. Lăpuș 3—# 
(1—0), Bradul Vișeu — Energia 
Beclean 1—1 (1—1), Chimia Tăș- 
nad —CHIMFOREST Năsăud 4—0 
(1—0), Someșul Satu Mare — 
Chimia-Victoria Zalău 5—1 (2—1), 
Minerul Bălța — Victoria Cărei 
0—0.

Pe primele locuri: 1. UNIO
SATU MARE 40 p (45—16), 2. So
meșul Satu Mare 37 p (32—12),
3. Minerul Băiuț 34 p (27—25).,. 
pe ultimele locuri: 15. CUPROM 
Baia Mare 22 p (30—36), 16. Lăpu
șul Tg. Lăpuș 20 p (14—43).

SERIA A Xl-a »
Electromureș Tg. Mureș — In

ter Sibiu 6—1 (3—0), Mureșul Lu
duș — Minerul Baraolt 3—1 
(1—0), Viitorul Gheorgheni — Me
talul Sighișoara 4—0 (3—0), Oțe
lul Reghin — Mureșul Toplița
2—1 (1—0), CSU-Mecanica Sibiu
— Carpați Agnita 0—1 (0—1), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Me- 
talotehnlca Tg. Mureș 2—0 (1—0),' 
Unirea Ocna Sibiului — Lacul 
Ursu Sovata 2—0 (0—0), Minerul 
Bălan — Unirea Cristuru Secu
iesc o—i (0—0) — s-a jucat la 
Miercurea Ciuc.

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 41 p (42—17),
2. Progresul Odorhei 39 p (37—20),
3. Inter Sibiv 36 p (34—20)... pe 
ultimele locuri: 15. Mureșul To
plița 19 p (27—33), 16. Lacul Ursu 
Sovata 19 p (18—38).

SERIA A XII-a
Poiana Cîmpina — Metalul Tg. 

Secuiesc 2-0 (0—0), Petrolul
Băicoi — Mobila-Măgura Codlea
2—0 (1—0), Victoria Florești —
Nitramonia Făgăraș 3—1 (2—0), 
IPT tntorsura Buzăului — Carpați 
Sinaia 2—0 (1—0), Mctrom Bra- .
șov — Precizia Săcele 3—1 (0—0), 
Chimia Brazi ploiești — Torpedo 
Zărnești 2—0 (1—0). cimentul Ho- 
ghiz — Minerul Filipeștil de Pă
dure 4—1 (2—1), Electro Sf.‘
Gheorghe — Utilajul Făgăraș 
4-1 (1-1).

Pe primele locuri: 1. POIANA 
CIMPINA 44 p (36—19), 2. Nitra- . 
monia Făgăraș 32 p (37—22), 3.' 
Electro Sf. Gheorghe 32 p 
(26—26)... pe ultimele locuri: Iii 
Utilajul Făgăraș 25 p (28—34), 15. 
Carpați Sinaia 25 p (22—31), 16. 
Metrom Brașov 2S p (22—24),

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



CSȘ SIBIU A CUCERIT „CUPA CARPAȚI" 
LA SĂRITURI IN APĂ

Tradiționalul concurs de sări
turi „Cupa Carpați”. găzduit In 
condiții bune de Bazinul Olimpia 
din Sibiu, a lost cîștigat de echi
pa de băieți șl fete a Clubului 
Sportiv Școlar din orașul de la 
poalele Cibinului. în general, a 
fost o competiție reușită, in care 
tinerii competitori (juniori) au 
arătat o pregătire bună, iar cel 
mai valoroși dintre ei au făcut 
eu acest prilej șl o utilă verifi
care a pregătirilor pentru Cam
pionatele Internaționale de săp- 
tămîna aceasta (vineri și sîmbă- 
tă. tot la Sibiu). Am notat buna 
evoluție a Danielei Popa șl a iul 
Nicolae Lepăduș, învingători _ In 

‘cite două probe, precum șl In
constanța Iul Ion Petrache, favo
ritul principal al întrecerii.

