
g f
| ÎN SEMN DE ÎNALTĂ APRECIERE I............................  |
IPENTRU MAREA VICTQRIE obținută, J 
I ci$TOAREA CUPEI CAMPIONILOR | 
I EUROPENI LA FOTBAL | |-------------- j

Pretetorf din leale firile, aniff-»4t

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLII - Nr, 11319 | 4 PAGINI - 50 BANI Marți 13 mai 1984

în cadrul unei solemnităfi care a avut loc, ieri, la Consiliul de Stat

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inminat înalte distincții echipei „Steaua", jucătorilor, antrenorilor, 
unor tehnicieni și cadre din conducerea Clubului sportiv al armatei

Tovarășul. NXOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialis
te România, a inminat, in ca
drul unei solemnități care a 
avut loc, luni, la Consiliul de 
Stat, inalte distincții ale Repu
blicii Socialiste România, echipei 
de fotbal „Steaua" a Clubului 
sportiv al armatei, componenți- 
lor, antrenorilor și unor tehnici
eni ai echipei, precum ți unor 
cadre din conducerea clubului.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bobu, Lina

Ciobanu, ton Coman, Manea 
Mănescu, Nicu Ceaușescu, Petru 
Enache, Vasile Milea, general- 
locotenent Iile Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, 
Haralambie Alexa, președintele 
Consiliului National pentru 
Educație Fizică si Sport,

Au fost de față reprezentanți 
ai conducerii unor cluburi 
sportive din Capitală.

Pentru comportarea deosebită 
in întrecerea dintre echipele

(Continuare In pag 2-3)

CUVÎNTAREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea unor ordine aie Republicii Socialiste România 
echipei de fotbal „Steaua" a Clubului sportiv al armatei, 

componenților, antrenorilor și unor tehnicieni ai echipei, 
precum ți unor cadre din conducerea clubului

Pentru comportarea deosebită a echipei de fotbal „Steaua" a 
Clubului sportiv al armatei în întrecerea dintre echipele campioa
ne de fotbal din Europa și cîștigarea Cupei Campionilor Europeni , 
ediția 1985—1986, precum și pentru contribuția adusă la creșterea 
prestigiului sportului românesc pe plan internațional,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1 — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ

nia" clasa I echipei de fotbal ..Steaua" a Clubului sportiv al ar
matei.

Art. 2 — Se conferă Ordinul „Meritul Sportiv" clasa I tovarăși
lor : Helmut Duckadam, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag 
Belodedici, Ilie Bărbulescu, Gavrilă Balint, Lucian Bălan, Ladislau 
Bdlbni. . Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Marin 
Radu, Tudorel Stoica — componenți ai echipei de fotbal „Steaua" ; 
Emerich Jenei — antrenor principal. Anghel Iordănescu — antre
nor secund. Ion Alexandrescu — vicepreședinte al Clubului sportiv 
al armatei „Steaua", șeful secției fotbal.

Art. 3 — Se conferă Ordinul „Meritul Sportiv" clasa a II-a to
varășilor: Constantin Pistol, Anton Weisembacher, Dumitru Stînga- 
ciu — componenți ai echipei de fotbal „Steaua", Nicolae Gavrilă
— președintele Clubului sportiv al armatei „Steaua", Marcel Doga- 
ru — secretarul Comitetului de partid al clubului. Florentin Mari
nescu — instructor cu pregătirea fizică a echipei, Vasile Iordache
— antrenor pentru pregătirea portarilor echipei. Cristian Gațu — 
secretarul clubului. Marin Cruțescu — organizator de competiții la 
club, Marcel Georgescu — medicul echipei. Mitică Neagu — ma
sorul echipei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși componenți 
ai echipei de fotbal „Steaua", 

Stimați tovarăși,
Aș dori să vă adresez tuturor celor care ați 

jucat la Sevilla, precum ți celor care au contri
buit Ia organizarea și pregătirea echipei, cele mai 
Calde felicitări pentru această mare victorie pe 
care ați obținut-o, cîștigind Cupa Campionilor 
Europeni la fotbal. (Aplauze îndelungate).

Vă adresez, de asemenea, cele mai calde feli
citări cu prilejul acordării Ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I echipei 
secției de fotbal a Clubului „Steaua", precum ți 
pentru Ordinul „Meritul Sportiv" clasa I ți a ll-a, 
ce v-a fost acordat. (Vii aplauze).

Consider acestea ca o inaltâ apreciere a 
conducerii de partid și de stat pentru activitatea 
desfășurată, pentru excelentul rezultat obținut, 
cucerind Cupa Campionilor Europeni la fotbal.

Fără indoială, această inaltâ performanță spor
tivă reprezintă rezultatul eforturilor de pregătire 
pe care le-ați făcut de a cițtiga, in primul rind 
in țară, campionatul ți de a vă putea prezenta 
la concursul internațional. Este, s-ar putea spune, 
o victorie a fotbalului românesc in general, a 
mișcării sportive românești, care, in anii construc
ției socialiste, a cunoscut o dezvoltare puternică 
și căreia partidul, statul nostru ii acordă un uriaș 
sprijin, pentru a se putea prezenta cu rezultate 
cit mai bune in țară, cit ți in competițiile inter
naționale. (Aplauze puternice).

Noi pornim de la faptul că sportul, inclusiv 
sportul de performanță, constituie o latură în
semnată a dezvoltării fizice ți morale a cetățenilor 
patriei noastre socialiste, constructori conștienți 
ai noii orinduiri sociale. Deci sportul trebuie să 
rămînă totdeauna o preocupare de seamă a tine
retului, a poporului nostru, ca o parte a întregii 
activități de construcție socialistă, de făurire a 
unei lumi in care omul c pe deplin stăpîn pe 
destinele sale ți iți făurește in mod conștient 
propriul său viitor liber ți independent.

Fără îndoială, cîștigarea primului loc in rindul 
echipelor de fotbal din Europa constituie o mîn- 

drie, reprezintă un eveniment important pentru 
„Steaua", pentru fotbalul românesc, dar după cum 
se țtie, victoriile nu sint numai un moment de 
mulțumire, ci orice victorie trebuie să devină ți 
un prilej de reflectare mai adincă fa ceea ce 
trebuie făcut in continuare. Nu este suficient să 
cițtigi locul I - trebuie ca, in continuare, in 
întreaga activitate, să demonstrezi că aceasta nu 
a fost ceva accidental, ci rezultatul unei inalte 
pregătiri. Trebuie, deci, să acționați și in con
tinuare, in așa fel incit să demonstrați câ acest 
loc I a fost pe deplin meritat și să luptați pentru 
a obține și in campionatul național, dar și pe 
plan european și mondial locuri cit mai bune. 
(Aplauze puternice).

Aceasta ar trebui să determine conducerea miș
cării sportive ți a fotbalului românesc, să anali
zeze cu mai mare seriozitate rezultatele înregis
trate in ultimii ani, unele minusuri - inclusiv in 
domeniul fotbalului - cind am pierdut unele 
jocuri cu multă, multă ușurință ți să determine 
măsuri hotărite pentru ridicarea continuă a pre
gătirii sportivilor, a fotbaliștilor, dar ți a celor
lalte categorii de sportivi, pentru a ridica nivelul 
general al sportului românesc la nivelul con
strucției generale a socialismului in patria noas
tră. Să facem in așa fel incit loturile sportive, 
din toate domeniile, să se prezinte in competițiile 
internaționale cu o temeinică pregătire, cu hotă- 
rirea fermă de a reprezenta cit mai demn culo
rile tricolore românești. (Vii aplauze)

Am convingerea că clubul „Steaua" va trage 
și el concluziile necesare ți pentru celelalte ra
muri de activitate, că va lua toate măsurile pen
tru a ridica pregătirea echipei de fotbal - câ 
ințiți fotbaliștii vor înțelege că trebuie ți mai 
multă exigență, mai multa disciplină ți mai multă 
tehnică ți hotărire.

încă o dată, vă felicit din toată inima pentru 
această mare victorie ți vă urez vouă, fotbaliș
tilor, întregului club, succese tot mai mari I

Urez sportului românesc să obțină noi victorii 
in toate domeniile I

Multă sănătate ți fericire, dragi tovarăși I 
(Aplauze puternice, prelungite).
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Tovarășul NICOLAS CEAUȘESCU
a înmînat înalte distincții echipei „Steaua",

jucătorilor, antrenorilor, unor tehnicieni și cadre

(Urmare din vag 1)

Gavrilă Ba-
Bălan, Ladislau 

Majearu, Ma- 
Victor Pițurcă, 
Tudore! Stoica, 
și Anghel Iordă-

campioane de fotbal din Eu
ropa și cîștigarea „Cupei Cam
pionilor Europeni", ediția 1985— 
1986, precum și pentru contri
buția adusă la creșterea pres
tigiului sportului românesc pe 
plan internațional, echipei de 
fotbal a Clubului sportiv al 
armatei „Steaua" i-a fost con
ferit Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I.

