
în intimpînarea gloriosului 

jubileu al partidului

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI OMAGIATE
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AEE TINEREI UEUI SPORTIV ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

în întîmpinarea celei de a 
65-a aniversări a partidului, în 
întreaga țară s-au desfășurat 
recent reușite acțiuni sportive 
de masă cu participarea tine
retului.

e La „TIMPURI NOI“ 
BUCUREȘTI, asociație sportivă 
cu o frumoasă tradiție în com
petițiile de masă, a fost orga
nizată o suită de atrăgătoare 
întreceri dedicate sărbătoririi 
a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român.

Pe lingă sportivii din între
prindere, la aceste entuziaste 
concursuri au participat si nu
meroși invitați din alte asocia
ții sportive. întrecerile au avut 
loc pe terenurile din incinta 
frumoasei baze sportive „Tim
puri Noi“, din cartierul Vitan, 
la volei, handbal, minifotbal, 
box, popice, tenis de masă. In
teresant de remarcat că la po
pice — gazdă fiind, se înțele
ge. echipa Timpuri Noi. care

MARELE SPRINT FINAL
Miercuri, la Sevilla, pe cel 

mai fierbinte stadion al Mun- 
dialului ’82 — amfitrionul cele
brului meci dintre echipele lui 
P.ummenigge si Platini — Stea
ua se lansează în ultimul sprint 
al cursei începute într-o sea
ră care nu părea să anunțe 
nimic deosebit — seara de la 
Vejle.

Fotbalul românesc se află, 
prin Steaua, . într-o situație 
unică — aceea de a juca ma
rea finală a „europenelor", co
dificată de presa continentală 
pe bună dreptate cu acel „C 1".

Dar, mult așteptatul sprint 
depisiv de la Sevilla este mai 
mult decît sprintul final al 
unei curse C.C.E. Este, dacă 
vreți, „ultima sulă" a unui ma
raton care a înoeput acum 50 
de ani, cu atîtea și atîtea ten
tative, și care, iată, după a- 
oeastă jumătate de secol, se 
află în fata încercării de a tre
ce — ca să ne menținem în 
limbajul atletic — peste șta
cheta la cota 6,00.

Eforturile de afirmare au în
ceput, așadar, de mult.

Mai întîi a fost Venusul, în 
1937. Fără sansă în disputa cu 
Beogradski.

A fost apoi Rapid, cu acel
4—0 în dauna Ujpesf-ului, per
formantă care a stăruit în a- 
mintirea atîtor generații, dar 
care a fost doar a primului 
tur. în aceeași situație a fost 
și Ripensia anului 1938. care

în runda a 6-a a campionatului de șah

FRUNTAȘA CLASAMENTULUI. POLITEHNICA. 
PUSĂ IN DIFICULTATE!

BUZIAȘ, 4 (prin telefon). 
La marginea surprizei s-a a- 
flat, în runda a 6-a a campio
natului național de șah pe e- 
chipe mixte. întîlnirea dintre 
echipele bucureștene Politehni
ca si Calculatorul. Lidera s-a 
desprins cu greu de ambițioa
sa sa adversară, mai ales după 
ce politehnicienii au pierdut 
două partide grele la mesele 
băieților : Stoica — Heghedus 
0—1. Stanciu — Negureapu 0—1 
(la prima masă, Ghindă — 
Urzică 1—0). Pînă la urmă. 
Politehnica București ■ cistigă 
la limită : 5.5—4.5 (băieți 3.5— 

activează în campionatul muni
cipal, categoria Onoare — au 
luat parte 14 echipe mixte (doi 
băieți și două fete), alcătuite 
in bună parte din jucători si 
jucătoare din formații divizio
nare A, printre care Rapid, 
Voința. Gloria, Laromet, frun
tașe ale campionatului divizio
nar. (P. Ignatencu — coresp.).

• TOT IN CAPITALA, din 
inițiativa Consiliului pentru 
Educație Fizică și Sport al sec
torului 3 si a Inspectoratului 
școlar al sectorului, cu spriji
nul Comitetului U.T.C. al sec
torului si al Consiliului Orga
nizației Pionierilor, au fost or
ganizate, între altele, și două 
acțiuni atletice, în parcul I.O.R. 
Printre cîștigători. Elena Roșu 
- Școala nr. 116, C. Băluț - 
Școala nr. 94 și C. Olteanu — 
Școala nr, 87 la categoria 11—12 
ani, Daniela Ghițulescu — Școa
la nr. 55, M. Soponaru — Școa
la nr. 21 și M. Epure — Școa
la nr. 69 la categoria 13—14 
ani, Simona Vărzaru — Liceul 
Ind. 18, C. Dumitrescu — Li
ceul Ind. I.O.R. si Fi. Petre —

< Liceul „Matei Basarab" la cat.
15—16 ani. Daniela Bran — Li
ceul Ind. 5 si V. Niehifor — 
Liceul „Matei Basarab" la cat. 
17—18 ani. Tot la nivelul șco
lilor au mai avut loc întreceri 
la volei, baschet și handbal cu 
participarea majorității unită
ților de învătămînt (licee) din 
sector.
• O RODNICA ACTIVITATE 

SPORTIVA DE MASA s-a des
fășurat în unitățile de învăță- 

(Continuare in pag. 2-3) 

l-a eliminat pe faimosul — pe 
atunci, ca si acum — A.C. Mi
lan. Dar a fost iarăși o per
formantă izolată, deoarece peste 
două săptămîni avea să vină

Steaua, care a făcut a- 
seară un ultim antrenament 
în tară, pleacă în cursul di
mineții de astăzi, cu avio
nul, la Sevilla. Vor face de
plasarea, împreună cu an
trenorii Emerich Jenei și 
Anghcl Iordănescu, următo
rii jucători : Ducadam, Ștîn- 
gaciu, Iovan, Belodedici, 
Bumbescu, Bărbulcscu, IVei- 
scnbacher, Bălan, . Bol'ani, 
Majaru, Balint, Lăcătuș, 
Pițurcă, Radu II, Pistol. în 
avion se va afla și Stoica ; 
deși nu are drept de joc, 
ca urmare a celor două car
tonașe galbene acumulate, 
mijlocașul stelist se află îff 
lot pentru a fi alături de 
coechipierii săi.

Ferencvaros, care a făcut 5—4 
la București si 4—1 la Buda
pesta... A fost, în sfirșit. din 
nou Rapid cel mare, care a 
ajuns în finala Cupei Europei 
Centrale, tot cu Ferencvaros, 
o finală nejucată. pentru că 
asta se întîmpla în 1940. cînd 
Europa nu • se mai putea gîndi 
Ia fotbal... începuse războiul...

Adevărata cursă a început în

2,5; fete 0,5—1,5; juniori 1,5— 
0,5) și păstrează primul joc în 
clasament. O adevărată sur
priză s-a produs, însă, la un 
meci între codașe, unde Voin
ța Rm. Vîlcca reușește prima 
sa victorie în concurs : 6,5—3,5 
(3,5—2,5 ; 2—0 ; 1—1) cu C.S.M. 
Electrometal CIuj-Napoca. La 
prima masă, C. Rădulescu — 
D. Oltean 1—0 ! în rest, rezul
tate situate în zona așteptări
lor : Mecanică fină București 
— I.T. București 3.5—6,5 (2—4:

P. ȘTEFANOV
(Continuare in nap 2—3)
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Un splendid succes al gimnasticii românești la C.E de juniori

PATRU MEDALII DE AUR!
• AURELIA DOBRE, dublă laureată: la sărituri și paralele • MARIUS TOBĂ 

(la inele) și MARIAN STOICAN (la sărituri) - campioni ai continentului
• în bilanțul general: încă 2 medalii de argint și 4 de bronz

Aurelia Dobre

AL STELEI
1956, dar, un timp, echipele 
noastre s-au aflat doar în con
templația lui Real Madrid cu 
caii săi de rasă înhămați la 
șareta strălucitoare a lui Don 
Santiago Bemabeu.

Formațiile românești au în
cercat să-și găsească „un loc 
sub soare" abia în ultimele 
două decenii. Marea încercare a 
declanșat-o echipa națională, 
în 1969, cînd Mexicul n-a mai 
fost o Fata Morgana. Reacția 
a devenit una în lanț, sub sem
nul benefic al orgoliului. Pri
ma înscrisă la cuvînt a fost. 
UTA lui Domide și Broșovschi,' 
cu aoea uluitoare performantă 
care a însemnat eliminarea 
Feyenoord-ului. Dar. iarăși, 
performanta a fost izolată, 
pentru că în turul doi a apă
rut Steaua Roșie... întrecerea 
a devenit mai aprigă în anii 
următori, dar au fost si cazuri 
cînd echipele noastre părăseau 
cupele chiar din primul tur...

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

REZULTATE SCONTATE ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL

Felicia Oanca (Rapid) va arunca la poartă ; Valentina Cozma 
(TEROM) — nr. 15, nu poate interveni.
Rapid — TEROM lași

Etapa a Vl-a a turului se
cund al Diviziei A la HAND
BAL MASCULIN. desfășurată 
sîmbătă și duminică, a consem
nat rezultate previzibile in am
bele grupe valorice. Ială amă
nunte :

KARLSRUHE, 4 (prin tele
fon). Duminică seară s-a în
cheiat, la Eutopahalle din locali
tate, cea de a 5-a ediție 
a Campionatelor Europene de 
gimnastică pentru juniori, cu 
un splendid succes repurtat de 
reprezentanții țării noastre in 
finalele pe aparate. Atît în 
concursul feminin, cit și in 
cel masculin gimnastele și gim- 
naștii români au evoluat re
marcabil, incununindu-și par
ticiparea cu prestigioase meda
lii de aur, argint și bronz. Au
relia Dobre, Marius Tobă, 
Marian Stoican, prin prestații 
de ridicat nivel tehnic, au ur
cat pe cea mai inaltă treaptă 
a podiumului, 'confirm ind incă 
o dată renumele școlii româ
nești de gimnastică.