Rezultate : băieți, trambulină 
1 m : N. Lepăduș (Lie. ind. 37 
București) 393,95 p, 2. I. Petrache 
(Lie. ind. 37) 367,75 p, 3. FI. Ava- 
siloaie (Lie. ind. 37) 362.40 p ;

CAMPIONATELE DE POLIATLON 
ALE FOARTE TINERILOR ÎNOTĂTORI

Cei mal tineri înotători au par
ticipat. recent, la întrecerile 
campionatelor de poliatlon. dis
putate în bazinul de 25 m din 
Sibiu pentru categoria 13—14 ani, 
respectiv în piscina de 50 m din 
Brasov, la cat. 11—12 ani. Din
tre rezultatele înregistrate se 
desprind acelea ale ploieșteanu
lui de 13 ani Dragos Băcescu. 
Confirmîndu-șl frumoasele cali
tăți. el a mal stabilit șase re
corduri ale categoriei, cu 26.17 
la 50 m liber. 57,30 la 100 liber, 
4:16,80 la 400 liber, 29,01 la 50 
fluture. 1 :03,99 la 100 fluture. 
2:20.70 la 200 mixt. în competiția 
de la Sibiu au mal fost consem
nate recordurile Livîei Copariu 
— 28.20 la 50 liber. 31,70 la 50 
fluture. Alexandrinei Croitoru — 
31.63 la 50 spate, ale lui Marius 
Crișan — 29,90 Ia 50 spate. 1:04,80 
la 100 spate, precum si tentati
vele reușite ale iuniorului Laszlo 
Bay — 31,14 la 50 bras sl 1:07.13 
la 100 bras. In clasamentele in
dividuale s-au impus Carmen
Georgescu (CSȘ 2 Buc.) și Florin 

„CUPA TRIUMF" A INAUGURAT IN CAPITALA 
SEZONUL ATLETIC iN AER LIBER

trambulina 3 m : 1. I. Petrache
486.45 p, 2. N. Lepăduș 476,90 p, 3. 
Fi. Avasiloaie 448,30 p ; platfor
mă : 1. N. Lepăduș 433,10 p, 2.1. 
Petrache 337.80 p, 3. S. Baca (CSȘ 
Sibiu) 368,05 p ; fete, trambulină 
1 m: 1. Luana Pătac (Steaua) 
343,85 p, 2. Cristina Lupu (CSM 
Sibiu) 325,15 p, 3. Isabela Costes- 
cu (Crișul Oradea) 301,45 p ; tram
bulină 3 m : 1. Daniela Popa 
415.30 p, 2. Luana Pătac 378,10 p, 
3. Daniela Lovi (Lie. ind 37)
356.45 p ; platformă : 1. Daniela 
Popa 373,05 p. 2. Vladia Dicu 
(CSȘ Sibiu) 304,55 p, 3. Daniela 
Lovi 287.05 p. Echipe băieți : 1. 
Lie. ind. 37 294 p. 2. CSȘ Sibiu 
275 p, 3. Crișul 43 p ; fete : 1. CSȘ 
Sibiu 267 p. 2. Crișul 192 p, 3. 
Lie, ind. 37 184 p ; general : 1. 
CSȘ Sibiu 542 p. 2. Lie. ind. 37 
468 p, 3. Crișul 235 p, 4. Steaua 
144 p, 5. Progresul București 130 
p, 6. CSM Sibiu 43 p, 7. CSȘ 
Triumf București 44 p.

Iile IONESCU—coresp.

Nitu (CSȘ Hunedoara) la cat. 14 
ani. Livia Copariu (CSȘ Sibiu) 
si Dragoș Băcescu (CSȘ Ploiești) 
la cat. 13 ani. Campionatul a 
fost cîștigat de Centrul de înot 
Brașov, cu 31 p. urmat de Lie. 
37 Buc. 27 p. CSȘ Hunedoara. 
CSMȘ Bala Mare 23 p. CSȘ Plo
iești. .CSȘ Galați 15 p.

