
VIZITA PRIETENEASCA DE LUCRU
Proletari din toate țările, uniți-vd I

A TOVARĂȘULUI
a
g

NICOLAE CEAUȘESCU 3

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ!
S3

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat în cursul zilei de 
luni, 11 mai, o vizită priete
nească de lucru în Republica 
Socialistă Cehoslovacă, la invi
tația tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

In seara aceleiași zile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
venit în Capitală.

La plecare și la sosire, pe 
aeroportul Otopeni, conducă
torul partidului si statului nos
tru a fost salutat de 
Elena Ceaușescu, de 
si membri supleanti ai 
tului Politic Executiv 
al P.C.R., secretari ai
tului Central al partidului, pre
cum și de membri ai C.C. ai 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și al guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, alte persoane 
oficiale.

Pionieri 
au oferit 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
flori.

Erau prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești si membri ai

Numeroși locuitori ai capi- g 
falei cehoslovace aflați 
roport au dat expresie, 
dură, sentimentelor de 
nio sl deosebit respect 
conducătorul partidului 
tulul nostru.

pe ae- 
cu căi- 
priete- 

față de 
$i sta-
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PROGRAMUL OPTIMILOR

tovarășa 
membri 
Comite- 
a! C.C. 
Comite-

români și cehoslovaci 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 

frumoase buchete de

ambasadei.

★

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 1 
Republicii Socialiste 
a fost salutat, la sosirea și ple
carea din Praga, pe aeroportul 
internațional Ruzyne, de tova
rășul Gustav Husak. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
de membri si membri supleanti 
ai Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, de secretari ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
de membri ai guvernului, ai 
Prezidiului Adunării Federale, 
de alto persoane oficiale.

Au fost de fată ambasadorul 
României Ia Praga si ambasa
dorul Cehoslovaciei Ia Bucu
rești.

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

O gardă militară, aliniată 
prezentat onorul.
Nicolae Ceaușescu 
Gustav Husak au 

revistă garda de

Ceaușescu. 
I Partidului 
președintele 

România.

de

aeroport, a
Tovarășul 

și tovarășul 
trecut in 
onoare.

pe

★
Luni, 11 mai, au avut loc la g 

Praga convorbiri intre tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu, secretar g 
genera! al Partidului Comunist Ș 
Român, președintele Republicii g 
Socialiste România, si tovarășul g 
Gustav Husak, secretar general g 
al Comitetului Central al Parti- g 
dului Comunist din Cehoslova- 
cia, președintele Republicii g 
Socialiste Cehoslovace. g

La convorbiri au participai : g 
Din partea română tovarășii : Ș 

Ion Dincă, membru ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, g 
consilier al secretarului gene- 
rai al Partidului Comunist Ro
mân și președintelui Republicii 
Socialiste România, Mihai Nico
lae, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oan- 
cea, adjunct ai ministrului afa
cerilor externe, Cornel Pînzaru. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România in R. S. Ceho
slovacă.

Din partea cehoslovacă tova
rășii : Vasil Bilak, membru ai 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C., Ladislav Gerle, vice
președinte al Guvernului R. S. 
Cehoslovace, Frantisek Saida, 
șeful cancelariei președintelui 
K. S. Cehoslovace, Jaromir 
Johanes, adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, Frantisek Chlad, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Jan 
Papp, ambasadorul R. S. Ceho
slovace in Republica 
România.

Tovarășul Gustav 
salutat, in numele 
de partid și de stat a R. S. 
Cehoslovace, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. manifestin- 
du-și convingerea că aceasta va 
contribui Ia întărirea pe mai 
departe a conlucrării priete
nești dintre partidele, țările si 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru invitația de 
a vizita Republica Socialistă 
Cehoslovacă, pentru primirea 
ospitalieră ce i-a fost făcută.

Socialiste Cehoslovace.