Au fost distinși cu Meritul 
Sportiv clasa I — Helmut Du- 
ckadam, Ștefan Iovan, Adrian 
Bumbescu, Miodrag Belodedici, 
Ilie Bărbulescu, 
lint, Lucian 
Biiloni, Mihail 
rius Lăcătuș, 
Marin Radu, 
Emerîch Jenei 
nescu, Ion Alexandrescu, vice
președinte al clubului, șeful 
secției fotbal.

Au fost distinși cu Meritul 
Sportiv clasa a Il-a Constantin 
Pistol, Anton Weisembachcr, 
Dumitru Stîngaciu, precum și 
Nicolae Gavrilă, președintele 
clubului, Marcel Dogaru, secre
tarul Comitetului de partid al 
clubului, Florentin Marinescu, 
instructor, Vasile Iordache, an
trenor pentru pregătirea por
tarilor, Cristian Gațu, secreta
rul clubului, Marin Cruțescu, 
organizator de competiții la 
Clubul „Steaua", Marcel Geor
gescu, medicul echipei, și Mi
tică Neagu, masorul echipei.

In continuare, a luat cuvintul 
Ion Alcxandrescu, care a spus:

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Comandant suprem al forțe
lor armate,

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim cele mai profunde sen
timente de dragoste, înaltă 
considerație si aleasă prețuire 
față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar ge
nera] a! partidului, conducăto
rul înțelept și vizionar 
României 
neobosit 
laborare 
sonalitate 
contcmpo: 
deosebită de

și vizionar al 
socialiste, luptător 
pentru pace si co- 
internaționaiă. per- 

proeminentă a lumii 
ine. pentru onoarea 

a ne primi.
De asemenea, permiteți-ne să 

dăm glas recunoștinței noastre 
fierbinți și celor mai profunde 
mulțumiri pentru faptul că e- 
ehipei de fotbal „Steaua" i-ați 
acordat înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România, 
ia aceste zile cînd întregul

fată

popor a sărbătorit împlinirea a 
65. de ani de Ia făurirea glo
riosului nostru partid comunist.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că 
echipa de fotbal a Clubului 
sportiv al armatei „Steaua" 
și-a îndeplinit exemplar mi
siunea. Participind la finala 
celor mai bune echipe de fot
bal din Europa, a reușit să a- 
ducă în România socialistă tro
feul „Cupa Campionilor Euro
peni".

Această performanță este 
urmarea excelentelor condiții 
pe care partidul și statul nos
tru, dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu le-ați creat 
tinerilor din România pentru a 
se împlini pe multiple planuri 
în acest timp eroic ce-1 denu
mim cu toții, cu îndreptățită» 
mindrie patriotică, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Dragostea nețărmurită 
de patria noastră socialistă, față 
de trecutul ei glorios, multi
milenar, o înaltă disciplină și 
o intensă muncă au stat la 
baza suitei de victorii pe care 
le-a obținut în această ediție 
a Cupei Campionilor “ 
echipa „Steaua".

Continuăm astfel 
Clubului sportiv al 
„CCA", care, sub directa dum
neavoastră îndrumare, în pe
rioada cînd, din însărcinarea 
partidului, ați îndeplinit funcții 
de cea mai mare răspundere 
în conducerea oștirii, a înscris 
strălucite pagini în istoria 
sportului din țara noastră.

Raportez, tovarășe comaddant 
suprem, că acest succes va 
constitui pentru fotbaliștii clu
bului „Steaua" un puternic 
imbold in obținerea unor noi 
victorii, pentru a ridica fotba
lul românesc, mișcarea sportivă 
națională pe culmi tot mai 
înalte, pentru a ne situa mereu 
la nivelul încrederii acordate de 
conducerea partidului, de dum
neavoastră personal, și a ne 
aduce contribuția specifică la 
înfăptuirea 
și statului 
colaborare 
lumii.

Să trăiți, 
suprem !

Europeni

tradițiile 
armatei

politicii partidului 
nostru de pace și 
intre toate țările

tovarășe comandant

A luat apoi cuvintul Ștefan 
Iovan, care a spus :

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidu
lui Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Comandant suprem al forțe
lor armate,

Nu vom uita niciodată aceas
tă zi de mare sărbătoare, pen
tru că onoarea de a fi primiți 
și decorați de Președintele ță
rii este suprema satisfacție a 
oricărui sportiv, mal preșul 

decit orice victorie obținută 
undeva în lume.

Marea noastră bucurie, pe 
care o trăim din plin acum, 
este cu atît mai intensă cu 
cit, ca reprezentanți ai armatei 
și ai mișcării sportive din 
România, am izbutit să răspun
dem prin fapte preocupării per
manente pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, con
ducătorul nostru iubit și încer
cat, înflăcărat patriot revolu
ționar, o manifestați pentru 
prosperitatea și fericirea po-; 
porului, pentru afirmarea și 
creșterea prestigiului interna
țional al României socialiste, 
pentru cauza socialismului și 
păcii în lume.

In aceste momente emoțio
nante, ne exprimăm nemărgi
nita recunoștință față de Parti
dul Comunist Român, a cărui 
glorioasă aniversare a sărbă
torit-o întregul popor, față de 
dumneavoastră, strălucit erou 
intre eroii neamului, de la 
care am invățat că numai prin 
muncă intensă și patos revo
luționar putem sluji cu credin
ță patria.

In calitate de căpitan al e- 
chipei „Steaua" pe stadionul 
din Sevilla, raportez tovarășe 
comandant suprem că, aseme
nea întregului popor și arma
tei sale care au intimpinat cu 
realizări deosebite cea de a 65-a 
aniversare a partidului nostru 
drag, și noi, sportivii militari, 
ne-am prezentat Ia mărețul e- 
veniment din viața partidului și 
a țării cu o victorie de pres
tigiu, pe care am dedicat-o a- 
cestui minunat jubileu.

Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe comandant 
suprem, că toți fotbaliștii echi
pei „Steaua" își vor consacra 
întreaga putere de muncă pen
tru a îmbogăți patrimoniul spor
tiv al clubului șl al țării cu 
noi succese, pentru a dovedi 
că și în fotbal, ca și în multe 
alte domenii. România se poate 
situa in primele rînduri ale 
țărilor lumii.

Să trăiți, tovarășe comandant 
suprem 1

In încheierea solemnității a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU*  pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

• Ultima competiție de sări
turi a sezonului In bazin aco
perit — „Cupa Speranțelor", 
întrecere rezervată copiilor — 
a fost Cîstigată de echipa CSȘ 
Triumf București (antrenori : 
Elena Timar, Doina Rusan, 
Ana Neicu si Matilda Glință) 
9 Performanța de a cuceri lo
cul I la toate cele trei probe 
a realizat-o doar Anca Udves- 
eu (CSM Sibiu) • Cea mai 
grea săritură a concursului a 
executat-o Ionuț Herlaș (Lie. 
Ind. 37 București) : dubiu salt 
și jumătate înapoi grupat, de 
la platformă 5 m, coeficient 
3,0 ! 9 Cele mai multe locuri 
1 le-au ocupat reprezentanții 
CSM Sibiu (antrenori Gh. Ba- 
nu și Angela Popescu) : 6 la 
fete și 1 la băieți. Au mai 
ciștigat locul I reprezentanții 
Lie. ind. 37. CSȘ Triumf. CSȘ 
Sibiu — cite 3 (băieți si fete) 
și Crișul — 2 (băieți).

Rezultate : BĂIEȚI, trambulină 
lm — cat. I : 1. B. Cibu (CSȘ 
Sibiu) 354,30 p, 2. A. Georgescu 
(CSȘ Triumf Buc.) 353 p 3. S. 
Baca (CSȘ Sibiu) 346,80 p : cat 
a Il-a : 1. M. Vandici (Crișul O- 
radea) 334,10 p, 2. M. Constantl- 
nescu (Progresul Buc.) 280.35 p,
3. I. Cibu (CSȘ Sibiu) 266.65 p ; 
cat. a IlI-a : 1. G. Sandu fCSS 
Triumf) 247,75 p, 2. M. Fredel 
(CSM Sibiu) 221,65 p, 3. M. Ale
xandru (Progresul) 214.05 p ; 
trambulină 3 m — cat. 1:1. B. 
Cibu 374,30 p, 2. C. Bichlș (CSM 
Sibiu) 367,95 p, 3. I. Herlaș (Lie. 
ind. 37 Buc.) 360.55 p ; cat. a n-a:
I. M. Vandici 296.50 p. 2. V. Du
mitru (CSS Triumfi 254 45 p. 3.
J. Cibu 242.95 p ; cat. a IH-a : 1. 
G. Sandu 202,35 p 2. C. Pătrascu 
(Lie. ind. 37) 197.70 p. 3. M. Fre

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmă
rit cu deosebită atenție de 
prezenți, fiind subliniat cu 
și puternice aplauze.

cei 
vii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au felici
tat cu căldură pe cei decorați, 
au ciocnit o cupă de șampanie 
și s-au întreținut cu ei într-o 
atmosferă cordială.