La Brașov. în disputa înotăto
rilor de 11—12 ani. două recor
duri ale Lianei Coman — 1:04,6 
la 100 liber sl 1:22,1 la 100 bras 
șl unul al ștafetei de 4X100 mixt 
b de la CSȘ Reșița (11 ani) — 
5:04.9. In clasamentele individu
ale: Liana Coman (CSS Sibiu) si 
Bogdan Călincscu (CSS Reșița) 
la cat. 11 ani, Liltana Mocanu 
(CSȘ Brăila) șl Costin Breban 
(CSMȘ) la cat. 12 ani. în frun- 
tea clasamentului general pe e- 
chine: 1. CSȘ Reșița 33 p. 2. 
CSMS Baia Mare 32 p. 3. CSȘ 
Sibiu 32 p (depărtaiare la locuri 
I). 4. CSȘ Brăila 21 p. 5. CSȘ 
Ploiești 18 o. 6. CSM Suceava 
15 o.

23 IUNIE: 
ZIUA OLIMPICĂ!

PARIS, 21 (Agerpres). — Apro
piata reuniune a Asociației Co
mitetelor Naționale Olimpice 
(ACNO) va analiza, ca principal 
punct la ordinea de zi. o rezo
luție în care se cere, printre al
tele. o mal accentuată partici
pare a ACNO la deciziile Comi
tetului Internațional Olimpic. Se 
propune, totodată, o reechilibra
re a programului Olimpiadelor, 
tinîndu-se cont de Impactul real 
al diverselor discipline în ce pri
vește răspîndlrea practicării 
sportului, precum șl de valoarea 
educativă a ramurilor respective. 
Se afirmă, de asemenea, cu pri
vire la proiectul codului sporti
vilor. pe care CIO vrea să-I a- 
dopte înaintea JO din 1988: «Nu 
se poate permite dispariția di
ferenței care face distincție In
tre conceptul de sport olimpic si 
cel de sport pur profesionist”. 
Documentul citat estimează, ta 
același timp, că este necesară o 
acțiune mal susținută pentru 
răsoîndirea ideilor olimpice, pro- 
Dunînd concret ca. in flecare an. 
la 23 iunie, să fie sărbătorită o 
„Zi olimpică”, la scară mondială.

C.M.
Ultimele două partide din ca

drul rundei a 6-a a Campionatu
lui Mondial de hocl.ei (grupa A), 
ce se desfășoară la Moscova, ho- 
tărltoare pentru stabilirea prime
lor patru clasate, care continuă 
lupta pentru titlul lumii, ediția 
1986, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Canada — s.U.A. 
4—2 șl U.R.S.S. — Cehoslovacia 
4—2. Clasament: 1. U.R.S.S. 12 p, 
2. Suedia 10 p, 3. Finlanda 9 p,
4. Canada 6 p 5. S.U.A. 4 p, 6. 
Cehoslovacia 3 p. 7. Polonia 2 p, 
R.F.G. 2 p. In timp ce reprezen

DE HOCHEI (grupa A)

După meciurile test ale reprezentativei de baschet (m)

NE BUCURĂ VICTORIILE, 
DAR GREUL ABIA ÎNCEPE

Bucurîndu-se de o excelentă or
ganizare șl de prezența unui pu
blic numeros și entuziast. cele 
trei meciuri dintre reprezentati
vele masculine de baschet ale 
României și Ungariei, desfășurate 
ta Sala Sporturilor din Oradea 
(vineri și sîmbătă) și în Sala 
Sporturilor „Lloara” din Orașul 
Dr. Petru Groza (duminică), au 
constituit tot atîtea teste utile In 
perspectiva apropiatelor competi
ții internaționale oficiale : Cam
pionatul Balcanic (30 aprilie — 4 
mal, in Turcia) șl Campionatul 
European — grupa B (15—26 mal, 
în Belgia). De la început se cu
vine să precizăm că echipa noas
tră națională s-a prezentat la a- 
ceste tntilnlri după o perioadă 
foarte scurtă de pregătire in co
mun șl că timpul rămas ptaă la 
întrecerile amintite nu este nici 
el prea îndelungat, Incit conclu
ziile, după cele trei partide, tre
buie concretizate de Îndată de 
colectivul de tehnicieni format 
din Gh. Novac — antrenor prin
cipal, M. Clmpeanu șl D. Ber- 
ceanu.