Socialistă

ALf
DE FINALĂ

„CUPEI ROMÂNIEI**

sediul F. R, Fotbal a avutLa
loc, ieri, tragerea la sorti a op
timilor de finală ale 
României**, competiție 
desfășoară sub egida 
Iată partidele care vor 
în ' 
ia

ziua de 
ora 17.

miercuri 27 
pe terenuri

„Cupei 
care se 
Daciadei. 
avea Loc 
mai, de 
neutre :

Campionatul Republican al ambarcațiunilor de simpla

CRITERIU DE SELECȚIE IN LOTURI
Dorobanț, din apro- 

Iașului, devine tot mai 
bastionul canotajului 
La sfîrșitul săptămlnii 
el a găzduit (pe o 

în general potrivnică, 
prima

Lacul 
pierea 
mult 
nostru, 
trecute 
vreme, 
cu frig, ploaie și vînt) 
din cele șase reuniuni pe care 
calendarul intern i le-a re
partizat : Campionatul Repu
blican al ambarcațiunilor de 
simplu. 150 de sportivi din 25 
de cluburi și asociații sportive 
s-au aliniat la cele 117 star
turi cite s-au dat în această 
competiție masivă. Trierea va
lorică severă, în special în 
cazul eșalonului de juniori 
(cel mai bine reprezentat) a 
desemnat. în cursul • zilei de 
duminică, cei șase campioni ai 
probelor de simplu, după cum 
se știe, proba adevărului în 
canotaj, cea mai sigură. în ca
zul desemnării unei 
ierarhizări individuale. La în
treceri n-au participat compo- 
nenții loturilor olimpice și de 
juniori deja fixați în echipaje 
care ne vor reprezenta la ma
rile competiții internaționale 
ale anului (C.M. de seniori. 
C.E. de juniori). Au fost Insă 
aruncate în focul luptei cite 
o treime din efectivul loturilor

naționale, sportivi lnoă netitu- 
larizațl, confruntați cu marea 
masă a celor care-și desfășoa
ră pregătirile la cluburi, mij
loc obiectiv de selecție, in 
vederea unei așezări definitive 
a loturilor reprezentative pen
tru sezonul 1987.

Dintre campioni o impresie 
deosebită a lăsat junioara Con
stanța Pipotă (Olimpia), visla- 
șă suplă și tehnică, cu un bun 
autocontrol psihic. Din păca
te, așteptatul ei duel cu Eu
genia Vasile (Metalul), care a 
dominat autoritar „seriile" sale 
din calificări, n-a mai avut 
loc, ultima accidentîndu-se tn 
preziua finalelor. O mențiune 
pentru Elena Pintilie (CSM 
Iași). Contestată, în 1986, la 
cucerirea primului său titlu, la 
senioare, pus sub semnul tn- 
tîmplării, iată că ea confirmă 
pe deplin, adjudecîndu-șl al 
doilea tricou de campioană, 
consecutiv. Un canotor de nă
dejde se anunță și juniorul 
Gabriel Hegeduș. protagonis
tul ultimelor sezoane.

OțelulPptrolul 
Galați
Dinamo
lung Moldovenesc
Rapid - Jiul Petroșani 
Steaua - I.C.I.M. Brașov 
Universitatea Craiova 
Constanța 
S. C. Bacău - F.C.M. 
F.C. Argeș — Gloria 
Sportul Studențesc - Victoria 
București

Echipele subliniate sînt orga
nizatoarele meciurilor.

Conform regulamentului, dacă 
scorul este egal după 90 de mi
nute, partida se va prelungi ou 
două reprize a cite 15 minute. 
In cazul că egalitatea se men- 

g ține, atunci, pentru departajare. 
8

l
£

g

g

g

Ploiești

Explorâri Cimpu-

- F.C.

Brașov
Buzău

se vor executa lovituri de la 
11 m.

precise

Ion CUPEN

(Continuare tn pag 2-3)

De /oi pină duminica, la București

ULTIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI DE POLO
Husak a 

conducerii Cochetul bazin din Parcul 
Sportiv Dinamo îi primește în 
această săptămînă pe poloiștii 
noștri seniori: de joi pînă 
duminică se desfășoară ultimul 
turneu al actualei ediții a 
campionatului. Programul va fi 

jî dens, cu cite cinci partide în 
g două zile de dispute, cu șapte 
g șl ----------------  -

g

g

(Continuare in pag a 4-a)

respectiv, zece întîlnlri în 
g celelalte. Aceasta pentru că 
g forul de specialitate a reunit 
Șg la turneul bucureștean echipe- 
țS le din cele două serii ale Di- 
g viziei A, completînd chiar lista 
^ participării cu Lotul de juniori. 