Să menționăm, mai întîi, că 
sîmbătă după-amiază oea de a 
doua reuniune a „europenelor" 
de gimnastică a adus în fața 
publicului spectator pe băieți. 
A fost o întrecere echilibrată, 
dominată totuși de cei trei 
gimnast! sovietici prezenți în 
concurs. în prim-planul com
petiției, cu note bune, mai • a- 
les la sol si inele, s-a aflat 

Marian Stoican
și reprezentantul tării noastre, 
Marius Tobă. El a început 
concursul la inele, aparat care 
i-a adus multe satisfacții in 
ultimele întreceri la care a 
participat, execuția sa a fost 
de ridicat nivel, astfel că bri
gada i-a acordat 9,70. în con-

Fază din partida 
Foto : Aurel D. NEAGU

Grupa valorică 1—6
H. C. MINAUR BAIA MARE 

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
30—22 (14—10). înfocatii supor- 
tieri băimăreni prezenți sîmbătă 
după-amiază in sala Dacia au 
avut satisfacția să-și vadă din

■ Marius Tobă.

tinuare. el a fost notat cu 9.35 
la sărituri, 9,50 la paralele, 
9,65 la bară fixă. în ur

mătorul schimb, la soj. 
Tobă își etalează încă o dată 
binecunoscutele sale calități 
tehnice, exercițiul său este di-

Doru Dinu GLĂVAN

(Continuare in pag a 4-a) 

nou victorioasă formația favo
rită, la un scor concludent, go
lurile căzînd aproape minut ds 
minut. Partida ne-a prezentat 
două echipe diferite: Minaur a a- 
vut de partea ei omogenitatea și 
experiența unui efectiv înche
gat, cu multiple posibilități de 
manevră în ambele reprize, în 
timp ce Politehnica a aliniat 
o garnitură predominant tînără, 
care pune, firesc, accentul pe 
viteza acțiunilor.

A rezultat o partidă agreabi
lă, în care au abundat golurile, 
ambele formații mizînd mai 
mult pe atac și mai puțin pe 
apărare. Și dacă oaspeții au 
avut evidente greutăți in mar
cajul oamenilor de gol adverși, 
gazdele s-au dovedit... indul
gente cu singurul realizator ti
mișorean, Folker, care a mar
cat de 14 ori ! Primul gol s-a 
înscris abia în min. 5 (Fălker), 
Borog a adus egalitatea (min. 
6), a marcat din nou Folker, 
a egalat Marta, oaspeții au luat 
iar conducerea, prin Georgescu 
(min. 10), Boros a replicat ime
diat (3—3), N. Voinea a adu»

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)



In cadrul bogatului program al Daciadei La jumătatea întrecerii divizionare A de lupte greco-romane

FIHALELE COMPLEXULUI APLICATIV MILITAR
PENTRU APARAREA PATRIEI

MULTE ÎNTlLNIRI ECHILIBRATE Șl APRIG DISPUTATE

La Pitești s-a desfășurat săp- 
tămîna trecută o atrăgătoare și 
tradițională competiție sportivă 
de masă cuprinsă în bogatul 
program al Daciadei : finalele 
pe tară ale întrecerilor din ca
drul Complexului Aplicativ 
Militar pentru Apărarea Patriei, 
dotate cu „Cupa U.T.C.".

La această sărbătorească și 
entuziastă manifestare poli
sportivă au participat 600 de 
competitori din toate județele 
țării și din Municipiul Bucu
rești. In concursuri de o rară 
frumusețe. Analiștii celei de a

13-a ediții a Complexului Apli
cativ Militar pentru Apărarea 
Patriei și-au disputat întîieta- 
tea — timp de 4 zile, in Par
cul Trivale— în diferite probe 
specifice acestui Complex. A 
fost o întrecere de măiestrie si 
curaj, o acțiune bine organizată 
de inițiatori, comisia de resort 
a C.C. al U.T.C., cu concursul 
organelor locale ale județului 
Argeș. A fost — se poate afir
ma — o convingătoare demon
strație a interesului sporit pe 
care tineretul îl acordă sportu
rilor tehnico-aplicative. în as-

censiune la nivelul tuturor ju
dețelor.

REZULTATE TEHNICE. Ca
tegoria 15—16 ani, fete : 1. Ju
dețul Vilcea, 2. Argeș, 3. Tul- 
cea ; băieți : L Argeș, 2. Bu
zău, 3. Botoșani. Clasament 
mixt (băieți și fete) : L Argeș,
2. Tulcea, 3. Neamț. Categoria 
17—20 ani, fete : 1. Municipiul 
București, 2. Argeș, 3. Buzău ; 
băieți : 1. Mehedinți, 2. Vilcea.
3. Prahova. Clasament mixt : 
Municipiul București, 2. 
3. Buzău.

i.
Argeș,

»» CUPA VOINȚA** LA
Săptămîna trecută, tn Pădurile 

Trivale și Valea Ursului, de lin
gă Pitești s-a desfășurat con
cursul jubiliar de orientare tu
ristică (împlinirea a 35 de ani 
de activitate continuă) „Cupa 
Voința", ediția a XXVII-a. or
ganizată de clubul Voința Bucu- 
rești. Au luat parte sportivi din 
București, județele Argeș șl Olt.

Atît zona, dt șl traseele au pus 
probleme dificile sportivilor, din 
punct de vedere tehnic șl fizic, 
fapt care a dus la o luptă dlrză 
pentru un loc pe podiumul de 
premiere. Concursul s-a desfă
șurat în două etape. în prima, a 
avut loc proba individuală, pe 
categorii de vlrstă,. cu handicap, 
tn traversare. Traseele au măsu
rat intre 3 și 10 km. cu o dife
rență de nivel de pînă la m. 
în ziua a doua' s-a desfășurat 
un concurs sistem patrulă — se
parat pentru juniori și seniori — 
cu sosirea la Hanul Valea Ursu- 

.lui. Patrulele au fost formate din 
cîte patru sportivi, indiferent 
sexul șl asociația sportivă, Iar 
traseele au fost la libera alegere, 
în ambele zile a avut loc și cam
pionatul de club al Voinței Bucu
rești.

La buna organizare a acestei 
competiții au contribuit, pe lin
gă, entuziaștii activiști obștești af 
C.S. Voința șl prof. Valentin Badea, 
directorul Școlii generale nr. 15

din Pitești, un mare iubitor al 
orientării turistice. „Particip de 
ani de zile la aceste concursuri 
tradiționale ale Voinței, ne-a 
spus el. dar, ta anul acesta, 
numărul sportivilor a fost mult 
mai mare, iar entuziasmul lor a 
fost evident, cu toții dorind ca, 
prin rezultatele lor, să cinsteas
că glorioasa aniversare a parti
dului".

REZULTATE TEHNICE. Elevi, 
feminin : Școala gen. 15 Pitești 
(Florica Sotlr, Petronda Radu) i 
masculin : Școala gen. 15 Pitești 
(Adrian Murariu, Alex. Ciura). 
Individual fem. : 1. Mariana Bă- 
zăvan (Poli. Buc.). 2. Lucreția 
Tapardel (Locom. Buc.), 3. Mi- 
rela Georgescu (Locom. Buc.) ; 
masculin : 1. G. Maiorescu, 2.
L. Gălățeanu (ambii Poli. Buc.). 
3. M. Țicleanu (Voința Buc.). 
Echipe: 1. Poli, 2. Locomotiva, 
3. Voința București. Patrula, ju
niori : 1. Locom. Buc., 2. Poli
tehnica. Seniori : 1. Poli. 2. Vo
ința Buc. combinată cu Sporting 
Slatina, 3. Politehnica.

Campionatul de club Voința 
(sport de masă), feminin : Ni
coleta Andronic (Coop. Arta în
călțămintei) și Gerogina Popescu 
(Coop. Sporul) : masculin : C. 
Bortea șl C. Cîlțea (Coop. încăl
țămintea).

Clasament general : 1.
2. Buzău. 3. Municipiul 
rești. .

Marele Trofeu „Cupa U.T.C." 
a revenit, așadar, tinerilor din 
iudețul gazdă.

Argeș, 
Bucu-

ÎN iNTÎMPINAREA
(Urmare din pag. 1)

Duminică, in București șl ta 
mal multe localități din tară s-au 
disputat întrecerile celei de a 
IV-a etape a Diviziei de lupte 
greco-romane. Aflată la jumăta
tea competiției, etapa a oferit 
confruntări dinamice, echilibrate, 
lupta pentru puncte devenind 
acum foarte Interesantă.

BUCUREȘTI. Triunghiularul or
ganizat de câubul Metalul din 
Capitală, la care au participat 
formațiile Farul Constanța, ASA 
Buzău șl Metalul București, a 
fost găzduit de sala de lupte a 
clubului Dinamo. Partidele din
tre cele trei eohipe au fost foar
te disputate, echilibrate, lupta 
pentru victorie fiind pasionantă. 
Rezultatele au fost destul de 
strânse, deciziile s-au stabilit, de 
multe ori, in ultimele secunde 
ale lnttlnirHor șl, spre meritul 
arbitrilor Marin Bolocan (Pitești), 
Stelian Șcrban (Craiova) șl Con
stantin Constantin (Ploiești), ele 
au oglindit realitatea.

Prima intîlnlre i-a adus pe sal
tea pe sportivii de la Farul și Me

talul. După o victorie rapidă a 
bucureștenllor (M. David), au ur
mat patru succese ale elevilor lui 
C. Oflțerescu, dintre care primele 
trei prin tuș: N. Negrișan b.t. N. 
Bolceanu, C. Focșa b.t. E. Stana, 
C. Ignat b.t. C. Tiron. Apoi, M. 
Sandu b.p. T. Popa. în acel mo
ment se părea că Farul va obține 
o victorie Clară. Dar, Gh. Vasile, 
A. Stancu șl A. Olărațu au „punc
tat" pentru Metalul și rezultatul 
a devănit egal.* 4—4. Meciurile de 
la ultimele două categorii urmau 
să decidă. Gh. Călărașu (Farul) 
l-a învins categoric (superioritate) 
pe Gb. Mudava, iar A. Allonte 
(proaspătul campion de tineret) 
l-a depășit pe eonstănțeanul I. 
Hanu (un mai vechi component 
al lotului național), rezultatul fi
nal fiind egal: 5—5. .