Interesantă, utilă, de ridicat 
nivel calitativ a fost Cupa Ca
pitalelor, competiție interna
țională de tir adresată junio
rilor din Budapesta, Sofia, 
Varșovia si București si găz
duită de capitala tării noastre. 
Atît oaspeții ctt si tinerii noș
tri trăgători au dat o luptă 
strânsă pentru victorie In ma
joritatea probelor, soldată ade
sea cu rezultate ridicate, așa 
cum au fost cele de la pistol
10 m junioare I (învingătoare. 
Konstandinova din Bulgaria, 
cu 377 p). pușcă 10 m, junioare
11 (Karpati din Budapesta, cu 
381 p), pistol liber, juniori II 
(Nagy, din Budapesta, cu 546 
p). pușcă standard, 60 f.c., ju
nioare II (Mauer, din Varșo
via. cu 589 p) și altele. Din
tre victoriile românești, cele 
mai semnificative ni se par a 
fi cele ale lui M. Gabriel și M. 
Berechet la pistol viteză, Maria 
Ciobanu ,și Ioana Băcanu la 
pistol sport. O. Marin, la puș
că 10 m și 60 f.c. și Sanda 
Urlea, la pușcă standard 60 f.c. 
Aceste performante prezintă 
premise favorabile pentru o 
bună comportare a juniorilor 
noștri la C.E. de la Budapesta 
de la începutul verii.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
10 m, junioare I: 1. Konstandi
nova (Sofia) 377 p, 2. Szin (Bucu
rești) 362 p. 3. Dumitrașcu (Buc) 
362 p ; -junioare II : 1. Țvetkova 
(Sofia) 375 p, 2. Călina (Buc) 
361 r : 3 Nikiforova (Sofia)
347 n ; pușcă, 10 m, Junioare I :
1. Karpati (Budapesta) 381 p, 2. 
Lencz (Budapesta) 376 p. Ivanka

DIVIZIA A
LA HANDBAL
Cu trei etape Înainte de termi

narea campionatului masculin de 
handbal, Divizia A, clasamentul 
se prezintă astfel :1. Dinamo Buc. 18 16 2 0 507-420 52
2. Steaua 18 14 1 3 480-388 473. „Poli" Tim. 18 13 1 4 459-425 45
4. Min. B.M. 18 11 3 4 472-389 43
5. Știința Bc. 18 5 2 11 444-478 30
6. Constr. Or. 18 5 1 12 391-441 29
7. Carp. Mîrșâ 18 9 0 9 410-415 36
8. Dinamo Bv. 18 8 0 10 370-391 34
9. Unlv. Cv. 18 7 1 10 418-444 33

10. Met. B-ța 18 7 0 11 395-425 32
11. Constr. Ar. 18 5 3 10 400-431 31
12. Rel. Săv. 18 0 2 16 363-462 20

feminin, tnain- 
etape șl a celor

în Campionatul
tea penultimei _ ___
două partide restante clasamentul 
arată astfel !
1. Rulm. Bv. 19 14 1 4 397-335 48
2. Știinta Bc. 17 14 2 1 475-355 47
3. Chimistul 18 9 5 4 438-406 41
4. Rapid Buc. 19 9 3 7 391-400 40
5. Hidro. C-ța 19 8 4 7 374-348 39
6. TEROM 18 6 4 8 439-418 34
7. Mureșul 19 6 4 9 433-426 35
8. Confecția 19 7 2 10 402-432 35
9. C.S.M. Sb. 19 7 1 11 384-409-■34

10. Dorob. PI. 19 6 3 10 345-391 .T4
11. Text. Zal. 19 7 0 12 405-460 33
12. Rel. Săv. 19 4 1 14 358-461 28

® Partidele restante ale Științei 
Bacău, datorate participării aces
tei formații la finala Cupei Cam
pionilor Europeni, au fost repro- 
gramate astfel : 15 mai, ora 18. 
la Iași, cu TEROM și la 22 mai. 
ora 18. la Bacău, cu Chimistul 
Rm. Vîlcea.

A RTVTNIT CLUBULUI SPORTIV ȘCBLAR JUUlMf"

(Sofia) 375 p ; junioare II : 1. 
Florea (Buc) 371 p, 2. Gheorghie- 
va (Sofia) 371 p, 3. Ivanova (So
fia) 367 p, pistol Uber, juniori I:
1. Grădlnaru (Sofia) 644 p, 1 
Csepi (Budapesta) 543 p, 1. Ra- 
duckl (Varșovia) 541 p ; juniori 
n : 1. Nagy (Budapesta) 546 p,
2. Wojiechowski (Varșovia) 546 p. 
5. Berechet (Bue.) 529 p ; pușcă 
Hberă, 60 fx„ Juniori 12 1. Vâri 
(Budapesta) 590 p, 2. Slklosi 
(Budapesta) 588 p, 2. Szuszczynfky 
(Varșovia) 587 p ; juniori II : 1. 
Marin (Buc) 587 p, 2. Kiss (Buda
pesta) 586 p, 3. Antal (Budapes
ta) 584 p ; pușcă standard, 60 f.c. 
junioare I : 1. Urlea (Buc) 588 p,
2. Bednard (Varșovia) 587 p, 2. 
Ioneseu (Buc) 582 p ; junioare H:
1. Mauer (Varșovia) 589 p, 2. Iva
nova (Sofia) 587 p, 2. Florea 
(Buc) 582 p ; pistol sport, Juni
oare 1:1. Ciobanu (Buc) 574 p,
2. Konstandinova (Sofia) 570 p.

Dumitrașcu (Buc) 564 p ; ju-8.

CINE VA FI CAMPIOA
• Turneul decisiv are loc la
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Bucure?

față de 
care în- 
dumini- 
din Ca-

Mai e de jucat un turneu, 
unul singur, cu numai cinci 
reuniuni în chiar această săp- 
tămînă si marele semn de în
trebare în campionatul de polo
— Dinamo sau Crișul ? — ră- . 
mine. Bucureștenii au 55 de 
puncte, orădenii 54, în timp ce 
Rapid si Steaua, ieșite de vre
me bună din disputa, măcar 
teoretică, pentru titlu, privesc 
spre „bronz" (cu 35, respectiv 
33 p). iar Progresul și Voința 
Cluj-Napoca vor, fiecare, să 
evite poziția a șasea, despăr
țite intre ele la această oră tot 
de două puncte — 22 
20. E limpede, turneul 
cepe joi si se încheie 
că. în bazinul Dinamo 
pitală. va sta sub semnul ne
prevăzutului, decizia urmînd 
să fie luată, mai mult ca si
gur, la ora ultimului meci, a 
ultimului derby Dinamo — Cri
șul ! Pro memoria, să reținem 
că acum doi ani prima forț 
mație. iar anul trecut cea de 
a _doua abordau reuniunile 
sfîrșitului de stagiune cu un 
avans asigurător măcar 
parte — cu patru sau 
puncte mai mult, care au de
venit. în clasamentele finale, 
de fiecare dată, sase...

Cele mai bune echipe ale 
momentului actual din spor
tul nostru cu mingea pe apă 
si-au. împărțit. în această e- 
diție a întrecerii, punctele din 
întîlnirile directe. In primul 
tur preliminar, Crișul. cam
pioana en titre, a cîstigat cu 
9—8. dar aceasta- după ce ter
minase la egalitate, 10—10. cu 
Steaua. In al doilea tur. Di
namo s-a impus, de asemenea 
la limită 'JIO—9). la Arad si
— cum orădenii mai ofereau o
surpriză, tot într-un joc cu 
Steaua (8—9) — se distanța
la 3 puncte. A urmat turneul 
de la Oradea." unde, lovitură 
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del 191,30 p ; platformă — cat. I :
1. S. Baca 394.10 p, 2. B. Cibu
363.85 p. 3. G. Dumitru (CSȘ 
Triumf) 350,70 p ; cat. a Il-a : 
V. Dumitru 227,80 p, 2. M. Van
dici 213.65 p, 3. M. Strungar (CSȘ 
Triumf) 205,50 p ; cat. a III-a : M. 
Fredel 179,50 p, 2. C. Pătrașcu
157.85 p, 3. G. Sandu 157,20 p.