In privința ierarhiilor, lucru-

La „Voinjiada" de cros din cadrul Daciadei
♦

rile sînt clare, formațiile acon- 
tîndu-și, practic, mai dinainte 
una sau alta dintre poziții. 
Dar, chiar dacă, spre pildă. 
Dinamo are titlul ca și ad
judecat, șirul meciurilor din 
piscina acestui club bucureș
tean rămîne cu un grad de in
teres justificat, mai ales sub 
aspectul prestațiilor care se 
așteaptă din partea selecționa- 
bililor. Care sînt jucătorii cei 
mai îndreptățiți să evolueze în 
„națională", 
se prezintă 
in plutonul de elită al con
tinentului ? — iată întrebări
ce-i preocupă de pe 
cum pe amatorii de polo. Iar 
turneul de încheiere al cam
pionatului poate oferi un 
prim răspuns. După cum am
bițiile sportive ale fiecărei e-

chipe in partide 
diferent de miză, 
neglijate sau... uitate.

Să mai notăm că un ele
ment de atractivitate al reu
niunilor îl constituie aplicarea 
mai noilor modificări ale regu
lilor de joc cu. care sperăm să 
se obișnuiască cit mai repede 
atît poloiștii, cit și spectatorii.

oficiale, in- 
nu trebuie

CLASAMENT

cu ce atuuri 
după revenirea

a-

37 32 3 2 450-277 67
37 27 2 8 430-327 56
37 18 3 16 333-345 39
37 10 7 20 301-333 27
37 4 4 29 289-43012
37 30 3 4 476-297 63
37 26 3 8 395-225 55
37 21 6 10 370-396 48

1. DINAMO
2. Crișul
3. Steaua
4. Rapid
5. Voința
6. Î.L. Tim.
7. CSU
8. Vag. Ar. ____________  .
9. Progr. Or. 37 11 5 21 328-373 27

10. Con. T.M. 37 8 1 28 295-456 17

REPREZENTANTELE
Dornic să ofere un cadru 

sărbătoresc celei de a Vll-a 
ediții a tradiționalei competi
ții feminine anuale „Crosul 
fetelor" — denumire sub care 
este cunoscută finala pe țară a 
„Voințiadei crosului feminin", 
sub egida Daciadei — soarele 
a izbutit să destrame, în sfîr- 
șit, perdelele de nori ce au

JUDEȚULUI GORJ
întunecat zile în șir cerul și a 
scăldat în lumină de autentică 
primăvară Pădurea Bucov, de 
lingă Ploiești.

Aici și-au dat întîlnire pes
te 80 de tinere fete din coope
rația meșteșugărească, junioa
re și senioare (cite una de fie
care categorie de vîrstă), care 
au cîștigaț fazele județene și

PE PRIMUL LOC
pe • Municipiul București ale a- 
cestei populare competiții spor
tive de masă. S-a alergat pe 
800 m (junioare sub 1S> ani) și 
pe 1 000 m (peste 19 ani), in 
jurul lacului Bucov, prin pă-

Sever NORAN

(Continuare In pag. 2-3)

Primele șase clasate (junioarele in stingă, senioarele în dreapta).

In etapa a patra a Diviziei A de lupte libere

Duminică, în București șl In 
alte localități au fost programate 
întrecerile etapei a patra a Divi
ziei A de lupte libere, pretenden
tele la primele locuri în serii a- 
cumulînd puncte prețioase.

BUCUREȘTI. Așa cum antici
pam în avancronica etapei, for
mația multiplă campioană.
Steaua, n-a avut probleme în 
disputele cu ce c două formații 
de la Dunăre, Progresul Brăila 
șl Dunărea Galați. Acesta a fost 
șl motivul pentru care antreno
rul Gh. Urian a aliniat o echipă 
din care au lipsit cei mal mulți 
dintre participanta la „europe
ne" : N. Hîncu, D. Prefit, C. Tă- 
măduian'u și V. Pușcașu. Chiar 
șl cu rezervele echipa militară a 
dominat clar concursul, obținînd 
victorii categorice : 8—2 cu am
bele adversare. Reuniunea a în
ceput cu întîlnirea dintre Steaua 
și Progresul Brăila, la prima oa- 
tegorle cîștigînd prin tuș brăi- 
leanul S. Ungureanu. în conti
nuare. pentru Steaua au punctat 
D. Drăghici, Gh. Neagoe, C. Be- 
Jenaru și E. Elekeș. La 74 kg, 
brăileanul M. Cașulschi a realizat 
cel de al doilea punct pentru for
mația sa. lnvinglndu-1 prin tuș 
pe S. Ma’oș. iar S. Baciu. C. Mă- 
răscu, C. Radu șl P. Cruceanu 
au obținut victoriile care au sta
bilit scorul la 8—2 pentru bucu- 
reșteni.