Desigur, ne-au bucurat victorii
le obținute in fața unui partener 
de întrecere care va lua șl el 
parte la grupa B a Campionatu
lui European, dar ne-a satisfăcut 
șt prestația unui nuclelu de cinci 
jucători (R. Opșitaru — căpitanul 
echipei, D. Niculescu, C. Cernat, 
V. Pogonaru și Al. Vlnereanu), a 
căror evoluție, aproape tot timpul 
bună, a determinat acumularea 
unul avantaj decisiv ta primele 
două meciuri șl realizarea succe
sului ta cel de al treilea. Alțl 
component ai lotului (A. Neto- 
llțchl, I. Ionescu, G. David șl S. 
Ardelean) au fost inconstanți, 
insă avem convingerea că, plnă 

tativa R. F. Germania va evolua, 
anul viitor, ta grupa B, U.R.S.S,, 
Suedia, Finlanda și Canada vor 
Juca între ele, pentru a desemna 
formația campioană mondială. 
Runda finală începe joi. După 
cum se vede, Cehoslovacia n-a 
izbutit să refacă din terenul pier
dut în primele tntilnlri, în parti
da cu echipa gazdă. Totuși, spe
cialiștii prezenți la Lujnikl au 
putut aprecia calitatea jocului 
cehoslovacilor, care, conduși la 
un moment dat cu 0—3, reușiseră 
să se apropie plnă la 2—3... 

la Balcaniadă, vor redeveni ju
cători capabili să contribuie la 
evoluția bună a selecționatei ro- 
mâne. Dintre ceilalți, A. Popovic^ 
A. Szabo, V. Iacob, G. Șar» 
U șl D. Rădulescu au fost utili
zați destul de puțin, iar atunci 
clnd au Intrat în joc nu au fost 
combativi și nici nu au avut si
guranța care le-a adus selecția 
in lot. Totuși, el (ne referim cu 
precădere la primii doi) au posi
bilități mult mai mari dedt cda 
arătate șl, de aceea, este de do
rit ca, pe viitor, să-și manifeste 
cu Încredere personalitatea, lă- 
stad, pe banca rezervelor, teama 
de a arunca la coș, precum șl 
tracul care le diminuează po
tențialul, ta special In ce privește 
inițiativa și lndemlnarea ta mt- 
nulrea mingii.

în ansamblu, echipa României 
a practicat un Joc modern, cu 
randament ridicat In aruncările 
la coș de la semidistanță și dis
tanță (ta partida din Sala 'Spor
turilor „Lioara” s-a înscris de 
opt ori din aruncări de la 6,25 m, 
de dte 3- puncte), cu acțiuni po
ziționale ta care prezența per
manentă in joc a doi baschetba- 
llștl de 2,10 m a permis reali
zarea unul număr superior (fată 
de adversari) de recuperări. Ie 
apărare, insă, oscilațiile (provo
cate de scăderea atenției și a e« 
fortului fizic) s-au repercutat,' 
uneori negativ, asupra posibilită
ții de a obține victoria, așa cum 
s-a petrecut In înttlnirea a treia, 
ta care oaspeții au dominat in 
primele 15 minute. Este adevărat 
că handicapul a fost anulat ta ” 
mal puțin de 10 minute (In pri
mul rind printr-o apărare agresi
vă șl organizată), dar astfel de 
defecțiuni pot duce la înfringeri 
in fața unor selecționate angajate 
în lupta pentru calificarea ta 
grupa A a Campionatului Euro
pean. De aceea, apreciem că este 
necesară o preocupare sporită pen
tru crearea continuității în apli
carea apărării combative. In ace
lași timp Insă și pentru ridicarea 
formei sportive, la cel mal Înalt 
nivel, a tuturor jucătorilor. Iată 
două probleme care trebuie re
zolvate plnă la Balcaniadă șl . 
ptaă la Campionatul European — 
grupa B, pentru ca echipa Româ
niei să poată obține performanțe 
onorante, așa cum a făcut ta 
1984, in Suedia, cînd a promova» 
alături de cele mai valoroase re
prezentative din Europa.