Cu același scor (5—5) s-a ter
minat și tatîlnirea următoare, 
dintre ASA Buzău șl Metalul, 
cele cinci puncte ale bucurește- 
nilor fiind realizate de M. David, 
Gh. Vasile, A. .Stanca, A. Olăra- 
șu și, din nou, A. Alionte. Pen-

in aceai
In fața

GLORIOSULUI ■ JUBILEU AL PARTIDULUI

tru echi 
sat o fr 
ținut vi< 
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Encean.

Singur 
să obțin 
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Litoral 
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îărașu I 
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fost obț 
grișan, 
De la 
M. Alb: 
G. Breb

un atractiv program de acti
vități metodice susținute de 
elevi de la Școala nr. 3 și Li
ceul de Matematică-Fizică „Mi- 
hai Viteazul". Programul a cu
prins, printre altele, un joc- 
școală de oină (coordonator, 
prof. Gh. Drăgușoiu, de la Li
ceul Agroindustrial din comuna 

-Bărcănești). un joc-școală de 
badminton (condus de prof. 
Tănase Nica, inspector școlar), 
proiecții ale unor filme didac
tice (..Exerciții pentru dezvol
tarea fizică generală" și „Exer
ciții și jocuri pentru creșterea 
densității lecției și pentru crea
rea stării emoționale"), un re
ferat cu tema „Preocuparea 
profesorului de specialitate pen-. 
tru autodotare și utilizarea în * 
lecții de materiale și instalații 
necesare dezvoltării deprinderi
lor si calităților motrice la e- 
levi" (referent, prof. C. Danie- 
lenco). Participanții au mai 
putut viziona două expoziții, 
de materiale sportive și de de
sene cu subiecte inspirate din 
activitatea sportivă, ambele a- 
parținînd colectivului Scolii nr.
3 din municipiul Ploiești.

fine, fotbalul rămîne în aten
ția elevilor Liceului Ind. Me
talurgic (profesori de speciali
tate : R. Muller si A. Pașca).

mînt din orașul Simleul Sil- 
vaniei — județul Sălaj. La 
Școala nr. 1 (profesoare de 
specialitate — Elena Stefan, 
GhizCIa Covaci, Elisabeta Paka), 
cu cea mai frumoasă bază spor
tivă din localitate si Jpn județ, 
predomină întrecerile de hand
bal — elevii de aici fiind re
zerva de cadre a Clubului 
sportiv școlar si a echipei di
vizionare Textila IAS Zalău. 
Tot handbalul se află la ordi
nea zilei și la Școala nr. 2 
(prof. Traian Lupău), în timp 
ce la Școala nr. 3 (prof. Dorina 
Crăciun) îndrăgite sînt alergă
rile de cros. în cazul liceelor 
este de semnalat pasiunea ele
vilor de la filologie-istorie 
(prof. Tr. Popeț) pentru fotbal, 
handbal, și volei, ca si pentru 
tenis de masă si tenis de cîmp, 
iar a celor de la Liceul Agro
industrial (cu o excelentă sală 
de sport) pentru lupte, volei, 
handbal si— caiac-canoe, pe 

' apele lacului de la Vîrșolț. în

ADMINISTRAȚIA DE STAT

Marian CRACIUNESCU, coresp.

DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)
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REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 MAI 1986

: V. Zahar — canoe 
(Danubiu), Mihaela 

— caiac simplu și I. 
P. Mărculescu — caiac 
(Danubiu). • ÎN OR-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA „LOTO 2‘ 

4 MAI 1986

S. CARPAȚI MIRȘA, 
active 

județul 
remar- 
perfor- 

dife-

• O AGENDĂ SPORTIVA 
BOGATA întîlnim și în unită
țile de invătămînt din județul 
Olt. Printre acestea, Liceul 
„Ion Minulescu" din Slatina. 
Liceul Agroindustrial din Scor- 
nicești. Școala nr. 1 din Cara
cal. școala din comuna Rodea 
și Casele pionierilor și șoimi
lor patriei din Slatina și Cora
bia, în cadrul cărora elevii au 
participat la întreceri atletice, 
de gimnastică, lupte, șah, tenis, 
de masă si la competiții de 
fotbal, volei, handbal și oină. 
Se remarcă, 
cu care elevii din acest județ 
participă Ia acțiunile turistice 
de masă organizate în împreju
rimile localităților in care lo
cuiesc si învață sau pe 
sul județului.

totodată, bucuria

cuprin-

® A. 
una dintre cele mai 
asociații sportive din 
Sibiu — cu rezultate 
cabile șl în domeniul 
manțel — organizează ___
rite competiții de masă la o 
serie de ramuri sportive. Re
cent. s-au încheiat concursu
rile „Cupei primăverii" la 
tenis de masă (cîștigător — 
Ilarie Dumitraș), cros (pri
mul clasat — Săvel Ariciu) și 
handbal fete (pe primul loc, 
echipă din campionatul jude
țean). Este in curs de des
fășurare un turneu de hand
bal băieți cu participarea 
a 14 formații din secțiile în
treprinderii, și unul de volei • 
băieți la care se întrec 12 e- 
Chlpe. • LACUL CIUPERCA 
din Tulcea a găzduit de cu- 
rînd primul concurs al sezo
nului la caiac-canoe. „Cupa 
municipiului Tulcea”, la care 
s-au întrecut numeroși spor
tivi din orașul de la „Poarta 
Deltei”. Pe echipe, a cîștigat 
Clubul sportiv școlar cu 116 p, 
urmat de C.S. Danubiu 90 p, 
Delta 37 p șl C.S. Marina 
13 p. La individual s-au evi
dențiat 
simplu 
Stancu 
Boroș,

. dublu ____ _
GANIZAREA A.S. Minerul Că- 
limani (jud. Suceava) au a- 
vut loc recent întrecerile ce
lei de-a V-a ediții a unei 
competiții originale, organiza
te la mal multe discipline 
sportive. Schiorii șl sănierii 
s-au întrecut pe pîrtia din 
apropierea exploatării miniere, 
Ia cota 2 600 m, unde zăpada 
se menține, de regulă, pînă 
la sfîrșitul lunii mai, iar la 
clubul minerilor au avut loc

concursuri la tenis de masă 
șl șah. Printre concurenți s-au 
aflat mineri de diferite vîrste 
de la C.M. Suceava, de la 
exploatările Vatra Dornei, 
Leșu Ursului și Tarnița, pre
cum și alțl oameni al muncii 
din domeniul învățămîntului, 
sănătății și alte diferite in
stituții. Cei mai tineri au 
susținut jocuri de minifotbal. 
• LA ȘCOALA SPECIALA din 
Tg. Frumos a avut loc cam
pionatul de șah al tinerilor 
nevăzători din școlile speciale 
din București. Buzău, Cluj- 
Napoca și Arad. La fete au 
cîștigat elvele de la Centrul 
școlar nr. 11 Arad (Nicoleta 
Chesnoanu, Argentina Savin 
șl Maria Rusu), iar la băieți 
pe primul loc s-au situat ti
nerii de la Centrul școlar 
București țluliu Melniciuc, Io
nel Moraru, Gavril Drăghici 
șl Vasile Dina). Participanții 
au audiat la Casa de cultură 
din localitate un program ar
tistic prezentat de formațiile 
Școlii speciale de nevăzători 
din orașul Tg. Frumos. • LA 
CASA PIONIERILOR ȘI ȘOI
MILOR PATRIEI din Odor- 
heiu Secuiesc funcționează un 
cerc de badminton, cu peste 
150 de „cursanți". Pe terenul 
de la Școala generală nr. 6, 
reamenajat recent, în sălile 
de la Liceul Agroindustrial 
șl Liceul Industrial nr. 2 se 
desfășoară o intensă activita
te la acest frumos sport. La 
ultimul concurs, au evoluat 
peste 30 de elevi considerați 
avansați, Iar 26 de copil 
participat la exerciții de 
țiere în .badminton.

RELATĂRI DE LA : 
nescu, P. Comșa, I. Mîndres- 
cu, D. Păpușoiu și K. Nagy

RUNDA A 6-a

• 1N MUNICIPIUL 
IEȘTI, din inițiativa 
pedagogic al profesorilor de 
educație fizică, a fost alcătuit

PLO- 
cercului

1

OBOSEALA!

1,5—0,5 ; 0—2), Electromotor Ti
mișoara — Politehnica Iași 

; 1—1), 
Metalul 

o partidă in
ii—2 ; 1—1), 
— Universi- 
8—2 (5—1 ;

Politehnica
6—4 (3,5—2,5 ; 1,5—0,5 ;
Petrolul Ploiești 
București 2—7 și 
treruptă 
A.E.M.. Timișoara 
tatea București 
1—1 ; 2—0).

Situație neschimbată in cla
samentul întrecerii pentru titlul 
.absolut, unde continuă să con
ducă Politehnica București, cu 
18 p, urmată de A.E.M. și 
I.T.B., cu cite 15 p, Electro
motor 12 p. în celelalte trei 
turnee divizionare (unde ordi
nea este dată prin adiționarea 
punctelor la mese) fruntașele 
sînt următoarele : masculin — 
Politehnica București și A.E.M. 
24,5 p, I.T.B. 20 p; feminin — 
A.E.M. 9 p. Electromotor 8,5 p, 
Politehnica București si Calcu
latorul 7,5 p ; juniori-junioare 
— I.T.B. 10,5 p, A.E.M. și Me
talul 8 p.

Micile tribune ale terenului 
de fotbal au multe gradene 
rupte, iar terenul în sine 
nu pare îngrijit. Terenurile 
de handbal și tenis au por
țile vopsite de mîntuială, cu 

■ culori neadecvate, iar mar
cajele sînt vechi, de-abia se 
văd. Situația este valabilă 
și pentru terenurile de bas

chet, care, în plus, 
n-au plase la 
coșuri, iar unul din
tre acestea (din 
cauză că panoul

este rupt) se clatină cînd 
este lovit cu mingea. 
Tristă este situația in care 

. se găsesc cele două popica
rii. Atât' cea din aer liber, 
cât și cea acoperită sînt de
teriorate, părăsite, acoperi
șul amintit fiind găurit în 
foarte multe locuri.