Luptătorii de la Steaua au ob
ținut un suces asemănător șl tn 
disputa eu gălățenli, singurele

puncte ale oaspeților fiind reali
zate de N. Bogatu (48 kg) șl D. 
Buleandră (74 kg).

Partida care se anunța echili
brată și, deci, era așteptată cu 
viu Interes a fo t cea dintre Du
nărea Galați șl progresul Brăila, 
întîlnirea a fost. Intr-adevăr, a- 
prlg disputată, eu multe meciuri 
echilibrate, dar corul final a fost 
categoric de partea brăllenilo-r î 
B—2. La un asemenea scor s-a a- 
juns datorită faptului că gălățet 
nil n-au avut reprezentant la ca
tegoria grea dar ș! ca’ urmare ă 
plusului de pregătire a unor 
sportivi de la progresul (I. Un
gureanu, R. Olteanu,_ I. Buriiea), 
care au reușit să obțină victorii, 
la puncte în partide foarte echi-. 
llbrate.

Bun arbitrajul efectuat de D. 
Cuc (București) I. Crăciun (Ti
mișoara) ș’ A. Toth (Brașov),

Mihai TRANCA

In- SALA ELECTRA, tot din 
Capitală și-au disputat înlîleta- 
tea — într-o organizare pe care 
am dori s-o ntilnlm la toate în
trecerile primului eșalon — for
mațiile Nicotină Iași. Otelul Că
lărași șl Electra București. Reu
niunea a Început cu partida Oțe
lul — Electra, două dintre divi
zionarele cele mai tinere atlt In

(Continuare în pag. 2-3)



întrecerile călăreților juniori METALUL C.S.Ș. SALONTA, PENTRU PRIMA DATA Jî

UN PROMIȚĂTOR DEBUT
ÎN NOUL SEZON

Un public foarte numeros și 
entuziast, an cadru natural deo
sebit, un timp însorit, un teren 
excelent pentru competiție și par
cursuri foarte bine alcătuite — 
iată atmosfera în care s-au des
fășurat, la Craiova, ultimele probe 
ale primei-etape a Campionatului 
Național de juniori (dresaj și 
obstacole).

Ca și în întrecerea celor mai 
mici călăreți, și în disputa ju
niorilor de ani am asistat la 
un start , aglomerat", în concurs 
intrînd 49 de competitori. După 
efectuarea parcursului de bază, 
o treime — să reținem acest bun 
procentaj — a terminat fără pe
nalizare, aici avînd cei mai mulți 
participant! C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
.Lugoj, C.S.M. SEMTEST Craiova 
și. o foarte plăcută surpriză, Iz
vorul M. Ciuc și Dragoș Vodă 
Roman. Disputa pentru ierarhia 
finală a fost, la rîndu-i, foarte 
strînsă. departajarea făcîndu-se, 
în cele din urmă, la cronometru, 
cîștig de cauză avînd stelistul 
Ștefan Stoica cu Nod, care a ob
ținut secundele victoriei nu nu
mai prin precizia abordării obsta
colelor, dar și prin efectuarea 
unor întreceri în ,,ac“, care i-au 
permis să cîștige secunde pre
țioase.

Cum eră de așteptat. în proba 
fetelor (19 în concurs) disputa 
pentru întîietate s-a dat între di- 
namovista Ioana David — lidera 
incontestabilă a amazoanelor — 
și lugojeanca Ligia Ilin, colega 
de. echipă națională și principala 
rivală. Lor. cu prestații de cali
tate. Ii s-au adăugat Cristina 
Ștefănescu Ciocan (C.S.M. Sibiu), 
Mariana Moisei (Steaua), Ga
briela Neagu (Dinamo) ș.a. Vic
toria a revenit Ioanei David cu 
Schija, care s-a impus avînd 
timpul mai bun cu 6 secunde 
față de Ligia Ilin.

Abia după evoluția ultimului 
concurent a putut fi cunoscut 
clasamentul probei* pe echipe.
la startul căreia s-au aliniat 12 
formații. Dacă Florin Dincă 
(C.S.M. Craiova) ar fi încheiat 
parcursul fără greșeală, echipa 
sa ar fi ocupat locul îhtîi ; dacă

dobora o singură bară, craiovenii 
ar fi coborît pe locul 6, victoria 
revenind, în schimb, lugojenilor, 
între aceste două formații in- 
terpunîndu-se, la egalitate de 
puncte (4), C.S.M. Sibiu, Izvorul 
M. Ciuc (excelentă această per
formanță) Steaua și Petrolul. 
Craioveanul n-a rezistat tensiunii, 
a abordat greșit obstacolul 2, 
permițînd echipei C.S.M. Lugoj 
să cîștige, precizăm noi, o victorie 
meritată și logică, totuși, datorită 
valorii de ansamblu.