Dumitru STÂNCULESCU 1

S-a inaugurat — și în Bucu
rești — sezonul atletic ’86 în aer 
liber. Prima „leșire“ din acest 
an. pe stadionul din Parcul 
Sportiv .,23 August", a fost tra
diționala competiție dotată cu 
„Cupa Triumf”, organizată — ca 
de fiecare dată — ireproșabil, la 
care au participat juniori de ca
tegoriile I si II reprezentînd toa
te (!) cluburile din Capitală, 
care, spre lauda lor, s-au pre
zentat în număr mare la com
petiție. Pofta de concurs a ti
nerilor atleti a ieșit clar în evi
dentă, în ciuda unor nealunsurl 
(am zice obișnuite la debut de 
sezon competițional) sau a condi
țiilor meteo — vînt în rafale pu
ternice. care s-a domolit doar 
spre... sfîrșltul întrecerilor. A- 
runcătorii s-au situat, din nou, 
în fruntea „topului" rezultatelor 
(concursul a programat numai 
probe de alergare „pe plat”, pre
cum sl aruncarea greutății șl a 
discului). realizînd performante 
destul de bune pentru această 
perioadă.

Clteva rezultate: BĂIEȚI: 100 
m: B. Dumitrescu (Voința) 11,3,

PERFORMANȚE DE BUN AUGUR
„ONSTANȚA, 21 (prin telefon), 

în cadrul unei competiții de ve
rificare. desfășurată pe Stadionul 
ii Mai" din localitate. atletii 
nartlclpanțl au obtlnut cîteva re
zultate foarte bune, acum, la în
ceput de sezon, care, firește, se 
cer a fi reconfirmate si chiar 
întrecute in viitoarele concursuri. 
Astfel. Mariana lonescu-Lengyel 
a aruncat discul la 69.08 m (la 
42 centimetri de recordul natio

ATLETISM • Maratonul de la 
Londra a fot cîștigat de japone
zul Toshihiko Seko (2.10:02). Pri
ma dintre femei a trecut linia 
de sosire norvegianca Crete Waltz 
(2.24:54) • La Lawrence (Kan
sas) : Doug Lytle 5,73 m la pră
jină, Henny Harrison 17,04 m la 
triplu • San Jose (California) : 
Greg Tafralis 21 45 m la greutate, 
Art Burns 68,32 m la disc, Juha 
Tlainen — Finlanda 75,66 m la 
ciocan, Tonie Campbell și Mal
com Dixon 13,64 s pe HO mg.

AUTOMOBILISM a Finlandezul 
Henri Toivonen a cîștigat ralyul 
Costa Smeralda, pe un traseu, in 
Italia, de 1132 km.

BASCHET • Islanda, urmată 
de' Norvegia șl Scoția, s-a clasat 
pe primul loc in turneul de ca
lificare pentru grupa B a C.E.
BOX • Belgianul Jean Marc Re

nard șl-a păstrat titlul european 
la cat. supe--nană dlsbunînd prin 
ko, rep. 8, de spaniolul Fernando