Evident, „Voinicelul" dă 
dovadă de o... oboseală ne
dorită de numeroșii săi so- 
licitanti din cartierul Balta 
Albă.

A venit primăvara și com
plexul sportiv pentru copii 

i „Voinicelul" din Capitală s-a 
transformat într-un adevă
rat... furnicar. Vizitatorii — 
mai precis beneficiarii te
renurilor din complex — 
sînt de diferite vîrste, înce- 
pînd de la un an la 17—18 
ani. Solicitat, util deci, „Voi
nicelul", această 
„cetate cu ziduri 
verzi" formate din 
copaci cu coroane 
bogate.

Ne-am propus deunăzi să 
vedem și noi... cum și-a 
primit „Voinicelul" oaspeții 
și am fost surprinși. Tere
nul de joacă pentru cei mici, 
din preajma intrării, are pe 
jos — în pămînt — gropi, 
denivelări, pe care vizitato
rii de-o șchioapă se pot ac
cidenta ; unele bănci sânt 
urâte, nevopsite, iar chioșcul 
de aici — Indiferent că are 
rol funcțional sau doar es
tetic — este neaspectuoș. 
nevopsit, cu placajul spart. Modesto FERRARIN1

PREVEDERE
■

La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta dife
rite feluri de asigurări facultative auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altele decît cele cuprinse In cadrul asigurării 
prin efectul legii de răspundere civilă auto —, cum sînt :

avarii auto (casco) ;

s

Arezzo — Bologna 
Catanzaro — Cagliari 
Cesena — Perugia 
Cremonese — Lanerossi 
Genoa — Lazio 
Monza — Brescia 
Palermo — Catania 
Pescara — Ascoli 
Samb. — Campobasso 
Triestina — Empoli 
Oțelul Gl. — Poli Iași anulat 
F. C. B. Mare — Jiul anulat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. CS UT A — CSM Reșița an ulat

FOND TOTAL DE CÎ$TI- 
GURI : 1.094.860 lei, din care 
204.438 lei. report la categoria L

1
1
1
X

EXTRAGEREA I : 22 68
EXTRAGEREA A Il-a : I 32 

24 58
EXTRAGEREA A III-a : 72 75 

38 62
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:

566.248 lei.

— asigurarea autoturismelor 
duse ca urmare a accidentelor

numai pentru pagubele pro- 
de circulație ;

— asigurarea suplimentară pentru pagubele produse auto- ■ 
turismului condus de altă persoană decît asiguratul sau ■ 
rude ale acestuia ; ' J

— asigurarea de accidente a conducătorilor de autotu- J 
risme și a altor persoane aflate în autoturisme.

informații în legătură cu încheierea de 
primelor, primirea de despăgubiri etc., vă

Pentru orice 
asigurări, plata 
puteți adresa fiecărei sucursale ADAS, punctelor operative 

lucru sau inspectorilor ADAS.
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CURA BALNEARA SE PO
IN ORICE ANO

...dar cu atât mal mult acum, când pr 
deplin în drepturi.

Consultați medicul specialist și. In 
solicitați serviciile agențiilor, oficiilor ju< 
Întreprinderii de turism, hoteluri șl rest 
vă recomandă următoarele stațiuni-.
• Pentru afecțiuni reumatismal fi Am 

Govora, Băile Herculane, Călimănești-C; 
Geoagiu-Băi, Lacul Sărat, Mangalia, Pu< 
Dornei;
• Pentru afecțiuni cardiovasculare: Ba 

Borsec, Covasna, Vatra Dornei, Buziaș.
• Pentru afecțiuni digestive șl hepata 

Borsec, Căllmăneștl-Cădulata, stageon 
Ținea;
• Pentru afecțiuni ale rinichilor și ci 

lănești, Căllmăneștl-Căclulata, Slănlc Mol
• Pentru afecțiuni ' ' *

Ocna Sibiului, Slănlc
• Pentru afecțiuni

nlc Moldova;
• Pentru nevroză:

Breaza, Bușteni, Moneasă, Stîna de Vale, 
tn această perioadă, tarifele la cazac 

cu 20—40% față de lunile iulie, și aug 
plus și de 25% reducere la transport pe

ginecologlce: Amar 
Prahova, Sovata; 
ale căilor respirate

Balvanyos, Băile '



?rișan (Farul) va obține victoria prin tuș
(Metalul). Foto: Aurel D. NEAGU

BARCELONA
• LA 0 PRIMĂ VEDERE...
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V. Andrei), n-a mai realizat suc
cese pe toată linia. Ea a învins 8 
pe Metalul IURT Lugoj cu 7—3 I 
și pe Crișul Oradea (9—1), dar a | 
terminat la egalitate întâlnirea cu 
ASA CIuj-Napoca (5—5). ASA 
Cluj-Napoca — Metalul IURT Iu- I 
goj 8—2 si Crișul Oradea — Me- I 
talul IURT Lugoj 6—4. (M. ■
RADU — coresp.)

PIATRA NEAMȚ. întrecerile 1 
dintre cele patru formații aw-lost B 
echilibrate și foarte disputate. Cu 
o echipă tlnără, dar cu reale po- « 
sibilităti de afirmare, Turbomeca- I 
nica București a dominat întH- | 
nirea. Turbomecanica Buc. — 
Progresul Brăila 6—4, cu Ceahlăul ® 
P. Neamț 6—4 și cu SC Bacău I
5— 5. Progresul Brăila — SC Ba- | 
cău 6—4 și cu Ceahlăul P. Neamț
6— 4. (C. RUSU — coresp.) .

GALAȚI. întîlnirile au purtat I 
amprenta echilibrului. Dinamo, 
cu o echipă incompletă, a învins | 
Dunărea Galați (6—4) și este | 
condusă (5—3) de CSM Suceava I 
(2 meciuri restanță). CSM Sucea
va — Dunărea 5—4 (un meci res- I 
tanță). (T. SIRIOPOL — coresp.) |

ȘIRET. Tânăra echipă locală, ■ 
Hidrotehnica, a cîștigat ambele I 
întâlniri: 7—3 cu Sim'ared Baia | 
Mare țși 8—2 cu Electromureș Tg. 
Mureș. Echipa din Baia Mare a | 
învins-o pe cea din Tg. Mureș : 
6—3. (FL. CREȚU — coresp.)

TIMIȘOARA. Triunghiularul din I 
localitate a dat cîștig de cauză ■ 
formației CFR Timișoara; 8—2 cu 
CS Arad și 7—3 cu Bihoreancă I 
Marghitia. CS Arad — Bihoreancă | 
6—4. (C. CREȚU — coresp.) ■
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O PASIUNE
Nicu Soare este, de multă vre

me, un nume cunoscut tn atle
tismul gălățean, cu mulți ani in 
urmă el realizînd performanțe 
meritorii la probele de 5 000 m, 
10 000 m și maraton.

Timpul s-a scurs pe nesimțite, 
dar dragostea pentru sport, pen
tru mișcare, grija față de pro- 
pria-i sănătate au rămas, pentru 
pensionarul de azi N. Soare (în 
vîrstă de 66 ani), la fel de vi
guroase ca în tinerețe. După ce 
a abandonat' performanța, nea 
Nicu a ‘rămas fidel sportului, fă- 
cînd o adevărată pasiune pentru 
cros. Și nu exagerăm afirmînd 
că tocmai aceasta este, de fapt, 
adevărata sa performanță.

La numeroasele întreceri ale ve
teranilor, desfășurate în țară sau 
peste hotare, Nicu Soare participă

5or- 
Mt-
rul- 
ec- 
ta- 
ere 
ira 
M- 
țlei 
ICI

sa- 
bu- 

și

REZULTATE SCONTATE ÎN DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

avantajul, pentru prima dată, 
echipei gazdă, a egalat Giur- 
gea și apoi Rădulescu a dat 
semnalul (min. 14) trecerii lui 
Minaur la cîrma jocului, meca
nismul echipei începînd să 
funcționeze bine, sub impulsul 
lui Boroș, Maria si îndeosebi 
M. Voinea.

In repriza a doua asistăm la 
un veritabil recital Covaciu, 
care înscrie și înscrie, neobo
sit, adesea ’din poziții grele, 
cu mingi „plouate" peste por
tarii Țîrbea sau Basaraba, ie- 
șiți în întîmpinare. Mai spec
taculos în această a doua par
te, cînd s-a jucat si pentru scor 
și pentru public, meciul a ofe
rit numeroase faze de adevă
rată luptă sportivă, cu fente, 
cu contraatacuri rapide, cu pa
rade ale portarilor, semn al 
unei lăudabile ambiții de am
bele părți, fiecare după posi
bilitățile sale de exprimare.

Marcatori : Covaciu 10, M. 
Voinea 7, .Marta 4, N. Voinea 
și Boros — cîte 3, Rădulescu, 
Porumb si Mironîuc — cîte 
unul, respectiv Fiilker 14, Ma
tei, J. Nagy gi Giurgea — cîte 
2, Dobrescu și Georgescu — 
cîte unul. Au arbitrat Mihai 
Stăncilă (București) și Ion Ni
colae (Ploiești), un cuplu tînăr, 
exigent, care a sancționat — 
lăudabil — șl cele mai neîn
semnate gesturi nesportive.

SPRINTUL FINAL AL STELEI
(Urmare din pag- li

Din această întrecere punctată 
deseori cu rezultate care au 
alertat uneori agențiile de pre
să — vezi Steaua cu Bayern, 
(1—1 si 0—0), vezi Dinamo la 
Frankfurt (calificare pierdută 
după... oprirea ceasului). Să 
mai amintim acumulările celor 
două cluburi „de turul patru", 
UTA si Sport Club Bacău... 
două din puținele noastre echi
pe care reușiseră să joace si 
primăvara. în martie...

Marele sprint a început cu 
Craiova, care, după o campa
nie de excepție, avea să rate
ze prilejul unei mari finale, 
„clacind" neașteptat în fața e- 
chipei Benfica... Apoi £ venit 
Dinamo cu acel spectaculos 
3—2 in lata lui Inter, far în 
ediția următoare, cu Dinamo 
Minsk si. mai ales, cu Ham- 
burgul. acel 3—0 care nu poa
te fi uitat.