Promițătoare au fost și evo
luțiile de La dresaj, în care ste- 
lista Ioana Tolocică cu Bujor a 
obținut, datorită unei mai bune 
precizii în executarea figurilor 
progresiei, avantajul necesar suc
cesului, care trebuie însă confir
mat în etapele următoare.

REZULTATE TEHNICE : obsta
cole — juniori 18 ani : 1. Șt.
Stoica (Steaua) cu Nod 0 p 
(32,3 s), 2. M. Neaoșa (C.S.M.
Sibiu) cu Erasmus 0 p (34,6 s), 
3. R. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Răsad 0 p (35,6 s), 4. R. Toncu 
(Dinamo) cu Novac 0 p (37,4 s),
5. A. Mooanu (C.S.M. Lugoj) cu 
Papu 0 p (38,6 s), 6. B. Kovacs 
(Izvorul) cu Maur 0 p (42 s)'; 
echipe : 1. C.S.M. Lugoj (A. Mo
canii, Ioana Bălan, D. Mocanu) 
l*/4 p, 2 C.S.M. Sibiu 4 p (165,9 
s), 3. Izvorul M. Ciuc 4 p (173,9 
s), 4. Steaua 4 p (174,6 s), 5. Pe
trolul 4 p (188,6 s), 6. C.S.M. Cra
iova 4% p ; fete : 1. Ioana David 
(Dinamo) cu Schija 0 p (88 s), 2. 
Ligia Ilin (C.S.M. Lugoj) cu Pa
mela 0 p (94 s), 3. Cristina ște
fănescu (C.S.M# Sibiu) cu Eras
mus 3/, p, 4. Mariana Moisei 
(Steaua) cu Nod 3 p, 5. Gabriela 
Neagu (Dinamo) cu Novac 3V2 P,
6. Dana Negriu (Timiș Izvin) cu 
Dracula 4 p ; dresaj : 1. Ioana 
Tolocică (Steaua) cu Bujor 497 p, 
2. Gabriela Neagu (Dinamo) cu 
Liliac 480 p. 3. Dana Negriu (Ti
miș) cu Gînd 471 p, 4. Irina Ma
rian (Olimpia) cu^ Muscat 467 p, 
5. Gabriela Neagu'cu Nimb 459 p, 
6 Alexandrina Olaru (Dragoș 
Vodă Roman) cu Mărgăritar.'

Emanuel FÂNTÂNEANU

IN DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ
Săptămîna trecută s-au desfășu

rat trei din cele patru turnee fi
nale ale Diviziei B de tineret la 
baschet, La sfîrșitul cărora au 
fost desemnate atît echipele 
promovate în Divizia A, cit și 
cele retrogradate. Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1-0
în urma partidelor găzduite de 

Sala Sporturilor ,,Vrancea“ din 
Focșani, CSU Prahova Ploiești 
(antrenor : G. Năstase) a revenit, 
iar Metalul CSȘ Salonta (Adria
na Niculescu) a promovat pentru 
prima dată în Divizia A, la ca
pătul unor dispute echilibrate și 
interesante Rezultate — CSU 
Prahova Ploiești : 71—61 cu Ra
pid II București, 60—65 cu Voința 
Iași, 68—72 cu Metalul Salonta,
77— 58 cu Viitorul CSȘ Gheor-
gheni, 68—66 cu Constructorul 
Craiova ; Metalul CSȘ Salonta : 
73—66 cu Voința, 55—57 cu Viito
rul, 60—50 cu Rapid II, 69—70 cu 
Constructorul ; Voința CSȘ Uni
rea Iași : 70—80 cu Rapid n,
61—59 cu Viitorul, 72—69 cu Con
structorul ; Constructorul TAGCM 
Craiova : 74—57 cu Rapid II,
78— 71 cu Viitorul ; Viitorul CSȘ 
Gheorgheni : 76—71 cu Rapid II. 
Clasament : 1. CSU Prahova Plo
iești 22 p. 2. Metalul CSȘ Sa

lonta 21 p 3. Voința CSȘ Unirea 
Iași 19 p, 4. Constructorul 
TAGCM Craiova 1® p, 5. Viitorul 
CSȘ Gheorgheni 19 p, 6. Rapid 
II București

A oficiat brigada de arbitri 
formată din : I. Antonescu, I. Re- 
lich V. Cojocaru (București), D. 
Crăciun (Brașov), A. Cuțov (Tul- 
cea), A. Columban (Cluj-Napoca). 