C. Gogan (CSȘ Triumf) 11,4. C. 
Macovei (CSȘ 7 Dinamo) 11,4; 
200 m: Gogan 22,7, Dumitrescu 
22,8, b: Dumici (UBBIS) 22,9; 
400 m: C. Miclea (CSȘ Triumf) 
51,3. M. Matecscu (CSȘ 4) 52,0,
Dumici 52,0; 800 m: D. Dănescu 
(CSȘ 3 Steaua) 1:57,o, M. Lan- 
guris (CS Ilfov) 1:58,2; 3000 m: 
S. Petrescu (CSȘ Triumf) 9:08,0, 
N. Mihăilă (CSȘ 5 Rapid) 9:11.0; 
4X100 m: CSȘ Lie. 37 44,8, CSȘ 
Triumf I 45,0; greutate: A. Dră- 
gulescu (CSȘ 190) 13,90 m, D.
Mateescu (Metalul) 13,38 m; disc: 
C. Grasu (Dinamo) 54.34 m. Ma
teescu 41,50 m; FETE: 100 m: 
Olivia Oprișan (CSȘ 7 Dinamo) 
12,6. Corina Pavel (CSS Triumf) 
12,6: 200 m: Oprișan 25,8, Pavel 
26.0 : 400 m: Ana Maria Dănescu 
(URBIS) 61,0, Geta Rădulescu 
(CSS 7 Dinamo) 61,5; 800 m: A- 
drlana Grigore (Olimpia) 2:13,7, 
Jenica Diaconescu (CS Ilfov) 
2:22.1; greutate: Jana Căpățtnă 
(Dinamo) 15,94 m, Cristina Boit 
(Dinamo — CSȘ Triumf) 14,26 m; 
disc: Boiț 51.26 m, Manuela Tîr- 
veni (CSȘ 7 Dinamo) 47.70 m.

Andi VIL ARA

nal. deținut, din 1985, de sora sa 
Florența Crăciunescu). Tînăra 
Livia Simon a aruncat 60,46 m 
(„premieră" peste 60 m). iar 
Floarea Vieru a obtlnut 53,50 m. 
La greutate. Livia Simon a rea
lizat. cu 19.61 m. un valoros re
cord personal. La bărbați. Sorin 
Tirlchiță a aruncat 18.23 m. Toți 
sînt elevi al antrenorului Con
stantin Mușat.

TELEX • TELEX
Rodriguez, la Bruxelles a Intr-o 
gală la Randers (Danemarca), 
norvegianul Steffen Tangstad l-a 
întrecut la puncte pe englez 
John Westgartn, devenind cam
pionul european la cat. grea.

CICLISM • A 72-a ediție a 
cursei Liăge — Bastogne — Ltege 
(Belgia) a fost ciștlgată de ita
lianul Moreno Argentln, 6.41:19 pe 
252 km, același timp cu olandezul 
Adrie Van Der PoeL

GIMNASTICA • Cupa U.R.S.S., 
desfășurată la Erevan, a fost cîș- 
tigată de Vladimir Artemov 
(115,20 p), urmat de Eduard Ge
vorkian (114,65 p)

HANDBAL • în meci retur 
pentru semifinalele „Ciioel cam
pionilor europeni” la masculin. 
GKS , Wybrzeze Gdansk a învins 
pe teren propriu cu 3corul de

CAMPIONATE : C.F. BARCELONA iNVINSA • OXFORD 
A CÎȘTIGAT CUPA LIGII ENGLEZE

SPANIA (et. 34-a, ultima). Am
bele fruntașe ale clasamentului au 
fost învinse. Real Madrid a ce
dat, la San Sebastian, 3—5 cu Real 
Sociedad, în timp ce derby-ul ca
talan dintre Espanol Barcelona și 
C.F. Barcelona s-a încheiat tot 
cu scorul de 5—3 In favoarea pri
mei echipe. Astfel, Real Madrid 
este campioană cu 56 p, urmată 
de C.F. Barcelona — 45 p. Athle
tic Bilbao 43 p, Zaragoza 43 p. 
Au retrogradat echipele Celta 
Vigo, Hercules Alicante și Valen
cia. Clteva rezultate din ulti
ma etapă : Valencia — Cadiz 1—0, 
Betls — Valladolid 1—1, Atletico 
Madrid — Athletic Bilbao 3—1.