FETE, trambulină lm — cat. I:
1. Gabriela Stoica (CSM Sibiu) 
355,70 p, 2. Mihaela Dicu (CSȘ 
Sibiu) 332,40 p, 3. Alina Boboro- 
dea (CSȘ Sibiu) 303,05 p ; cat. 
a ll-a : 1. Ionica Tudor (Lie. ind. 
37) 414,10 p, 2. Cristina Loloiu 
(CSM Sibiu) 374,45 p, 3. Carmen 
Stafidov (Lie. ind. 37) 306,30 p ; 
cat. a III-a : 1. Anca Udvescu
(CSM Sibiu) 225,65 p, 2. Ioana 
Chelu (Lie. ind. 37) 222,65 p, 3. 
Nicoleta Cîrstea (CSM Sibiu) 
192,30 p ; trambulină 3 m, cat. I:
1. Gabriela Stoica 360,85 p, 2. Mi
haela Stafidov (Lie. ind. 37) 351,25 
p, 3. Mihaela Dicu 342 p ; cat. 
a Il-a : 1. Ionica Tudor 302,50 p,
2. Cristina Loloiu 274.80 p, 3. Car
men Stafidov 269,50 p : cat. a 
III-a : 1. Anca Udvescu 206,40 p,
2. Ioana Chelu 173,80 p, 3. Nico* 0
leta Cîrstea 170,85 p ; platforma 
—cat. I : 1. Mihaela Stafidov
290,80 p, 2. Mihaela Radu (Lie. 
ind. 37) 270.30 p, 3. Gabriela Stoi
ca 262 p ; cat. a n-a : 1. Cristi
na Loloiu 235,65 p, 2. Ionica Tu
dor 190.05 p, 3. Carmen Stafidov 
180.15 p ; cat. a III-a : 1. Anca 
Udvescu 126,50 p, 2. Ioana Chelu 
119.60 p, 3. Nicoleta Cîrstea 106,10 p.

Clasamente pe echipe : BĂIEȚI: 
1. CSȘ Triumf 824 p, 2. Crișul 
742 p- 3. CSȘ Sibiu 650 p, 4. Lie. 
ind. 37 535 p, 5. Progresul 411 p, 
6. CSM Sibiu 375 : FETE : 1. CSȘ 
Sibiu 807 p. 2. CSM Sibiu 803 p,
3. CSS Triumf 754 p, 4. Lie. tad. 
37 713 p. 5. Progresul 179 p : 
GENERAL : 1. CSȘ Triumf 1578 p. 
2 CSS Sibiu 1457 p. 3 Lie. ind. 
37 1248 p. 4 CSM Sibiu 1178 p, 
5 Crișul 742 p. 6. Progresul 545 p.
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După etapa a 27-a a Diviziei A

CLASAMENTUL

PARTIDE PASIONANTE PENTRU LOCURILE... 3 Șl 15!
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Faptul cel mai pregnant după 
această a 27-a etapă a Cam
pionatului primei divizii — In 
cadrul unui clasament cu des
tule restante — este dispro
porția dintre suma de puncte 
a primelor patru echipe si cea 
a ultimelor patru. Un clasa
ment In care Steaua — de pil
dă. — a adunat aproape dt 
ultimele trei clasate !

In momentul de fată, lupta 
pentru evitarea locului patru 
— cel care pune sub semnul 
întrebării participarea în cu
pele europene — șl cea pentru 
evitarea retrogradării sânt în 
prim-plan. în aceste condiții, 
avansul „primelor patru" — 
sugerat foarte bine de „clasa
mentul adevărului" — va 
creste pînă în ultima etapă, 
anticipînd — poate — cea mai 
netă desprindere din istoria 
Diviziei naționale. (Sigur că 
fortificarea primelor patru e- 
chipe a însemnat ceva în fot
balul nostru — dovadă si ră
sunătoarea performantă de la 
Sevilla — dar această simpli
ficare a luptei în cadrul cam
pionatului ar putea avea si un 
revers nefavorabil în perspecti
va edițiilor următoare).

Lupta pentru evitarea retro
gradării a înregistrat în ulti
ma etapă un rezultat destul de 
puțin scontat — înfrîngerea lui 
F.C. Olt pe teren propriu — 
Si cînd afirmăm asta nu omi-

OgJirxlă fidelă a campiona
tului, „clasamentul adevăru
lui*  ne prezintă la zi— ade
vărul In cele două zone ale 
ierarhiei celor 18 divizionare 
A. în partea de sus, disputa 
pentru cele două locuri pen
tru Cupa UJS.F.A. a devenii 
și mal pasionantă, acum trei 
echipe se află la +10: Spor
tul Studențesc, Universitatea 
Craiova șl Dinamo. La fel și 
pentru al doilea loc pentru 
Cupa Balcanică, duel atractiv 
între Corvinul și F. C. Argeș. 
Mari griji pentru F. C, Olt 
(—9). A.S.A. Tg. Mureș (—7), 
dar și pentru Politehnica Timișoara, Victoria șl Chimia, 
toate cu —5. Să mai arătăm 
cu ce emoții abordează a- 
ceste echipe finalul de cam
pionat? Un final de stagiune 
pe care H dorim desfășurat 
intr-o deplină sportivitate.

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

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

STEAUA 
Sportul Stud. 
„U“ Craiova 
Dinamo 
Corvinul 
F. C. Argeș 
„U“ Cj.-Nap. 
Petrolul 
Rapid 
Gloria 
S. C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
„Poli” Tim. 
Victoria 
Chimia
A.S.A.
F. C. Olt 
F. C. Bihor

— 3
— 3
— 3
— 5
— 5
— 5

(— 3) 
(- 8) 
(—26) 
(- 5) 
(-10) 
(—12)

Miine și joi

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CUPEI ROMÂNIEI

Miine și joi sînt programate 
meciurile din sferturile de fi
nală ale Cupei României, popu
lara competiție a fotbalului nos
tru care se desfășoară sub egida 
grandioasei Întreceri a Dacladei. 
Iată programul complet al partidelor:

MIINE
Pitești: Dinamo — Universitatea Cralova
Rm. Sărat: Oțelul Galați — vic

toria București
Alba Iulla.: Jiul Petroșani — 

Chimia Rm. Vtlcea
JOI
București: Progresul Vulcan — 

Steaua (stadionul „23 August")
Toate meciurile vor Începe la 

ora 17, pentru a se asigura timp 
pentru eventualele prelungiri și 
executarea loviturilor de Ia 11 m.

na

■ FIDELIO A CÎȘTIGAT

MTRULUI REPUBLICAN"
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Cursa 
1:35,7. 
rsa a 
1:28,1. 
av. 4. 
T. Nl- 
eerut. 
triplă 
3rani-

ta (V. Mihai) 1:27,2. 2. Hemin, 
3. Verigariu. Cota : cîșt. 4, ev. 
închis, ord. triplă 128. Cursa a 
V-a: 1. Samson — Trandaf (San
du — O. Dumitru) 1:31,3—1:28,2. 
Cota: cișt. 2—3, ev. 16 și 30. 
Cursa a Vl-a : 1. Fidelio (Ma
rinescu) 1:27,5, 2. Melinte. 3. Hăr- 
man. Cota : clșt. 2,80. ev. 8 și 
10. ord. triplă 131, triplu H-TV- 
VI 296. Cursa a Vil-a : 1. Vința 
(Toduță) 1:30,3, 2. Sulițaș, 3. Fel
cer. Cota : cîșt. 3, ev. 8. ord. 
triplă 673, triplu V-VI-VH 80 șl 
73. Cursa a VlII-a : 1. Mintos70. _____ __  _____
(M. ștefănescu) 1:29,2. 2. Suges- 
tin. " ~ ' ■ - --
ev.
ix-a :
1:33.3.

3. Soarta. Cota : etșt. 1,40.
5. ord. triplă 1807. Cursa a 

1. Sadovan
2. Vers. Cota :12. ord. 18.

(A. Vasile) 
cîst. 5. ev.

A. MOSCU
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va- 
15 lei

varianta, acestea din urmă avind 
drept de participare la ambele 
faze ale tragerii. Alte detalii pu
teți găsi in prospectul tragerii. 
Nu uitați să vă Încercați șansele 
la aceasta formulă deosebit de 
avantajoasă, partlcipînd cu cit 
mai multe bilete!
• ASTĂZI, MARTI, este ULTI

MA ZI pentru procurarea bile
telor ia TRAGEREA obișnuită 
PRONOEXPRES de MIERCURI. 
14 MAT.
• Sistemul LOZ IN PLIC, de

venit atit de popular, continuă 
să ofere iubitorilor săi mari 
șanse de ciștiguri, prin emisiu
nea specială limitată „LOZUL 
PRIMĂVERII", care atribuie auto
turisme „Dacia 1300“, precum și 
importante și vaTiate ciștiguri In 
numerar. Mai este Încă timp să 
vă numărați printre marii ciști- 
gători ai acestui sistem atît de 
îndrăgit!

tem faptul că F.C. Olt mai 
pierduse si cu Politehnica Ti
mișoara un meci deosebit de 
important. Cu minus 9 la a- 
devăr, după ce a acumulat 
doar 2 puncte în 9 jocuri, e- 
chipa olteană are de jucat opt 
partide pe muchie de cuțit — 
toate ! — si numai o mobilizare 
deosebită ar putea să-1 aducă 
mult visatul loc 15, pe care 
îl apără Chimia (adversară di
rectă a lui F.C. Olt în chiar 
etapa următoare) si spre care 
tinde și A.S.A.