Viorel MANOLIU — coresp.
• Turneul final al grupei fe

minine 7—11 se va desfășura în
tre 26—28 mai, la Sf. Gheorghe, 
cu participarea echipelor : Elec
tro CSȘ Botoșani, Autobuzul CSȘ 
Focșani, Confecția CSȘ Călărași, 
Voința CSȘ Sf. Gheorghe, Con
structorul CSȘ Arad.

MASCULIN, GRUPA 1-6
La Arad, în Sala Sporturilor, 

echipele CSU TAGC Ind. Brașov 
(antrenor : Gh. Marcu) și ELBA 
Timișoara (M. Bolcu și D. Oprea) 
au ocupat locurilee 1 și 2 în pri
ma grună valorică, ceea ce le-a 
adus revenirea în Divizia A. Re
zultate — CSU Brașov : 95—74 ou 
URBIS, 89—94 cu ELBA, 82—67 CU 
Oțel Inox, 73—83 cu CSU Oțelul, 
110—87 cu Metalotehnica ; ELBA 
Timișoara : 75—68 cu CSU Oțelul, 
97—89 cu Metalotehnica, 81—87 cu 
URBIS, 87—63 cu Oțel Inox ;

CLASAMENTE IN DIVIZIA A LA HANDBAL (f)
înaintea ultimei etape a Diviziei 

A la handbal feminin (ediția a 
29-a), clasamentul se prezintă 
astfel :
1. ȘTIINȚA 21 17 1 3 548-411 56
2 Mureșul 21 H5 0 6 516-432 51
3. Rulmentul 21 14 2 5 442-388 51
4. Chimistul 21 14 1 6 526-489 50
5. Hidrotehn. 21 12 3 6 442-393 48
6. Rapid 21 9 4 8 440-419 43
7. TEROM 21 8 1 12 590-505 38
8. Confecția 21 7 2 12 453-481 37
9. Dorobanțul 21 7 1 13 400-437 36

10. CSM Sibiu 21 7 0 14 392-480 35
11. Constr. 21 6 0 15 464-582 33
12. CSM Sf Gh 21 2 1 18 361-461 26

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

1. Esztera Laszlo (Mureșul) 217 
goluri ; 2. Mariana Stan (Con
structorul) 180 ; 3. Mariana Tîircă

(Știința) 172 ; 4. Maria Verigeanu 
(Chimistul) 167 ; 5. Rodica Gri-
goraș (Confecția) 158 ; 6. Larisa 
Cazacu (Hidrotehnica) 154 ; 7.
Elena Mocanu (Dorobanțul) 141 ; 
8. Daniela Paștiu (CSM Sibiu) 
134 ; 9. Cristina Tache (Rulmen
tul) 128 ; 10. Vasilica Dobre (Ra
pid) 116 ; 11—12. Eva Mozsi (Mu
reșul) și Rodica Covaliuc (TE- 
ROM) 94.
• Ultima etapă a Diviziei A 

feminine programează, duminică 
17 mai, meciurile : Rapid — Mu
reșul IMATEX Tg. Mureș, Chi
mistul Rm. Vîlcea — C.S.M. Inde
pendența Sibiu, TEROM Iași — 
Dorobanțul Ploiești, Rulmentul 
Brașov — Știința Bacău, Con
structorul Baia Mare — Hidro
tehnica Constanța, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Confecția. /

URBIS î 76—67 cu Oțel Inox, 
89—65 CU CSU Oțelul, 74—67 cu 
Metalotehnica ; CSU Oțelul Ga
lați : 77—81 cu Oțel Inox, 89—88 
cu Metalotehnica ; Oțel Inox Tîr- 
goviște : 81—71 cu Metalotehnica. 
Clasament : 1. CSU TAGC Ind. 
Brașov. 2. ELBA Timișoara, 3. 
URBIS București, 4. CSU Oțelul 
Galați, 5. Oțel Inox Tîrgoviște, 
6. Metalotehnica CSȘ Tg. Mureș.