ANGLIA. Finala Cupel Ligii en
gleze s-a desfășurat duminică, pe 
„Wembley”. între Oxford United șl 
Q.P. Rangers. Victoria a reve
nit Iui Oxford cu 3—0 (1—0).
prin golurile marcate de He- 
bberd (min. 40), Ray Houghton 
(min. 52) și Charles (mln. 87). Au 
asistat peste 90 000 de spectatori.

R.F. GERMANIA (et. 33). Ha- 
novra — Frankfurt 0—0, Werder 
Bremen — Mbnchengladbach 1—1, 
Uerdingen — Nilrnberg 6—2, F.C. 
Koln — Diisseldorf 1—3, Bayern 
Milnehen — Leverkusen 0—0, Stu
ttgart — Dortmund 4—0 (în urma 
acestui rezultat și a comportării 
slabe din ultim' vreme, antrenorul 
echipei din Dortmund. Pal Cser- 
nal, a demisionat), Schalke — 
Kaiserslautern 2—3, Saarbrilcken— 
Bochum 0—1, Hamburg — Mann
heim 3—0. Meci restant : Hano- 
vra — Uerdingen 1—1. Pe primele 
locuri : Bremen 48 p, Bayern 
Milnehen 46 p, Mănchengladbach

25—21 (15—11), formația Atletico
Madrid și s-a calificat în finala 
competiției. în primul joc hand- 
ballstil spanioli au cîștigat cu 
24—21.

HOCHEI PE IARBA a Meci a- 
mlcal feminin, la Moscova : 
U.R.S.S. — Olanda 1—3 (0—3).

RUGBY a Intr-un meci con- 
tînd pentru Cupa FIRA, la Tunis 3 
Tunisia — U.R.S.S. 4—12.

TENIS • Turneul de la Nișa ta 
finale : Emilio Sanchez — Paul 
McNamee 6—1, 0—3, Isabelle De- 
mongeot — Nathalie Tauziat (am
bele Franța) 7—5, 6—4 a Turneul 

feminin de la Amelia Island — ta 
finală : Steffl Graf-Claudla Koh- 
de-Kilsch (ambele R.F.G.) 6—4, 
5—7, 7—6.

VOLEI • Cupa Primăverii (fe
mei), la Oslo : Franța — Turela
3—0 (2,3,5). ta finală, șl Norvegia 
— Austria 3—0 («.«.12). In meci 
pentru locul 3.

42 p, Stuttgart 39 p ; pe ultimele: 
16. Dortmund 25 p, 17. Saarbrilc
ken 19 p, 18. Hanovra 17 p.

AUSTRIA (et, 30 — turneu! fi
nal intre primele 8 clasate in 
tur). Rapid Vlena — Klagenfurt
1— 1, Grazer A.K. — Admira Wac
ker 4—1, Innsbruck — L.A.S.K.
3—0, Austria Vlena — Sturm Graz
3—2. Pe primele locuri : Austria 
Viena 50 p, Rapid Viena 46 p, 
L.A.S.K. 33 p.

ELVEȚIA (et. 22). Basel — Ba
den 5—0, Grasshoppers — Vevey
6—1, Granges — Sion 1—1, Lausa
nne — ZUrlch 5—2, Lucerna — La 
Chaux-de-Fonds 3—0, Neuchâtel— 
Aarau 1—1, Servette — Young 
Boys 1—4, Wettlngen — St. Gall 
3—0. Pe primele locuri : Grass
hoppers șl Young Boys cu cite 
32 p, Neuchâtel 30 p ; pe ulti
mele : 14. Granges 14 p, Vevey 
12 p, IS. Baden 6 p.

UNGARIA (et. 2*  — penultima). 
Derby-ul campionatului s-a des
fășurat între Pecs șl Honved :
2— 1 1 Pe primele locuri : Honved 
44 p, Pecs 37 p, Gy»r 37 p, Za- 
laegerszeg 34 p ; pe ultimele : 15. 
Volan 22 p, 16. Csepel 20 p.