O mențiune specială merită, 
din nou, Corvinul și Rapid.

Hunedorenii continuă să joa
ce fără vlagă în deplasare, 
redevenind mereu lei doar a- 
casă. (Glumeții sînt de părere 
că echipa lui Klein a adoptat 
tactica lui Real Madrid — în- 
frîngeri nete In deplasare, vic
torii si mai nete acasă). Toate 
explicațiile obiective si subiec
tive nu sînt — însă — sufi
ciente pentru a justifica „du
șurile scoțiene" pe care hu
nedorenii le oferă suporterilor 
lor.

In ceea ce privește pe Ra-

pid, echipa 
dus destul 
ne gîndim 
—2 la „adevăr" este oarecum 
liniștitor ; dar si în cazul Ra
pidului este de neînțeles „de
zinvoltura" cu care aoeastă e- 
chipă atît de iubită a putut 
primi 
(9 la 
va).

Revăzînd clasamentul si oer- 
cetîndu-1 pe cel al adevărului, 
care rezolvă cu anticipație 
(teoretică, desigur) si proble
ma restantelor, putem spune 
că lupta Ia subsol nu este nici 
pe departe încheiată si că în 
această luptă 
jumătate din 
noastre divizii, 
prea fericită.

16 goluri în două meciuri 
Hunedoara si 7 la Craio-

i

sînt angajate o 
echipele primei 
O constatare nu

loan CHIRILA

Bicu

Varo, portarul tirgmureșenilor, se va remarca din nou, „sujlindu-i“ 
mingea lui Iordache, unul din activii atacanfi ai Victoriei. (Fază 
din meciul Victoria — A.S.A.. 1—0). Foto : Aurel D. NEAGU

PIIOGIiAMUl UlFIMElOn f UPf Alt #(TUBBlIII DIVIZIHOB i JI I
tn ședința Biroului federal din 

ziua de 11 mal s-a definitivat 
program»’ etapelor de Divizia A 
și B, ca și a jocurilor restante, 
după cum urmează; IN divizia 
A, etapa a 28-a, duminică 18 mai;

a
a
a 
a

etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa

29-a, miercuri 21 mai;
30-a, duminică 25 mai;
31-a, slmbătă 31 mai;

32-a, duminică 8 iunie,
33-a, duminică 15 iunie,
34-a, miercuri 18 Iunie.a

Meciurile restante se vor disputa

iN FRUNTEA GOLGETERILOR

astfel: Dinamo — Steaua și Vic
toria — Sportul Studențesc 
miercuri 28 mai; F.C. Olt — 
A.S.A. Tg. Mureș, joi 5 iunie; 
Steaua — Gloria Buzău, miercuri 
11 iunie. In divizia B; etapa 
a 26-a, jo 15 mal (mal puțin 
meciurile C.S.M. Suceava — Oțe
lul Galați Mecanică fină Steaua 
— Progresul Vulcan și 
Minerul Lupenl) 
duminică 
duminică 
miercuri 
duminică 
duminică 
duminică 
duminică 
duminică

18 mai
25 

28
1
8
15
22
29

mai; 
mai; 
iunie, 
tenie; 
iunie;

etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa

Jiufl 
a
a 
a 
a 
a

27- a,
28- a,

21- a,
32-a,
22- a, 
34-a,

a
iunie și etapa a 
iunie.

DIVIZIA
SERIA I

Gura Humorului — Ce- 
Neamț 5—1 (2—0), Con
tași — Carpați Gălă- 
(0—0), Electro-Lueeafă-

Minerul 
tatea Tg. 
structorul 
nești 2—0 _ __ ________
rul Botoșani — Rolo nul Săvlneștl 
4—2 (2-1), Metalul Rădăuți — 
Laminorul Roman 2—1 (1—1), Da
nubiana Roman — CSM Bucecea 
3—0 (1—0), Avîntul Frasin — Și
retul Pașcani 1—0 (0—0), Celulo- 
za-Bradul Roznov — Zimbrul Și
ret 1—0 (0—0), Cristalul Dorohoi
— Explorări Cîmpuhing Moldo
venesc 4—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 22-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 55 p (41—13), 
2. Șiretul Pașcani 47 p (41—20), 3. 
Explorări Cimpulung 36 p (44—28) 
...pe ultimele locuri : 15. Zimbrul 
Șiret 23 p (25—39), 16. Celuloza 
Roznov 23 p (10—36).

SERIA A D-a
Victoria Gugeștl — Unlrea-Di- 

namo Focșani 1—2 (1—2), Unirea 
Negrești — Inter Vaslui 1—2 
(1—0). Mecanica Vaslui — Voința 
Petrolistul Rm. Sărat 8—1 (2—0). 
Luceafărul Adj ud — Petrolul Moi- 
nești 3—0 (2—0), Constructorul-
Flacăra Odobeștl — Partizanul 
Bacău 1—0 (0—0), Proletarul Ba
cău — Steaua-Mecanica Huși 0—4 
(0—1) — s-a disputat la Roman. 
CSM Borzești — Minerul Comă- 
neștl 1—2 (0—0), Chimia Mărășești
— Textila Buhuși 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 48 p (62—20), 
2. Inter Vaslui 46 p (35—16), 3. 
CSM Borzești 38 p (38—21)... pe 
ultimele locuri : 15. Chimia Mără
șești 24 p (21—40), 16. Voința Rm. 
Sărat 23 p (23—53).

SERIA A III-a
Arrubium Măcin — fepa 

Bîrlad 0—0, Laminorul Viziru 
Chimia Brăila 4—1 (2—0), Petrolul 
Ianca — SN CSS Tulcea 1—0 
(0—0). Victoria-IRA Tecuci — Pe
trolul Berea 2—2 (1—1), Granitul 
Babadag — ASA Buzău 4—1 (0—0), 
Progresul Isaccea — Ancora Ga
lați 2—1 (0—1), Carpați Nehoiu — 
DVA-Portul Galați 1—2 (0—1), Metalul Buzău — - - -
(0-0).

Pe primele 
74 BTRLAD 47 
trolul ianca 39 
talul Buzău 36 
tlmele locuri : 
26 p (23—32), Ancora Galați 26 p 
(24—33), 16. Granitul Babadag
25 p (23—39)

seria a iv-a
Cimentul Medgidia — Unirea

18.

74

Chimia Buzău 1—0
locuri : 1. 

p (45—16), 
p (27—19), 
p (28—21)...
14—15. SN

FEPA
2. Pe-
3. Me- 
pe nl- 
Tuicea

• 20 GOLURI: Bleu - 2 din 11 m.; 19 GOLURI : Hagi — 7 din 11 
m. ; 16 GOLURI: Pi furcă — 1 din 11 m. ; Petcu (Corvinul) — 6 din 
Hm.; 14 GOLURI: Mateuț; 13 GOLURI: Coraș.

In Cupa României partidele din 
semifinale se vor disputa dumi
nică 22 iunie, urmind ca finala 
să aibă loc miercuri 25 iunie.

C REZULTATELE ETAPEI A 22-a
Slobozia 3—i (2—3), Sportul „30 
Deceit e“ — Voința Constanța
3— 1 1), Marina Mangalia v
Viitorul Chirnogi 1—0 (0—0),
ISCIP Ulmeni — Olimpia Slobozia 
1—1 (0—0). Victoria Tăndărel —
SN Oltenița 4—1 (1—1), Portul 
Constanța — FCM-Dunăreana 
Giurgiu 2—1 (1—0), Electrica Con
stanța — IMU-CSS Medgidia 1—1 
(0—1), Unirea Urzicenl — Metalul 
Mangalia 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 46 p (50—23), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 46 p (38—12), 
3. IMU Medgidia 39 p (42—16), 4. 
Portul Constanța 39 p (36—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Electrica 
Constanța 20 p (19—33), 16. Ma
rina Mangalia 19 p (15—44).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Flacăra 

Roșie București 2—0 (0—0), Avi
cola Crevedia — MECON Bucu
rești 3—0 (2—0), IUPS Chitila — 
Electrica Titu 3—1 (1—0), Danu
biana București — Tehnometal 
București 1—1 (0—1), Cimentul
Fieni — Constructorul IACP Bo- 
Hntln 6—1 (3—1), Viscofil Bucu
rești — Voința București 5—0 
(2—0), Metalul Mija — Chimia 
Găești 5—0 (4—0), Metalul Bucu
rești — Abatorul București 3—0 
(0-0)

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 45 p (41—13), 
2. IUPS Chitila 45 p (39—23), 3. 
Metalul București 42 p (48—19). 4. 
MECON București 42 p (32—23)... 
pe ultimele locuri : 15. Flacăra
Roșie București 20 p (26—54), 16. 
Constructorul TACPB 13 p (23—52).