Brigada de arbitri : I. George,
M. Dimancea, Z. Radiuly (Bucu
rești), I Georgiu (Cluj-Napoca), 
D. Roșea (Oradea).
Octavian BERBECARU — coresp.

MASCULIN, GRUPA 7-11

întrecerile desfășurate în Sala 
Sporturilor din Rîmnicu Vîlcea 
au oferit multe meciuri echilibrate 
și spectaculoase, urmărite de un 
public destul de numeros. Rezul
tate — ICED Ii CSȘ 4 București: 
76—73 cu Automatica București, 
93—62 cu Constructorul TAGCM 
Craiova, 70—64 cu Olimpia CSȘ 
Arad. 71—33 cu Automatica Ale
xandria, 72—55 cu Mecanica CSȘ 
Mediaș ; Automatica București : 
86—71 cu Automatica Alexandria, 
81—40 cu Mecanica, 55—46 cu 
Olimpia, 79—46 cu Constructorul; 
Olimpia Arad : 76—73 cu Con
structorul, 77—34 (!) cu Mecanica, 
80—78 cu ’ Automatica Alexandria; 
Mecanica CSȘ Mediaș : 77—52 cu 
Automatica Alexandria, 78—55 cu 
Constructorul ; Automatica Ale
xandria : ■ 73—62 cu Constructorul. 
Clasament final : 7. ICED II CSȘ 
4 București 23 p, 8. Automatica 
București 22 p, 9. Olimpia CSȘ 
Arad 22 p, 10. Mecanica CSȘ Me
diaș 1'8 p, lil. Automatica Alexan
dria 16 p, 12. Constructorul 
TAGCM Craiova 16 p. Ultimele 
două echipe au retrogradat.

Jocurile au fost conduse de 
brigada de arbitri alcătuită din :
N. Sdrula, B. Bădilă, I. Varga 
(București). M. Coldea (Cluj-Na
poca), N. Gal (Timișoara) și M. 
Cîmpeanu (Constanța).
Dragomir ROȘIANU — coresp.

---

DIVIZIA A DE
(Urmare din pag 1)

„CUPA ROMÂNIEI4

LA RUGBY
Desfășurată sub egida marii 

competiții naționale Daciada, 
„Cupa României" la rugby — în
trecere deschisă în primul rînd 
tinerilor jucători, limita de vîrstă 
fiind de 25 de ani — și-a dispu
tat faza optimilor de finală. Re
zultate : Gloria PTT Arad — Di
namo Buc. 29—6, Petrochimistul 
Pitești — Steaua 3—31. Mașini 
Grele — Gloria Buc. 21—4, T.C. 
Ind. Constanța — Farul 21—23, 
Textile Pucioasa — Rulmentul 
Bîrlad 10—30, Politehnica Iași — 
CSU Construcții Sportul Studen
țesc 28—6, UAMT Oradea — R.C. 
Grivița Roșie 8—9. învingătoarele 
s-au calificat pentru sferturile 
de finală, programate la 20 mai.
• Sîmbătă și duminică, la 

Parcul Copilului din Capitală se 
dispută un turneu de rugby în 7. 

R. C. Grivița Roșie, clubul or
ganizator a trimis invitații unui 
număr de 16 echipe divizionare 
din București șl din celelalte 
centre puternice din țară.

Concursul Republican de caiac-canoe
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LUI

La Pitești, pe pista nautică de 
la Bascov, s-a încheiat Concursul 
Republican de caiac-canoe, am- 
barcații mici, pentru juniori. 
Frumoasa competiție a reunit în 
acest an mai tot „schimbul de 
mîine" al caiacului și canoe! 
noastre — tineri și tinere din 
38 de cluburi și asociații sporti
ve din întreaga țară. Au fost 
trei zile de întreceri viu dispu
tate (68 de curse pe distanțe de 
500, 3000 și 6000 m). în fapt, o 
primă și utilă verificare pentru 
Campionatele Mondiale din vară, 
din Iugoslavia, finalele evidenți
ind buna pregătire a sportivilor 
din lotul reprezentativ de juni
ori, precum si din cel al ..gigan- 
ților", pe primul loc în mai toa
te cursele. Bunăoară. Florin 
Scoică (Marina Orșova), Viorel 
Dragu (Delta Tulcea). Sanda Ni- 
culina și Florin Nițu (Dinamo), 
Costel Jercan (Portul Brăila), 
Constantin Lupu (CSM Pitești). 
Mariana Frățică și Cristina Feș- 
teu (CSȘ Triumf) ș.a. în clasa