Anul acesta a fost marcat 
de „explozia de orgoliu" a Ste
lei, care a stat In pluton dti— 
va ani buni, a trecut curajos 
peste punctele moarte numite 
Monaco, Liege, Bruges sau 
Roma si a apărut în forță, pe

MOZAIC DIVIZIA C
In cel de-al treilea eșalon al 

campionatului — Divizia C — 
s-au disputat pînă acum 21 de 
etape, ceea ce înseamnă consu
marea a peste două treimi din 
competiție, deci ne apropiem de 
finiș. Din puzderia de date și 
aspecte pe care ni le oferă 
acest campionat... gigant, cu 192 
de echipe, redăm mai jos cîteva, 
nelipsite, credem, de interes :

& Cei mai autoritari lideri din 
cele 12 serii sînt fără îndoială 
Poiana Cîmpina (seria a XH-a) 
și FEPA 74 Bîrfad (seria a HI-a), 
care tindem să credem că dețin 
un record în materie: cu 9 etape 
înaintea încheierii competiției au 
un avans de câte 10 puncte față 
de formațiile de pe locul secund

DURABILĂ...
— rețineți — pe spezele sale (a 
bia de curînd a luat ființă tn ca
drul C.J.E.F.S. Galați comisia ve
teranilor) și obține rezultate re 
marcabile. Numai în anul 198 5 
a luat startul tn 10 concursuri 
între care două au avut loc la 
Bratislava și Berlin, ureînd de 
fiecare dată pe podiumul laurea- 
ților. Se antrenează, fie singur 
fie cu alți veterani (mai tineri) 
din orașul dunărean, cum sînt 
Pop, Ifrim și Petrache, dar demn 
de toată lauda este faptul că a 
reușit să transmită pasiunea sa 
pentru sport și nepoților săi (pe 
care-i vedem în imagine alergînd 
alături de bunic).

La 66 ani, Nicolae Soare este 
plin de viață, energic și sănătos. 
Faptul că nu apelează niciodată 
la serviciile medicilor spune

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO BUCUREȘTI 22—29 (9—12). 
Dinamoviștij bucureșteni s-au 
impus în special datorită jocu
lui mai bun in apărare. Gaz
dele au comis numeroase gre
șeli (II pase la adversari, 4 
contraatacuri ratate, 3 aruncări 
de la 7 m nefructificate) și. In 
mod normal, au părăsit terenul 
învinși. Au înscris : Vasilca 6, 
Chirilă 4, Zamfir 3, Gîrlescu 3, 
Berbecaru 3, Bondar 2, Uzum 1, 
respectiv Dogărăscu 6, Gra- 
bovschi 5, Bedivan 5, Oprea 4, 
Durau 4, Flangea 3, Simion 1 
și Jianu 1. Au arbitrat buzo- 
ienii Tr. Ene și N. Iancu. (I. 
IANCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— STEAUA 22—24 (13—15). Joc 
de mare angajament, cu foarte 
multe faze spectaculoase, rea
lizate de ambele formații. Oră- 
denii au luat conducerea la 
începutul partidei, conducînd 
în min. 6 cu 5—2. Campionii 
au egalat în min. 9 și apoi 
au condus în permanentă cu 
2—3 goluri. Au marcat : Ka- 
pornay 6, Mîrza 4, Vranăn 4, 
Cristache 3, Porumb 2, Hal- 
magy 2, Bartl 1, pentru gazde, 
respectiv Stingă 8, Petre 6, 
Dumitru 5, Drăgăniță 2, Ghi- 
meș, Berbece și Niculae, cîte 
1 gol. Au condus ■ brașovenii 
R. Antohi si H. Buchner. (N. 
SANDOR — coresp.).

Grupa 7—12
RELONUL SAVINEȘTI — 

CARPAȚI MlRȘA 23—29 (9— 

turnantă. înghițind literalmen
te plutopul în stilul lui Juanto- 
rena. cu pași mari, fuleu avîn- 
tat, trecind de Siveback și 
Simonsen, de Detari si Bodo- 
ny, de învingătorii lui Zenit și 
Sarajevo, de Scifo si Vercau- 
teren, pe care. iată, l-am vă
zut la TV — sîmbătă după-a- 
miază — marcînd un gol sen
zațional lui F.C. Bruges, după 
oe păruse un leu rătăcit In 
desișul apărării steliste, o a- 
părare mereu supranumerică 
la 2—3 secunde după încheie
rea unui atac în șapte — de 
fapt secretul, la indemîna tu
turor. al Stelei...

La Sevilla va fi, așadar, mai 
mult decît încheierea unei e- 
diții a C.C.E. Va fi sprintul- 
replică la puternicele sprinturi 
Craiova si Dinamo. Steaua a 
reușit să rostească apăsat PLUS 
Ia licitația valorilor. Iar o vic
torie asupra Barcelonei, o , vic
torie pe care o așteaptă toți 
iubitorii fotbalului românesc, 
ar avea marele rol de a im
pune soccerniui nostru o con
duită nouă, de mai mare au
toritate în arena mereu mai 
aprigă a fotbalului internațio
nal.

MULT SUCCES, BATEȚI !

și, practic, se pot considera pro
movate în Divizia B. d Continuă 
disputa spectaculoasă pentru șefia 
seriei a IV-a între Unirea Slobozia 
și Sportul „30 Decembrie**. • Eta
pa trecută, în derbyul seriei, la 
Slobozia, cele două echipe au 
terminat la egalitate, 0—0, deci 
o pierdere de 2 p în „clasamentul 
adevărului" pentru Unirea, -tn e- 
tapa următoare, „Sportul" are o 
misiune ușoară, joacă acasă cu 
Voința Constanța șl nu-i poate 
scăpa victoria în vreme ce Uni
rea evoluează la Medgidia în 
compania formației Cimentul, 
unde, pronosticul este 1 sau X; 
• Decalajul de puncte dintre 
prima și ultima clasată în fie
care seric este deosebit de mare.

mult... Toată admirația noastră 
pentru acest mare pasionat și 
propagandist al sportului.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

A LA HANDBAL
*14). Oaspeții au jucat mai bine 
și au cîștigat pe merit. Au 
înscris : Zaharia 7. Bursuc 7, 
State 4. Condur, Iurea, Stolt, 
Zăbavă și Mucenica, cîte 1 gol, 
pentru gazde, respectiv Beci- 
cheri 8. Paraschiv 7, Cojocaru 
4, Omer 4, Cornea 2, Tătaru 2, 
Bărbulescu si Iacobi, cîte 1 gol. 
Au arbitrat ploieștenii N. Er- 
han si D. Purică. (C. LUCA — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BRAȘOV 27—21 (14— 
7). Cea mai bună partidă a 
gazdelor din actualul campio
nat, de la care au marcat : 
Vasilache 8. Crivăț 6, Vojtilă 
4, Ionescu 4, Robu 3, Măcinic 
2, respectiv Roșea 9. Nicolcscu 
4, Mintiei 3, Donosa 3, Chîcom- 
ban 1, Puiuleț 1. Au condus : 
P. Cîriigeanu si S. Șerban, 
ambii din București. (N. DRA
GAN — coresp.).

METALUL BISTRIȚA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
28—20 (15—12). Meci de mare 
luptă mai ales in prima re
priză. După pauză, gazdele au 
dominat autoritar. Marcatori : 
Cojocaru 7, Țărmure 7. A- 
vram 6, Lochner 4, Irimieș 2, 
D. Marin 1, Tețcu 1, pentru 
învingători, respectiv M. Ga
briel 7, Dumitru 7, Neagu 3, 
Frică 2, Agapie 1. Au arbi
trat : D. Gherghișan si C. Dră- 
gan, ambii din Iași. (I. TOMA 
— coresp.).

...Toate drumurile fotbalului 
duc spre Sevilla. Spre marea 
finală. Steaua — Barcelona. 
Finala campionilor bătrînului 
continent. Steaua ne este bine 
cunoscută. ne este dragă 
tuturor, acum. înaintea marelui 
examen al fotbalului românesc 
în crima competiție inter-clu- 
buri a Europei. Barcelona este 
un nume în fotbalul inter
national. Acum. cînd a în
ceput „numărătoarea inversă" 
a meciului de la Sevilla. ne 
permitem să citim cartea de 
vizită a clubului catalan. 
Așadar. Barcelona la o primă 
vedere...

.. .Clubul a fost înființat în 
1899 de elvețianul Hans Gam- 
per. In 1929. primul campionat 
al Spaniei este cîștigat de 
Barcelona. Aveau să urmeze 
alte nouă succese în campio
nat: 1945. 1948, 1949, 1952, 1953, 
1959. 1960. 1974. 1985. Prima
Cupă a Spaniei, din 1929. avea 
să fie cucerită tot de Barce
lona ! Unul din cele 20 de 
trofee. Acesta este bilanțul 
intern.