SCOȚIA (et. 34). Clydebank — 
Dundee United 1—1, Celtic — Hi
bernian 2—0. Dundee — Mother- 
wen 4—0, St. Mirren — Glasgow 
Rangers 2—1. Pe primele locuri :

ÎN ECHIPA OLIMPICĂ A R.D. GERMANE — 

MULTI JUCĂTORI VALOROȘI
Echipa olimpică a R.D. Ger

mane, care va evolua miercuri 
la Baia Mare, cu reprezentativa 
similară a României, are ta lot 
mulțl jucători valoroși, care au 
evoluat și în prima formație a 
țării. Toți componențll echipei 
stat jucători din prima ligă, unii 
dintre el foarte cunoscuți. Forma
ția este bine rodată ta urma nu
meroaselor partide din acest an. 
Este vorba de turneul întreprins 
ta India, unde a ocupat locul al 
treilea, după echipele U.R.S.S. și 
R.P. Chineze. Apoi a mal evoluat 
la Halle, cu selecționata olimpi
că a Olandei (0—0) și cu olimpicii 
bulgari (1—1), la Dimitrovgrad.

De la 1 ianuarie, lotul olimpic 
este condus de antrenorul Klaus 
Petersdorf, fostul secund al pri
mei reprezentative, ajutat de Wil
fried Grflbner. care a jucat de I 
ori ta reprezentativa R. D. Ger
mane. El au alcătuit aa tot pa
ternii dintre care voes w‘Hri’1 
ta mod deoasMl. pa laadamM 
D*R  fri de aafi. • wir» soet-ec- 

Midlothian 47 p (33 J), Dundee 
Utd. 45 p, Celtic 44 p.

BELGIA (ultima etapă) — An
derlecht Bruxelles a învins cu
5—0 De Charleroi, iar F.C. Bru
ges a întrecut cu 4—0 formația 
Beerschot. Alte rezultate: Sera- 
ing — SK- Lierse 2—0; Waregem 
— Courtral 1—1; Lokerea — FC 
Liege 0—1; Standard Liege — 
Racing White Molenbeek 2—0; 
FC Malines — Beveren 0—2. Cla
sament: 1. Anderlecht — 52 p; 
2. FC Bruges — 52 p; 3. Stan
dard Liege — 42 p. Pentru de
semnarea campioanei, formațiile 
Anderlecht Bruxelles și FC Bru
ges vor susține un meci de baraj.
• Antrenorul echipei C.F. Bar

celona, Terry Venables, după ce 
șl-a anunțat demisia cu cîteva 
luni ta urmă, a revenit asupra 
deciziei sale, prelungindu-șl con
tractul cu încă un an.
• U.E.F.A. a suspendat terenul 

echipei F.C. Koln din cauza unor 
manifestări nesportive ta meciul 
cu Waregem. Astfel că returul fi
nalei Cupei U.E.F.A., dintre F.C. 
KOta și Real Madrid, (la 8 mat) 
va trebui să se dispute la o dis
tanță de cel puțin 350 km de 
KOta.

ță, selecționat In meciul echipei 
A cu Grecia, Raab (10 goluri In 
campionat, de 8 ori internațional 
A), Pastor (1 o goluri ta campio
nat), Busse (8 goluri, 4 A),
care excelează prin viteză, pe 
impetuosul libero Peschke (7 go
luri), precum și pe portarul Ho- 
ffmeister. Echipa este, ta gena- 
ral, ttaără șl se remarcă prtatr- 
un mare : Cric. Ca
practică ua joe la wWA.

Iată lotul eampăs ~ RWIf I 
Hoftmelsv- r —-i« -x«e-
deburg), ~ :
(Riesa), P «aa« 
(Brandenb. -r 
Kslenczyk “• -
LOCAȘI : » i n- • «• 
(Jena), H**a t M
ring (Erf_—
(Rostock 
Ita) *