SERIA A Vl-a
Viitorul Drăgășanl — ROVA 

Roșiori 0—1 (0—0), Recolta Stol- 
căneștl — Automatica Alexandria 
0—1 (0—1), Viitorul Scornicești — 
CFR Craiova 2—0 (2—0), Progre
sul Corabia — Progresul Băilești
4— 0 (1—0). Textila Roșiori — Da
cia Pitești 2—0 (1—0), Metalul A- 
lexandrla — Electronistul Curtea 
de Argeș 1—0 (0—0), Constructo
rul TCI Craiova — Sportul Mun
citoresc Caracal 2—3 (0—2), Chi
mia Tr. Măgurele — Armata Cra
lova 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA RO
ȘIORI 49 p (48—23), 2. Automati
ca Alexandria 43 p (34—9), 3. Vii
torul Drăgășanl 37 p (26—33)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalul Ale
xandria 25 p (20—39). 16. Dacia 
Pitești 24 p (33—34).

SERIA A Vil-a
Gloria-Pandurli Tg. Jiu — Jiul 

Rovlnari 7—3 (3—I), Forestierul

Băbenl — Minerul Anina 1—0 
(0—0), Gloria Reșița — Minerul 
Motru 3—0 (2—0), Minerul Mol
dova Nouă — Metalul Oțelu Roșu 
4—1 (2—1). Chimistul Rm. Vilcea 
— Minerul Mătăsari 2—0 (0—0), 
Dierna Orșova — Petrolul Ticlenl
3— 1 (2—0), Armătura Strehala — 
Mlnerul-Mecanizatorul Șlmian 3—0 
(0—0), Minerul Oravița — Meta
lurgistul Sadu 5—1 (3—0).

Pe ’primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 50 p (47—13), 2. Glo
ria Reșița 42 p (37—16), 3. Minerul 
Moldova Nouă 38 p (38—25)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Mă
tăsari 26 p (31—32), 15. Metalur
gistul Sadu 26 p (21—33), 16. Fo
restierul Băbeni 25 (26—50).

SERIA A VlII-a
U.M. Timișoara — Strungul 

Chlșlneu Criș 2—0 (2—0), Șoimii 
Lipova — Unirea Tomnatic 4—0 
(2—0), CSM Caransebeș — Victo
ria Călan 2—0 (1—0), Minerul Cer- 
tej — Minerul-Știința Vulcan 2—0 
(0—0), Rapid Arad — Unirea Sîn- 
nicolau 1—0 (1—0), CSM Lugoj — 
Obiliel Sînmartinu Sîrbesc 2—0 
(0—0), Dacia Orăștie — CFR-Vic
toria Caransebeș 4—2 (2—0), CFR 
Simeria — Minerul Paroșeni 0—3 
(0-2).

Pe primele locuri : 1. UM TI
MIȘOARA 40 p (40—26) ‘ -----
Lugoj 38 p (36—23), 3. Minerul
Paroșeni 36 p (44—23), 4. Unirea 
Tomnatic 36 p (40—23)... pe ulti
mele locuri : 15. CFR Caransebeș 
26 p (26—42), 16. Minerul Certej 
26 p (24—41).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cugir — Viitorul- 

IRA Cluj-Napoca 3—0 (2—0), Me
talul Aiud — Recolta ------
4— 0 (2—0) Oțelul Or. dr. 
Groza — Gloria Beiuș 3—0 
Unirea Valea lui Mihal — 
rul Or. dr. Petru Groza 
(2—0). Mecanica Alba Iulia 
dustria sîrmel Cîmpia Turzil 1—0 
(1—0). F.lectrometal Cluj-Napoca— 
Voința Oradea 5—1 (2—1), Sticla- 
Arleșul Turda 
Cluj-Napoca 
Șuncuiuș — 
(2-0).

Pe primele 
LURGISTUL
2. CFR Cluj-Napoca
3. Sticla Turda 41 p , . .
ultimele tocuri: 15. Olimpia Gherla 
22 p (16—37), 16. Electrometal
Cluj-Napoca 20 p (24—46).

SERIA A X-a
Minerul Sărmășag — Unîo Satu 

Mare o—l (0—0), Energia Beclean

2. CSM

Salonta 
Petru 
(2-0), 
Mine- 

2—2 
— In-

Steaua-CFR
1—2 (1—1). Minerul 

Olimpia Gherla 3—0
locuri

CUGIR
! 1. MEÎA-
46 p <50—15), 
<4 p (61—19), 
(46—28)... pe

— Someșul Satu Mare 1—1 (0—1),’
Bradul Vișeu — CUPROM Baia 
Mare 1—1 (0—0), Minerul Bălța — 
Minerul Băiuț 2—1 (0—0). Chimia Tășnad — . . - -- - -
(2-0), 
Cărei 
Sprie 
(0-0). 
nerul

Pe 
SATU 
meșul , __ _
Chimforest Năsăud 39 p (37—24)... 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Bala Mare 26 p (33—37), 15. Lă
pușul Tg. Lăpuș 26 p (19—44), 
16. Chimia Zalău 23 p (20—36).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhei — Metalul 

Sighișoara 2—0 (0—0). Viitorul
Gheorgheni — Unirea Cristuru 
Secuiesc 3—1 (0—0), Inter Sibiu
— Minerul Baraolt 3—1 d—0). Mi
nerul Bălan — Oțelul Reghin 3—1 
(1—0), Carpați Agnita — Unirea 
Oera Sibiului 3—1 (2—0), Mureșul 
Toplița — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 1—0 (1—0), Eleetromureș Tg. 
Mureș — CSU-Mecanica Sibiu 
2—0 (1—0), Lacul Ursu Sovata — 
Mureșul Luduș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 45 p (41—20), 2. 
Eleetromureș Tg. Mureș 44 p 
(44—18). 3. Inter Sibiu 42 p (43—21) 
...pe ultimele locuri : 15. Oțelul 
Reghin 24 p (25—33), 16. Lacul 
Ursu Sovata 22 p (19—42).

SERIA A XlI-a
Sf. Gheorghe — Poiana 

1—1 (0—1), IPT întorsura 
— Utilajul Făgăraș 3—2

Chimia Zalău 4-0 
Oașul Negrești — Victoria 

1—0 (1—0), Minerul Baia 
— Chimforest Năsăud 2—3 
Lăpușul Tg. Lăpu$ 
Rodna 2—0 (1—0).
primele locuri : 1,
MARE 44 p (46—16), 
Satu Mare 39 p (33—13), 3.

- Mi-

UNIO
2. So-

Electro 
Clmplna 
Buzăului . _ .
(2—0), Nitramonia Făgăraș — Mo- 
bila-Măgura Codlea 4—1 (3—0), 
Precizia Săcele — Cimentul Ho- 
ghiz 2—1 (0—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Chimia Brazi Ploiești 
3—1 (1—0) Victoria Florești — 
Metrom Brașov 4—0 (1—0) Mine
rul Fillpești — Petrolul Băicol 
1-0 (1—0) Torpedo Zărneștl —
Carpați Sinaia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
C1MPINA 46 p (38—21), 2. Nitra
monia Făgăraș 38 p (48—23), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 35 p (34—23) 
...pe ultimele locuri : 15. Metrom 
Brașov 28 p (25—28). 16. Petrolul 
Băicol 26 p (22—27).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.
• ETAPA URMĂTOARE (a 23-a) 

SE VA JUCA JOI 15 MAI — 
ora 18.



Campionatele Mondiale de box 

banieFSanIă a doîiT victorie
TRAGEREA LA SORTI

PENTRU C.M. DE POPICE
La Campionatele Mondiale 

de box de la Reno, S.U.A., 
sportivii au ajuns acum în a- 
junul disputelor ' pentru meda
lii. In această situație se a- 
flă. deocamdată, spre marea 
noastră satisfacție, campionul 
mondial de juniori Daniel Mă- 
eran. El a înregistrat a doua 
victorie la această ediție a 
C.M., întrecînd la puncte, 
după un meci echilibrat, de 
bună factură tehnică, pe ja
ponezul Takauki Akagi, cu o 
decizie de 3—2. Cu același ver
dict, în cadrul aceleeasi cate
gorii. a cîștigat si cubanezul 
Adolfo Horta în fata portori- 
canului Fernando Maldonado.

Cunoscutul campion cubanez 
Teofilo Stevenson a reușit să 
se revanșeze în fata lui Ully 
Kaden (R.D.G.), care-1 învin

NUMEROASE MECIURI

Meciuri dirz'e pe ringul 
Campionatelor Mondiale 
de box la Reno (S.U.A.), 
așa după cum se vede și 
din întilnirea dintre cu
banezul J. Torres (stin
gă) și Ph. Desavoye 
(Franfa), încheiată cu 
victoria lui Torres.

Laserfoto :
A.P. AGERPRES

CONCURSURI
Geneva. Al șaselea maraton 

din orașul de pe malul 
lacului Leman a fost cîștigat de 
alergătorul francez Bernard 
Bobesh, cronometrai în 2.18:11. 
Al doilea a sosit elvețianul Jo
sef Peter in 2.20:50. iar al trei
lea Bernard Durand (Franța) 
2.21:06.