...Pe plan extern. Barcelona 
se află pentru a doua oară în 
finala Cupei Campionilor E- 
uropeni. Prima a pierdut-o la 
31 mai 1961. la Berna, cu 2—3 
(1—2). în fata Benficăi ! A

Astfel, în seriile I și a V-a, di
ferența este de 31 șl, respectiv, 
29 p, iar In grupa a IV-a de 27 
p. Cea mai mică diferență o ta- 
tîlnlm în seria a vni-a — 14 p. 
Aceste diferențe se datoreso șl 
faptului că pentru victorie, în 
Divizia C, se acordă 3 puncte. ® 
Cele mai multe echipe în cam
pionat aparțin asociațiilor sporti
ve „metalurgiste" (.35) și „mini
ere" (22), evidențiindu-se, dintre 
ele. pînă acum Poiana Cimpina. 
Un io Satu Mare, Autobuzul șl 
MECON București și IMU Medgi
dia, respectiv Minerul Gura Hu
morului, Minerul Paroșeni, Mine- 
rui-Știinta Vulcan și Minerul Bă- 
iuț (jud. Maramureș). • Clasa
mentul liderilor după etapa a 
21-a arată astfel: 1. FEPA 74 Bir- 
lad +10 p diferență (46 p in cla
sament), 2. Poiana Cîmpina +10 
(45 p), 3. Pandurii Tg. Jiu +8 p 
(47 p), 4. ROVA Roșiori +6 p (46 
p), 5. Minerul Gura Humorului 
+5 p (52 p). 6. Unio Satu Mare 
+3 p (41 p). 7. Unirea-Dlnamo
Focșani +2 p (45 p), 8. Metalur
gistul Cugir +2 p (43 p), 9. Pro
gresul Odorhei +1 p (42 p), 10. 
U.M. Timișoara +1 p (37 p), 11. 
Unirea Slobozia 0 p (43 p), 12. 
Autobuzul București 0 p (42 p). 
• Golgetera campionatului este 
Unlrea-Dinamo Focșani, cu 60 de 
goluri marcate (19 primite) • 
Dintre, echipele care au retrogra
dat din Divizia B, unele se află 
acum in postură de fruntașe : 
FEPA 74 Bîrlad, Unlrea-Dinamo 
Focșani, Autobuzul București șl 
Metalurgistul Cugir. Restul foste
lor divizionare B ocupă următoa
rele locuri: Metalul București 4 
(în seria respectivă). Partizanul 
Bacău 9. Metalul Mangalia 9, Au
tomatica Alexandria 2, Gloria Re
șița 2, Minerul Motru 5, Sticla- 
Arleșul Turda 3 și Industria Sîr- 
mei C. Tyrzii 5 IT. R.)

In etapa a Vil-a a turului Ii 
al Diviziei A Ia HANDBAL 
FEMININ, gazdele s-au impus 
in toate partidele. Amănunte 
de la meciuri.

Grupa valorică 1-6
RULMENTUL BRAȘOV — 

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
17—12 (8—6). Joc antrenant, cu 
multe faze spectaculoase la 
ambele porți. dar si cu nu
meroase ratări. Constănțencele 
au irosit și 7 aruncări de la 7 
m !. Au marcat : Tache 7, Nei
că 3, Marian 3, Beschi 2. Do
boș 1, Boriceanu 1, pentru în
vingătoare. respectiv E. Cara- 
petru 4. Manea 3, Motoșcă 2. 
Cămui 2, Cazacu 1. Au arbitrat 
bucureștenii V. Dăncescu și J. 
Mateescu. (C. GRUIA — co
resp.).

RAPID — TEROM IAȘI 21— 
20 (11—8). Bucureștencele s-au 
impus mai ușor decît arată 
scorul, în min. 55 conducând 
cu 21—17: Au înscris : Ignat 
8, Oprea 7, Dobre 3, Grigore 
2. Doiciu 1. pentru rapidjste, 
respectiv Haidăti 5. Horga 4. 
Cosma 4, Covaliuc 2, Popa 2, 
Nisipcanu, Anton si Alexescu 
cîte 1 gol. Au arbitrat : M. 
Tănăsescu (Pitești) si C. Ște- 
fănescu (Craiova). (P. SIMION 
— coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — CHI
MISTUL RM. VÎLCEA — a- 
mînat.

GRUPA 7-12
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

RELONUL SAVINEȘTI 25—20

doua o joacă miercuri... Două 
succese de răsunet în Cuca 
Cupelor. De care a cucerit-o 
de două ori. In 1979. cînd. la 
Bâle a dispus în finală de 
Fortuna Dusseldorf. cu 4—3 
(2—2). prin golurile marcate 
de Sanchez. Asensi, Rcixach si 
Krankl. în 1982 repetă perfor
manta. dispunînd; acasă, de 
Standard Liege cu 2—1 (1—1)
prin golurile marcate de Si
monsen si Quini. , în aceeași 
competiție, pierde finala din 
68 tot la Bâle. cu 2—3, în fața 
Iui Slovan Bratislava. Cupa 
U.E.F.A. a poposit de trei ori 
în vitrina clubului catalan. In 
1958. după 2—2 și 6—0 cu Lon
dra XI. în 1960. după 0—0 și 
4—1 CU Birmingham, și In 
1966, după „finala spaniolă". 
0—1 și 4—2 cu Real Zaragoza. 
Barcelona a jucat si două fi
nale ale Supercupei europene, 

^ambele pierdute. în 1979, 0—1
și 1—1 cu Nottingham, și in 
1982. 1—0 șî 0—3 cu Aston
Villa. Ar mai putea fi amintite 
și finalele cîștigate în „Cupa 
latină". 2—1 cu Sporting Li
sabona. în 1949. și 1—0 cu Nisa, 
în 1952. Istoria Barcelonei e 
bogată, are strălucire. iar în 
echipele care i-au făcut glorie 
au figurat internaționali din 
multe țări. Cițiva dintre ei ? 
Kubala, Krankl, Czibor. Si
monsen, Cruyff. Maradona, 
acum Archibald. Schuster si... 
antrenorul englez Terry Ve
nables. Dintre toti jucătorii 
săi „importați". Barca vorbește 
cel mai mult. si cu cel mai 
mare respect, de olandezul 
Cruyff, cel care, la sase luni 
de la venirea sa în marele port 
spaniol, a reușit, atunci. în 
1974. să ridice echipa din zona 
retrogradării în loja de aur. 
după un 5—0 fără replică în 
fața eternului rival Real Ma
drid, de 21 de ori cîștigătoare 
a campionatului. de sase ori 
deținătoare a C.C.E.. dublă 
finalistă a Cupei Cupelor, ac
tuala deținătoare a Clipei 
U.E.F.A.

...Miercuri. Ia Sevilla. in 
orașul care a cunoscut o dată 
bucuria titlului de campion al 
Spaniei. în 1946. unde de trei 
ori s-a purtat pe malurile 
Guadalquivirului Cupa Spaniei, 
în 1935. 1939 și 1948, Steaua
va forța o nouă premieră 
pentru fotbalul roniânese, 
cucerirea celui mai prețios 
trofeu european inter-cluburi. 
După tentativa altor două 
echipe din Balcani. Partizan 
Belgrad, în 1966 (1—2 cu Real 
Madrid. la Bruxelles) și Fa- 
nathinaikos, ‘ în 1971 (0—2 cu 
Ajax, pe Wembley), acum 
este rîndul Stelei ! In fața 
Barcelonei, echipă de re
nume, pe care, nu putem 
uita, Steaua a învins-o, cu 
1—0, în Cupa Cupelor, în 
1971. la 20 octombrie. chiar 
ne terenul său. E un mare 
punct de plecare !

Mircno M. IONESCU

(12—8). Victorie fără dubii a 
bucureștencelor. Marcatoare : 
Grigoraș 10. Nuțu 4, Petrescu 
3, Mălureanu 2. Hăvîrneanu 2, 
Amarandei 2, V. Constantines- 
cu 1, S. Arvatu 1. pentru gaz
de, respectiv Enea 7. Chiriei 
5, Atodiresei 3, Croitoru 2. Fie
rea 2. Huțuban 1. Au arbitrat: 
Gh. Dumitrescu — C. Cristea 
(ambii din Constanta). (I. IO
NESCU — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENTA SI
BIU — MUREȘUL IMATEX 
TG. MUREȘ 21—19 (12—9).
Partidă foarte disputată. în 
care sibiencele au ratat 6 a- 
runcări de la 7 m ! Mureșen- 
cele au egalat 415—15, min. 43), 
dar nu au putut menține rit
mul. Au înscris : Coșulfchi 7, 
Rău 5, Hamza 3. Mohanu 3, 
Olteteanu 2. Pastiu 1. pentru 
învingătoare, respectiv Laszlo 
7, Mozsi 5, Bende 3. Buciuman 
2. Bărbat 2. Arbitri : Ed. Ia- 
vorschi si AI^ Boier, din Ti
mișoara. (I. IONESCU — co
resp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
TEXTILA I.A.S. ZALĂU 20—13 
(8—6). Joc de mare angaja
ment. echilibrat pînă în min. 
38 cînd scorul era 10—10 ; după 
acest minut, ploiestencele s-au 
impus categoric. Marcatoare: 
Bănică 5, Raicu 4, Barzu 4, 
Curea 3. Mocanu 3. Anton 1, 
pentru învingătoare, respectiv 
Fekete 4, Șuhai 3, Morar 3, 
Bartas 2, Gyorfy 1. Au condus: 
Al. Isop (Pitești) — Gh. Miha- 
lașcu (Buzău). (O. BĂLTEANU 
— coresp.).



PE PISTELE
DE ATLETISM
Hiroshima. In cadrul unui 

concurs international desfășurat 
în localitate (pe frig șl ploaie) 
au fost înregistrate rezultatele : 
bărbați : 5000 m . John Ngugi 
(Kenya) 13:29,0 ; înălțime : Brian 
Stanton (S.U.A.) 2.20 m. Fran-_ . . ----- . m

m ;
P. 

Chineză) 5.20 m ; triplu: Willie 
Banks 16,98 m, Charles Simpinks 
(ambii S.U.A.) 18.83 m. Lazaro 
Betancourt (Cuba) 16.81 m; 
femei: 1500 m : Toyoko Takeda 
(Japonia) 4:29,5, Maria Cham- 
weno (Kenya) 4:29,5 ; înălțime : 
Silvia Costa (Cuba) 1,90 m.

Port Elizabeth. In cadrul unei 
curse de maraton, sud-africanul 
Zithulele Sinque a înregistrat cu 
2.08:04,0 a patra performanță din 
istoria acestei probe. Cele mai 
bune rezultate sînt următoarele: 
2.07:12 — Carlos Lopez (Portuga
lia). 2.07:13 — Steve Jones (Țara 
Galilor), 2.07:51 — Robert de 
Castella (Australia).

cisco Centeles (Cuba) 2,20 
Shuji Ujino (Japonia) 2.20 
pralină: Lian xueran (R

TURNEE DE CALiEICARE
PENTRU C.E.lJE VOLEI (tineret)

In m<in$a u ll-a a finalei l.tt. la Handbal (i)

• Handbalistele sovietice cuceresc pentru a 10-a oară 
trofeul competiției continentale.

PE TERENURILE DE TENIS

Au continuat meciurile din 
cadrul turneelor de calificare 
pentru Campionatul European 
de tineret la volei.

SAN ------------- ----------------
fete) : 
3—1, Suedia 
Clasamentul 
înfățișare ț, 
2. Suedia 4 _.
4. Finlanda 3 p. 5. R.F.G. 2 p. 

ALCORCON (echipe de băieți): 
România — Austria 3—0. Spa
nia — Cipru 3—0, Polonia — 
Israel 3—1. In clasament con
duce echipa României cu 8 p, 
urmată de cele ale Spaniei și 
Poloniei cu cite 7 p.

STUTTGART (băieți). Suedia 
— Anglia 3—0 R.F.G. — Nor
vegia 3—0. Cehoslovacia
Turcia 3—1. Clasamentul : 
R.F.G. și Cehoslovacia 6 p. 
Turcia 4 p. 4. Suedia 4 p. 
Norvegia si Anglia 3 p.

SEBASTIAN (echipe 
România — R.F.G.

— Finlanda 3—1. 
are următoarea 

1. România 4 p, 
3. Spania 3 p,D.

1.
3.
5.

KIEV, 4 (prin telefon). în 
Palatul Sporturilor din locali
tate. în fața unui numeros pu
blic, duminică după-amiază 
s-a disputat manșa a doua a 
finalei Cupei Campionilor Eu
ropeni la handbal feminin între 
Spartak Kiev șl Știința Bacău, 
La capătul unui jot? în care 
handbalistele noastre au evo
luat excelent, campioanele so
vietice. deținătoarele trofeului 
continental, au câștigat, la li
mită, cu 23—22 (12—11). Cu sco
rul general de 52—45 ele au in
trat din nou în posesia tro
feului, pentru a 10-a oară. Câ
teva greșeli elementare au pri
vat pe studentele băcăuane de 
a obține victoria. Fată de evo
luția lor de la Bacău, studen
tele au apărut schimbate fun
damental în bine, ceea ce le-a 
permis ca. în prima repriză, să 
conducă in cîteva rînduri : 
2—0, min; 5, 9—8 în min. 24 și 
11—9, min. 28. Sînt cu atît mai 
regretabile aceste greșeli, cu 
cât elevele antrenorilor Alexan
dru Mengoni și Costel Pelrca 
(patru goluri consecutive la în
ceputul reprizei secunde) au per
mis prea ușor handbalistelor so
vietice să refacă din handicap și 
să ia conducerea, cu 16—13, în 
min. 39. Mariana Tîrcă. cea 
mai bună și mai eficace jucă
toare a meciului (a și primit 
un trofeu pentru aceste merite), 
a fructificat multe dintre si
tuațiile favorabile create în 
atac aduLÎndu-și echipa, în min. 
46,1a numai un gol diferență: 
18—17. O evoluție constant buna 
a avut-o Ioana Vasilca, care a 
apărat bine (11 situații clare de

gol si două aruncări de la 7 m). 
In min. 50, aceeași Mariana 
Tîrcă aduce avantaj pentru Ști
ința — 19—13, dar handbalis
tele sovietice egalează și câști
gă la limită, după ce Elena Ni- 
țoiu înscrie în ultimele secun
de. în lipsa arbitrilor delegați 
de I.H.F.. partida a fost con
dusă de sovieticii Tartișvili și 
Taramuhin. Observator I.H.F. a 
fost polonezul M. Kaminsky. 
Au marcat: Gorb 5, Oleksiuk 4, 
Tovstogan 4, Zubkova 4, Seme
nova 2, Odinokova 2, Karlova 1 
și Turcina 1 pentru învingătoa
re, respectiv Tîrcă 15, Lunca 3, 
Butnărașu 2, Danilof 1 și Ni- 
țoiu 1.

Ion GAVRILESCU

• La Indianapolis se desfă
șoară campionatele S.U.A. (pe 
terenuri de zgură) în cadrul că
rora au fost înregistrate. între 
altele, rezultatele : Tulasne — 
Teacher 6—0, 6—2. Gomez — 
Steyn 6—1, 6—2. Arias —
Schwaier 6—4, 6—3, Jaite — 
Purcell 6—0, 6—1. Pemfors — 
Vilas 6—7, 7—6, 6—4, Bengoe
chea — Tim Wilkison 6—3, 7—6, 
Hlasek — McNamee 7—6, 7—6, 
Krickstein — Sundstrom 
6—3, 
lă : 
6-0. 
6—3, 
6— 4. 
sferturi de finală 
ținute rezultatele :
— Terry Phelps 6—4, 6—3, Ma
nuela Maleeva — Regina Mar- 
sikova 7—5, 6—2, Gabriela Sa
batini — Robin White 6—1, 7—5, 
Marcedes Paz — Melissa Gur
ney 7—6, 6—3.

6—4, 
apoi, în sferturi de fina- 
Tulasne —
6— 4, Gomez
7— 5, Jaite — 
în întrecerea

Bengoechea 
— Pemfors 
Hlasek 6—2, 
feminină. în 
au fost ob- 
Steffi Graf

• între 
Diisseldorf, 
competiția 
pe. dotată cu Cupa Națiunilor. 
Vor lua parte următoarele re
prezentative : Suedia (dețină
toarea Cupei Davis), Cehoslo
vacia, S.U.A.. Argentina. Fran
ța, Elveția, R.F.G. și Austra
lia. De la întreceri, la care Sue
dia (cu Wilander, Jarryd și 
Nystrom) este 
rită, vor lipsi 
hoslovacia) și 
(S.U.A).

0 NOUĂ iNFRlHGERE A RUGBYȘTILOR: 1517 CU TUNISIA
Jucînd sîmbătă după-amiaza. 

la Monastir. echipa de rugby 
a României a Întîlnit. în ca
drul campionatului F.I.R.A., 
reprezentativa Tunisiei. Nici 
de data aceasta rugbyștii noștri 
nu s-au ridicat la nivelul aș
teptărilor. înregistrlnd o nouă 
(și surprinzătoare) contraperfor- 

pentru 
înfrîn-

mantă : 17-15 (10—6) 
sportivii tunisieni I 
gerea s-a datorat Îndeosebi ne- 
angajării în ioc a înaintașilor, 
foarte 
echipei 
alizate 
eseuri.
Meciul

neinspirati. Punctele 
noastre au fost re

de Voinov si David — 
Ignat 2 transf. sl l.p. 
a fost influențat de o

căldură foarte mare. A arbitrat 
Luis Fails (Portugalia). A 
jucat următoarea echipă : Ho- 
dorcă — Toader. David (Pa- 

• raschiv). Lungu, Voinov — 
Ignat. Coman — Murariu (Giu- 
glea). Șt Constantin, Giucăl — 
L. Constantin. Caragea — 
Opriș. Moț. Pașcu.

CLASAMENTUL
4
3
2
2
2
0

19 și 25 mai, la 
se va desfășura 

masculină, pe echi-

principala favo- 
Ivan Lendl (Ce- 
John McEnroe

• Turneu ATP la 
(Austria) : Thomas 
Florin Segărceanu 7—6. 
Stenlund — Pozzi 
6—1. Kratzmann 
0—6, 6—3. 6—4.

Loipersdorf 
Muster — 
" ", 6—4,
6—2, 6—7. 

- Pistoles!

• în finala turneului demon
strativ Ia Nimes : Wilander — 
Becker 6—4. 6—3. t

DIHÂMO KIEV A LÂSaT O IMPRESIE EXCELENTĂ

IN FINALA CUPEI CUPELOR
9 C.E. de juniori II £ F. C. Liverpool — virtual cam

pioană a Angliei @ Torpedo Moscova a cîștigat Cupa 
U.R.S.S. F. C. Bruges — noua campioană a Belgiei

pedo Moscova, pentru a 6-a oară 
în posesia trofeului. In finală. 
Torpedo a Învins cu 1—0 pe 
Sahtior Donețk, prin golul mar
cat de Kobzev.
• în finala Cupei R. F. Ger

mania : Bayern Munchen —
V.f.B. Stuttgart 5—2.
• La viitoarea ediție a cupe

lor europene de fotbal, R. F. 
Germania va participa cu șase 
echipe: Bayern Miinchen (în
C.C.E.), VfB Stuttgart (în Cupa 

’Cupelor), Werder Bremen, Bayer 
Uerdingen, Borussia Moenchen
gladbach și Bayer Leverkusen (in 
Cupa U.E.F.A.),

O Noua campioană a Bqlgiei 
este F. C. Bruges, care a învins 
în returul meciului de baraj 
pentru desemnarea cîștigătoarei, 
cu 3—0, pe Anderlecht Bruxelles. 
In jocul tur scorul a fost egal : 
1—1.
• în meci amical, la Bagdad :

Irak — Schalke 04 . ..................
Au înscris : Heșem 
(autogol). Au asistat 
spectatori.
• în orașul olandez Eindhoven 

s-a disputat meciul amical din
tre selecționatele Olandei și Sco
ției. Partida s-a încheiat la ega
litate : 0—0.
• „Cupa Poloniei" la fotbal a 

fost cucerită la actuala ediție de 
echipa GKS Katowice, care a

, învins în finală cu scorul de 4—1
I (2—0) formația Gornik Zabrze,

cîștigătoarea campionatului. La 
meci, disputat la Chcrzow, au 
asistat peste 50 000 de spectatori.