Tokio. Recordmana lumii la
100 m. Evelin Ashford (S.U.A.). 
a cîștigat ușor această probă, 
în 11,36. dar performanța este 
departe de recordul său mon
dial (10,76). In cadrul acestui 
concurs au fost înregistrate 
performanțele : 3000 m obst. : 
Maminski (Polonia) 8:34.25, 
înălțime : Brian Stanton
(S.U.A.) 2,20 m. lungime: Jaime 
Jefferson (Cuba) 8.13 m, prăji
nă : Dave Volz (S.U.A.) 5,30

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM a Alain 

Prost (Franța, pc „Marlboro 
McLaren Tag") a cîștigat „Ma
rele Premiu" al Monaco pentru 
C.M. — Formula 1. El a parcurs 
259.534 km in 1.55:41,060. L-au 
urmat lă 25,022 s coechipierul 
Keke Rosberg (Finlanda) și bra
zilianul Ayrton Senna („Lotus 
Renault") la 53,646 s. Lider al 
competiției este Alain Prost cu 
22 n

CA1AC-CANOE • Regata So
fia. desfășurată pe lacul Pan- 
cearevo. a prilejuit rezultatele 
următoare : C2 : 1. Karmadjlev.
Kutsev (Bulgaria) 3:44.63 2. Bo-
iinov. Matinov (Bulgaria) 3 -45.10,
3. Haralambie. Teodoru (Româ
nia) 3:49,20 : K4 F : 1. Bulgaria 
1 :40,02. 2. România 1:41.74. 3.Polonia 1 :44,80.

CĂLĂRIE « tn concursul de 
la Lucerna. Marele Premiu al 
Națiunilor s revenit echipei 
Franței cu 8.25 p urmată de 
cea a R.F.G. cu 14 n ■ proba in
dividuală — Marele Premiu al 
Elveției — a fost cîstieată de 
franceze, Pierre Durand cu 0 p. 
urmat de vest-sermanu! Paul 
Schockemdhle cu 4 o.

sese recent la turneul de la 
Halle. La Reno, Stevenson a 
cîștigat clar la puncte (5—0). 
anuntîndu-se astfel candidat 
pentru a treia centură de cam
pion mondial din cariera sa. 
ALTE REZULTATE : semimus- 
că : K. Ciolakov (Bulgaria) 
b.p. M. Mjirih (Maroc), J. 
Torres (Cuba) b.p. Ph. Desa- 
voye (Franța) ; ușoară : St. 
Cirok (Cehoslovacia) b.p. V. 
Wallden (Finlanda). B. Abad- 
iiev (Bulgaria) b.p. C. Barrato 
(Brazilia), V. Sișov (U.R.S.S.) 
b.p. S. Mehnert (R.D.G.). M. 
Puzovic (Iugoslavia) b.p. W. 
Kigundu (Uganda) : mijlocie
mică : C. Richter (R.D.G.) b.p. 
Lee Hea Jung (Coreea de Sud), 
M. Takov (Bulgaria) b.p. K. 
Joice (Irlanda). -

ACTUALITATEA LA TENIS
• Meciuri în Cupa Davis • Finale în turnee
• în cadrul Cupei Davis, 

la sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au desfășurat meciuri din turul 
al doilea al zonei asiatice și din 
primul tur al celor două zone eu
ropene. Au fost consemnate re-

DE ATLETISM
m ; înălțime F : Silvia Costa 
(Cuba) 1,99 m.

Văsteras. Competiția de marș 
dotată cu trofeul „John Ljung- 
gren", pe 20 km. a revenit lui 
Hartwig Gauder (R.D.G.) cu
l. 21:15 (2. Viktor Ivanenko —
U.R.S.S. 1:22,18.3. Bo Gustafs- 
son — Suedia 1.23:24) și Verei 
Osipova (U.R.S.S.) 1.35:52 (2.
Ann Jansson — Suedia 1.36:18.
3. Dagmar Grimmelstein — 
R.D.G. 1.38:11).

Rabat. In apropiatul sezon 
de concursuri. recordmanul 
mondial, marocanul Said Aoui
ta. si-a comunicat intenția de 
a lua parte la 12 competiții 
internaționale (de la 17 mai 
la 21 septembrie) oe 1500 m, 
o milă. 2000 m, 3000 m si 5000
m. Bineînțeles, recordurile mon
diale ale acestor probe sînt 
în pericol...

CICLISM • In Turul Spaniei, 
etapa a 19-a (Benalmadena — 
Puerto Real. 234 km) s-a înche
iat cu victoria spaniolului Jesus 
Blanoo Villar in 5.00:26. Ace
lași timp l-au înregistrat : Mottet 
(Franța). Gaston. Aja. Hernan
dez șl Yanez (toti din Spania) 
Cu 89.42:25 se menține lider Al
varo Pino (Spania). La 33 s se 
află britanicul Miliar, iar la 4:54 
se află irlandezul Sean Keily. 
a Etapa a clncia din Cursa Pă
cii (Kutno — Poznan. 196 km) a 
fost cîstigată la sprint de Oiaf 
Ludwig (R.D.G.). înaintea co
echipierului Uwe Raab sl a so
vieticului Ivan Romanov. In 
clasamentul general pe primul 
loc se află Josef Regec (Ceho
slovacia) 13.25:59 urmat de Zal- 
kov (U.R.S.S.) la 17 s si Ludwig 
la 1:03 • Turul Romandlei s-a 
încheiat eu victoria belgianului 
Claude Criquielion în 28.34:29. 
Pe locurile următoare • Tean 
Francois Bernard (Frantai la 
2:35 si Bruno Corni llet (Franța) 
la 2:38. Ultima etapă fusese cîs- 
tleată de belgianul Tan Nevens 
tn 4.40:06.

HANDBAL 9 Returul finalei 
Cupei Cupelor a fost cîștigat de

Duminică se va da startul in 
cea de-a XVI-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale de popi
ce. programate la Miinchen. E- 
chipele participante sînt îm
părțite în două grupe valorice, 
sportivii din tara noastră fă- 
cînd parte din prima grupă. 
Pe pistele montate pentru a- 
ceastă competiție in sala de 
sport miincheneză „Rudy Sedl
mayr", cu opt mii de locuri, 
vor avea loc cele trei probe : 
echipe, perechi (bărbați si fe
mei) si individual, pentru care 
se vor califica cei mai buni 20 
de jucători si tot atîtea jucă
toare. în urma adițiunii de 
puncte de la tntreoerile pe e- 
chipe si perechi.

Comisia de organizare a 
„mondialelor" a tras la sorți 
ordinea de intrare pe pistele

INTERNAȚIONALE
Majoritatea echipelor calificate 

pentru turneul final dim Mexic 
își continuă pregătirile prin 
jocuri de verificare.

Campioana mondială ăn titre, 
Italia, după ce s-a pregătit 1a 
altitudine In nordul țării, a oo- 
borît la șes. Ea a Intîlnit la 
Neapole reprezentativa R. P. Chl- 

zultatele: ASIA, Bangkok: Thai
landa — Indonezia 2—0 ; Seul: 
Coreea de Sud — Pakistan
4— 1 ; EUROPA, grupa A, 
Izmir : Turcia — Luxemburg 
3—2 ; Cairo : Egipt — Malta 
3—0 ; Lisabona : Portugalia — 
Zimbabwe 3—2 ; Haskovo : 
Bulgaria — Cipru 5—0 ; grupa 
B, Dublin : Irlanda — Belgia 
1—4 ; Atena : Grecia — Siria
5— 0.

• S-au încheiat dteva tur
nee internaționale : Houston
(Texas) : Chris Evert-Lloyd — 
Kathy Rinaldi (ambele S.U.A.)
6— 4, 2—6. 6—4 ; New York — 
Forest Hills : Yannick Noah 
(Franța) — Guillermo Vilas 
(Argentina) 7—6, 6—0. Gomez, 
Gildemeister (Ecuador. Peru) — 
Boris Becker, Slobodan Zivo- 
jinovici (R.F.G.. Iugoslavia)
7— 6. 7—6 ; Osaka : Stefan Ed
berg — Bjorn Borg (ambii Sue
dia) 6—3. 6—4. Martina Na
vratilova — Bonnie Gadusek 
(ambele S.U.A.) 6—4. 6—0. Na
vratilova, Tim Mayotte (S.U.A.) 
— Pam Shriver. Edberg 
(S.U.A., Suedia) 7—6. 6—2 :
Miinchen : Emilio Sanchez. 
Sergio Casai (Span a) — Wally 
Masur, Broderick Dyke (Aus
tralia) 6—3 4—6. 6—3.

formația vest-germană TV Gross- 
valstadt cu 21—19, în fata F. C. 
Barcelonei Cîștigătoare insă în 
meciul tur cu 20—18, pentru go
lul in plus înscris in deplasare 
echipa spaniolă a intrat în po
sesia trofeului.SCRIMA • La Nordlingen 
(R.F.G.) s-a desfășurat competi
ția de floretă masculină Turneul 
celor șapte națiuni. Clasamen
tul: 1. R.F.G. 7 victorii, 2. Italia 
4 v. 1 egal, 3. Franța 4 v. 4. Po
lonia 4 v, 5. U.R.S.S. 4 v. 6. Un
garia 3 V. 7. R.F G. n 1 V 8. 
R. P Chineză Ova Italianca 
Francesca Bortolazzi a invins in 
„Trofeul Esperia", la Como. Ea 
a fost urmată de italianca Ana 
Pia Gandolfi si românca Reka 
Lazăr

VOLEI • Reprezentativa R.F.G. 
s-a clasat pe primul loc la 
Turneu: de calificare pentru 
C.M. femei de la Roma. Pe 
locurile următoare : Italia. Bul
garia Ungaria. Taiwan Olanda. 
Polonia Venezuela, Australia. 
Noua Zeelandă. Egipt • Echipa 
R.P. Chineze este elștigătoarpa 
..Trofeului Iugoslaviei", la Zagreb, 
urmată de Iugoslavia si Bul
garia 

de joc a echipelor sl perechi
lor respective din grupa valo
rică I. Iată ordinea evoluției 
formațiilor participante, ECHI
PE — feminin ; 1. România, 2. 
Iugoslavia, 3. R.F. Germania,
4. Ungaria, 5. Austria, 6. Ce
hoslovacia ; masculin — 1. Iu
goslavia. 2. Ungaria, 3. Aus
tria. 4. Cehoslovacia, 5. Româ
nia, 8. R.F. Germania. PE-' 
RECHI: feminin — 1. R.F. Ger
mania, 2. Iugoslavia. 3. Un
garia, 4. România, 5. Cehos
lovacia, 8. Austria ; masculin 
— 1. R.F. Germania. 2. Unga
ria. 3. Austria. 4. Cehoslova
cia, 5. România, 6. Iugoslavia.

Din grupa a doua valorică 
fac parte sportivii din Polo
nia, Elveția, Danemarca (par
ticipă pentru prima oară la 
C.M.), Italia. Suedia si Franța.

neze, de care a dispus eu 2—0 
(2—0), prin golurile Înscrise de 
Di Gennaro (mln. 23) și Alto- 
belll (mln. S6). tn fața a 53 000 
de spectatori, Învingătorii au ali
niat formația: Galii (Tancredl) — 
Bergoml Vlerchowod, Scirea 
(Tricclla), Cabrinl — Bagni (Ba
rest), Ancelotti (De Napoli), Dl 
Gennaro — Conti (Vlaii), Altobelli 
(Serena), Rossi (Galderisi).
La Bochum, echipa R. F. Ger

mania a terminat la egalitate 
1—1 CO—1), cu reprezentativa 
Iugoslaviei. Oaspeții au deschis 
scorul In mln. 5 prin Skoro, 
dupâ care VOUer (reintrat după 
o lungă absență in urma unui 
accident) a egalat in mln. 62. 
Din echipa vest-germană — care 
n-a lăsat o impresie deosebită — 
au făcut parte printre alții, 
Schumacher, Augenthaler, For
ster, Buchwald, Hdness, Brlegel,
K. Allots, Voller, Littbarskl.

Reprezentativa Bulgariei a sus
ținut un nou meci in R. F. Ger
mania, de data aceasta Împotriva 
unei echipe din liga a doua: 
Viktoria Aschaffenburg. Au cîș
tigat oaspeții cu 2—1 (0—0), prin 
golurile Înscrise de Plainer. Mar
kov (mln. 67) șl Vellcikov (mln. 
74). rcspecl.lv Lindenau.

Rudi Voller, in tricou alb, execută o lovitură cu capul, dar porta
rul Ljukovacian va respinge balonul. Fază din meciul amical 
R. F. Germania — Iugoslavia 1—1.

Selecționata Poloniei a evoluat 
la Niirnberg cu formația locală, 
pe care tavlns-o cu I—0 (1—0), 
prin golul inserts de Boniek 
(min. 35). După cum remarcă a- 
gențiile de presă, polonezii au 
arătat o bună pregătire fizică și 
tehnică, dar n-au forțat prea 
mult mărirea scorului. Următorul 
meci al Poloniei, înainte de a 
pleca în Mexic, va avea too la 
Frankfurt pe Main.

In Columbia, selecționata Uru- 
guayulul a întUnit formația de club 
Junior Brajanquilla pe care a tn- 
vins-o cu 2—1 (0—0). Oaspeții au 
condus cu 2—0, în urma golurilor 
semnate de Francescoli (min. 61) 
și Da Silva (min. 71), după care 
columbienii au redus din handi
cap, prin Angulo (mln. 75).

★
Alte rezultate din turnee in

ternaționale. Competiția rezervată

CAMPIONATE!! EUROPENI
HE HALTERE

Duminică s-au încheiat, La 
la Karl Marx Stadt (R.D. Ger
mană). Campionatele Europene 
la haltere rezervate seniorilor. 
La ult-mele .două categorii, ța
ra noastră nu a prezentat con- 
curenți. Iată rezultatele. Cat. 
110 kg : 1. Iuri Zaharevici
(U.R.S.S.) 430 kg ; 2. Serghei 
Naghirni (U.R.S.S.) 410 kg ; 3. 
Norbert Oberburger (Italia) 
400 kg ; 4. Anton Baranyak 
'{Cehoslovacia) 395 kg ; 5. Joz- 
sef Jacso (Ungaria) 387,5 kg ; 
6. Kazjnir Juszak (Polonia) 
360 kg. SMULS : 1. Zaharevici 
195 kg ; 2. Naghiml 185 kg ; 3. 
Oberburger 180 kg. ARUNCAT:
1. Zaharevici 235 kg ; 2. Na
ghirni 225 kg ; 3. Oberburger 
220 kg.

Cat. +110 kg : 1. Antonio
Krastev (Bulgaria) 450 kg ; 2. 
Leon.d Taranenko (U.R.S.S.) 
437,5 kg ; 3. Senno Salzwald 
(R.D. Germană) 420 kg ; 4.
Manfred Nerlinger (R.F. Ger
mania) 397,5 kg ; 5. Robert
Skolimowiski (Polonia) 387,5 
kg ; 6. Tadeusz Rutkowski (Po
lonia) 380 k. SMULS: 1. Kras- 
tev 207,5 kg ; 2. Taranenko 195 
kg ; 3. Salzwald 185 kg. ARUN
CAT : 1. Taranenko 242,5 kg ;
2. Krastev 242,5 kg ; 3. Salz
wald 185 kg.

echipelor de tineret, de la Tou
lon, s-a Încheiat cu victoria e- 
chlnel Bulgariei, care a dispus 
cu 1—0 (0—9) de cea a Franței, 
prin golul Înscris de Kiriakov în 
mim. 73. Pentru locul 3: U.R.S.S. 
— Portugalia i—1.
• La Beijing are loc un tur

neu de juniori, la care participă 
8 echipe, Împărțite In două gru
pe. Primele două clasate din 
grupe se vor Intîlni in semifi
nale. Brazilia (prima clasată în 
grupa A) va intîlni selecționata 
R. P. Chineze (a doua din grupa 
3), Iar Franța (a doua din grupa 
A) va juca cu Anglia (prima 
din grupa B).

La Auxerre (Franța), turneul 
rezervat unor echipe de cluburi 
se apropie de sficșit. In semi
finale, F. C, Nantes a Învins pe 
Videoton cu 2—0 (0—0) prin go
lurile Înscrise de Bertoni și Ro
bert, iar Auxerre a dispus de 
Borussia MSnchengladbach cu 
2—0 (1—0), Au inserts Garande
și Dutuel. Astfel, în finală se 
vor IntUni echipele franceze 
F. C. Nantes și Auxerre.
• La Singapore, Manchester 

United a Învins selecționata lo
cală cu 2—0 (1—9).

Telefoto : A.P. — AGERPRES

ECHIPELE ENGLEZE 
NU VOR PARTICIPA IN 

NOUA EDIȚIE A CUPELOR 
EUROPENE

După cum am anunțat, o 
comisie a U.E.F.A. a urmărit 
foarte multe meciuri din cam
pionatul Angliei, pentru a cer
ceta atitudinea spectatorilor la 
aceste jocuri. Referatul a fost 
negativ, arătîndu-se că pe dife
rite stadioane au fost observate 
numeroase acte de huliganism, 
provocate de unii suporteri. Ca 
urmare, U.E.F.A. a .hot&rit să-și 
mențină hotărîrea tuată anul tre
cut, după incidentul din finala 
C.C.E. de la Bruxelles, cînd e- 
chipele din Anglia au fost ex
cluse din cupele europene. Deci» 
nici in noul sezon al cupelor eu
ropene (ediția 1986—1987) nu vor 
participa formații din campionatul 
Angliei
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