In finala Cupei Cupelor, des
fășurată vineri seara la Lyon, 
Dinamo Kiev a dispus cu 3—0 
(1—0) de Atletico Madrid, după 
un joc de excelentă factură. For
mația sovietică a etalat, cu acest 
prilej, subtilități tehnice remar
cabile șl combinații inteligente. 
Echipa a jucat intr-un tempo 
alert, component!! ei au demon
strat o pregătire fizică și un an
gajament fizic deosebit. Comen
tatorii afirmă că a fost una din
tre cele mal reușite finale aie 
cupelor europene, de-a lungul a- 
nilor. Echipa spaniolă a evoluat 
bine, cu multă ardoare, a echili
brat jocul la începutul reprizei 
secunde, dar nu a reușit decît 
rareori să pericliteze poarta ad
versă. Să nu uităm însă, că în 
prima repriză, Dinamo Kiev a 
avut mari și multe ocazii de gol 
șl nu ar fi surprins pe nimeni 
ca în această perioadă să fi fost 
In avantaj de cel puțin două

în mal multe orașe din Grecia, 
echipa României a întîlnit for
mația U.R.S.S., tn fața căreia a 
pierdut cu 1—3 (1—1), golul ti
nerilor noștri jucători fiind mar
cat de Răducioiu (min. 18). In 
celălalt ‘ meci din grupa D : Olan
da — Franța 1—0 (0—0). Astăzi, 
în ultima partidă din grupa pre
liminară, juniorii români 
juca cu echipa Olandei.
• F.C. Liverpool este virtuală 

campioană a Angliei, dispunînd, 
în etapa a 42-a, cu 1—0, de Chel
sea, prin golul marcat de Dal
glish în mln. 23. înaintea unor 
jocuri restante ea nu mal poate fi 
întrecută de următoarele clasate, 
Everton șl West Ham. Liverpool 
totalizează 88 de puncte.
• Cea de a 45-a finală a Cupei 

U.R.S.S. a fost cîștigată de Tor-

vor

2—0 (1—0). 
și Schacjer 

30 000 de

(grupa A)
O ‘ ~
0
O
O
O
O

31
64
87
95
33

4
5
5
5
3
4

0 136— 
2
3
3
1

________ . 4
în turul competiției 

rămas 
U.R.S.S.

1. 
î.
3.
4.
5.
6.

Franța 
Italia 
România 
Tunisia 
U.R.S.S. 
Portugalia

12
11 
9 
9
7
4

au mai 
de jucat partidele : 
— Franța (8 mai) și 

Portugalia — U.R.S.S. (17 mal).

PATRU MEDALII DE AUR
(Urmare din pag. 1)

namic. salturile sînt executate 
cu multă precizie și acuratețe, 
astfel că est6 notat, din nou. 
cu 9.70. Ultimul aparat pentru 
gimnastul nostru, de care de
pindea rezultatul său final, a 
fost calul cu minere probă 
deloc dificilă pentru Marius 
Tobă. Este adevărat, de data 
aceasta, prestația sa nu s-a 
ridicat la nivelul oe care-1 aș
teptam. dar tot atît de adevă
rat este că nota 9.050 oe care 
i-a acordat-o brigada de ar
bitri a fost evident sub cea 
pe cane el o merita. Cu totalul 
obținut. Marius Tobă se afla la 
egalitate cu gimnastul sovietic 
Vladimir Novikov, oe poziția 
a treia Ia individual compus. 
Numai că. la festivitatea de 
premiere — surpriză ! Pe treap
ta a treia a podiumului urcă 
numai gimnastul sovietic, nu 
și gimnastul nostru.- deoarece, 
la mai bine de două ore de la 
încheierea primei serii, iuriul 

J-a mărit cu cinci sutimi nota 
lui Vladimir Novikov. Marius 
Tobă se clasează astfel oe lo
cul IV la individual compus cu 
56,950, poziție totuși onorabilă, 
dacă avem în vedere nivelul 
întrecerii si evoluția de ansam
blu a gimnastului 
impresie bună a 
Marian Stolcan, al 
tai
pe 
lut 
te 
sol

român. O 
produs si 

cărui ounc- 
îl situează 

clasamentu-
— 56,350 —
locul VI al __________

general. Iată notele obtinu- 
de el : 9,55 la bară. 9.50 Ia

9.35 Ia cal m minere. 9.10

la inele, 9,55 la sărituri, 9,30 la 
paralele. Nicolae Bejenaru, al 
treilea gimnast român prezent 
In concurs, s-a clasat pe locul 
XV, cu 54,850. Iată primii trei 
clasați : 1. Aleksander Koliva- 
nov 57,450, 2. Vladimir Sepotș- 
kin 57,400, 3. Vladimir Novikov 
57,000, toți din U.R.S.S.

în finalele pe aparate de du
minică după-amiază am debu
tat cu două 
cese. ambele 
relia Dobre. 
turi,
19,775. gimnasta noastră cuce
rește o prețioasă medalie de 
aur. in aplauzele entuziaste ale 
celor aproape zece mii de 
spectatori. Ea a fost urmată de 
sovieticele Svetlana Boginskaia 
și Alevitina Priakina. pe locul 
IV situîndu-se Gabriela Poto- 
rac din delegația tării noastre, 
în schimbul următor la para
lele. o nouă medalie de aur 
pentru România. Aurelia Dobre 
este notată cu 9.900. realizînd 
un total de 19.825. Un merito
riu sl aplaudat loc III pentru 
Gabriela Potorac. La birnă din 
nou o evoluție bună a Aureliei 
Dobre si medalie de argint. în 
ultima finală — Mirela Sidon 
a cucerit medalia de bronz la 
SOL*

La masculin, speranțele noas
tre s-au concretizat întru to
tul. Marius Tobă si Marian 
Stolcan cucerind prețioase me
dalii de aur la inele st res
pectiv. sărituri. De subliniat 
că Marius Tobă a cucerit me
dalia de argint la sol si oe cea 
de bronz la bars fivs

cu un

spectaculoase suc- 
realizate de Au- 

Mai intîi la sări- 
punctai total de

In avantaj de 
goluri I

Iată o scurtă 
ciulul : Dinamo 
Madrid 3—0 (1—0). Lyon. ____
de spectatori. Timpul bun, teren 
excelent. A arbitrat Wohrer 
(Austria). Au marcat : Zavarov 
(min. 6) cu capul, Blohin (mln. 
85) șl Evtușenko (min. 88). Echi
pele : DINAMO KIEV : Cianov 
— Bessonov, Baltacea (mln. 39 
Bai), Kuznețov, 
Raț, Iaremciuk, 
varov (min. 69 
Belanov, Blohin.
DRID : Fillol — Tomas, Arte- 
che, Rulz, Clemente — Julio Prie
to, Quique, Landaburu (min. 60 
Setien), Marina — Cabrera, Da 
Silva.

Comentind fi :ala „Cupei Cu
pelor" corespondez ui sportiv al a- 
genției France Pres a notează între 
altele : „Meciul de la Lyon a 
fost incontestabil una dintre cele 
mal frumoase dispu'.e în ulti
mii zece ani în finala -Cupei Cu
pelor*. Dinamo Kiev a făcut un 
joc senzațional, într-un ritm ire
zistibil, pe fondul unei tehnici de 
mare clasă".
* In ziua a doua a turneului 

final al Campionatului Euronean 
de juniori n care se desfășoară

statistică a me- 
Kiev — Atletico

40 000

KIEV
Baltacea 

Demianenko 
Iakovenko, 

Evtusenko) 
ATLETICO MA-

■ Tomas,

Iatâ-l pe tinărul Bal (in săritură, la balon), de la Dinamo Kiev, 
echipă care a învins pe Atletico Madrid In' finala Cupei Cupelor.

Foto : TASS

✓

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM © Balyul Cor- 

sioel în doliu. Pilotul finlandez 
Henri Tolvonen și copilotul său, 
americanul Sergio Cresto, au pie
rit într-un accident, în timpul 
etapei a doua. Abordind o por
țiune cu peste 100 km/h, acolo 
unde se impunea ca viteza sâ fi 
fost mult redusă, mașina lor a 
luat foc și a explodat...

BASCHET • tn cadrul turneu
lui internațional feminin ce se 
desfășoară în orașul polonez 
Wroclaw, selecționata României 
a învins cu scorul de 84—55 
(42—24) formația RPD Coreene. 
Intr-un alt joc, reprezentativa 
Poloniei a întrecut cu 80—69 
(43—38) echipa locală Slask.

CICLISM • Cursa Păcii Începe 
mline, la Kiev, șl se va încheia 
la 22 mal, la Praga. Prima etapă 
(prolog) se va desfășura pe un 
circuit de 6,7 km. Miercuri este 
prevăzută o etapă de 130 km. iar

%
joi se va desfășura un contra
timp pe echipe (50 km) • Turul 
Spaniei. Etapa a 10-a (San Isi
doro ' . ' , _
venit la sprint irlandezului Sean 
Kelly, in 4.41:26 (media orară a 
fost de 41,145 km). L-au urmat 
spaniolul Inmanol Murga și el
vețianul Stefan Mutter. Etapa a 
lt-a (contra-timp Individual la 
Valladolid 29,6 km) a fost clștl- 
gată de francezul Charles Mottet 
cu 36:58. La 13 s a terminat vest- 
germanul Ralmund Dietzen, iar 
la 14 s s-a aflat Kelly. Cursa are 
un nou lider în persoana spanio
lului Alvaro Pino

HOCHEI • Congresul Federa
ției Internaționale, desfășurat la 
Moscova, a stabilit calendarul 
competițiilor din 1987: CM grupa 
A la Viena, grupa B Ia Canazel 
(Italia), grupa C tn Danemarca: 
CM juniori, grupa A In Ceho
slovacia, grupa B tn Franța, gru-

Palencia, 193 km) a re-

pa C în Australia; CE de ju
niori^ grupa A In Finlanda, gru- 

România, grupa C 
“ să fie stabilită

pa; B în
(gazda urmează 
ulterior).

MOTOCICLISM 
miu a! Spaniei. 
CM de viteză: 
Fausto Gresini (Italia) 
orară 125,750 km, clasa 250 cmc: 
Carlos Lavado (Venezuela) medie 
orară 130,438 km, clasa 500 cmc: 
Wayne Gardner (Australia) me
die orară 130,977 km.

ȘAH • La Cap d’Edge (Franța) 
are loo un turneu internațional 
open. Dv.pă desfășurarea a șapte 
runde în fruntea clasamentului 
se află William Watson (Marea 
Britanie) șl Dmitri Gurevici 
(U.R.S.S.), cu cite 7 p.

• Marele Pre- 
contînd pentru 

clasa 125 cmc: 
medie

VOLEI • Meci amica! de ju
niori, la Mlada Boleslav: Ceho
slovacia — Polon’a 3—o <’2 s 8).
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