mentul general pe cluburi, cei 
mai mult au punctat sportivii de 
la CSȘ Triumf București (53,50 pf, 
urmați fiind de caiaciștii și ca- 
noiștii de la Marina Orșova 
(47,50 p), Danubiu Tulcea (42 p), 
CSM Pitești și CSȘ Constanta 
(41,50 p).
Rezultate : 500 M — caiac sim

plu (b) : 1. Florin Scoică (Mari
na Orșova) 2:07,03 ; 2. Florin Niță 
(Dinamo) 2:09,04 ; 3. Dorin Mi- 
heșan (CSM Pitești) 2:09,23 ; ca
iac simplu (f) : 1. Sanda Nicolae 
(Dinamo) 2:16,08 ; 2. Fănica Fră- 
țilă (CSȘ Constanța) 2:22,59 ;
3. Emilia Catană (Voința Tg. Mu
reș) 2:24,05 ; caiac dublu (b) :
1. Costel Jercan, Florin Niță 
(Portul Brăila. Dinamo) 1:55.78 ;
2. UTA 1:56,19 : caiac dublu (f) :
4. Mariana Frățică, Cristina Feș- 
teu (CSȘ Triumf) 2:05,82 : 2. El. 
Plopeanu, G. Milășescu (CSM Pi
tești, CSȘ 2 Buc.) 2:06.49 : canoe 
simplu : 1. Viorel Dragu (Delta)

2:22,69 ; 2. Stelică Miron (Anco
ra Galați) 2:24,09 ; 3. Valentin Si- 
mion (CSM Iași) 2:24,34 ; canoe 
dublu : 1. Nicolae Udilescu, Con
stantin Lupu (lot juniori + CSM 
Pitești) 2:02,33 ; 2. Mihai Enache, 
Mihad Dragoș (CSȘ Oțelul Călă
rași, CSȘ 1 Buc.) 2:03,27 ; 6000 M 
(b) : caiac simplu : 1.. Florin
Scoică (Marina Orșova) 28:52,30 :
2. Nicolae Rădoi (Triumf) 28:53.30;
3. Ion Ostate (UNIO Satu Mare)
29:35.90 ; caiac dublu : 1. S. Nagy, 
L. Horvath (UTA) 26:02,01 ; canoe 
simplu : 1. Viorel Dragu (Delta) 
29:45,40 ; 2. Simion Valentin
(CSM Iași) 29:47.20 ; 3. Stelică
Miron (Ancora) 30:27,40 ; canoe 
dublu : 1. N. Udilescu. C. Lupu 
(Steaua, CSM Pitești) 26:58.70 ; 
3000 M — caiac simplu (f) : 
1. Sanda Nicolae (Dinamo) 
14:13,20 : 2. Nicoleta Simion
(Triumf) 14:14,20 : caiac dublu (f): 
1. M. Frățică, C. Feșteu (Triumf 
Buc.) 13:18.70.

------------------ ll'LMiia'L.TJBLL "

CAMPIONATUL AMBARCAȚIUNILOR DE SiMPLU
(Urmare din pag /)

REZULTATE TEHNICE:
Junioare (43 de concurente): 

1. Constanta PIPOTA (Olim
pia București — antrenoare 
Maria Drăghici, Ileana Pavel) 
6:08,2 : 2. Victorîța Lepădatu 
(CSȘ 2 Constanța) g:14.8 ; 3.
Doina Crăciun (CSȘ 2 Con
stanța) 6:20,4: 4. Cristina Lupu 
(CSȘ 2 Constanta) 6:27,5; 5. 
Iuliana Igrețz (UT. Arad) 
6:28.2 ; 6. Claudia Hosu (Me
talul București) 6:31.6.

Juniori (30) : 1. Gabriel HE- 
GEDUȘ (Electrica Timișoara 
— Ștefan Simon) 5:35,2 ; 2.
Mircea Stoian (CSȘ 2 Constan
ța) 5:38.8 : 3. Angheluș Gri- 
gorescu (CSȘ 2 Constanța) 
5:40.9 ; 4. Marius Constantin 
(CSȘ 3 Steaua) 5:45.2 ; 5. Cris
tian Dan (CSS Marina Orșo
va) 5:50.9 : 6. Dorel Căpăți-
nă (CSȘ Triumf București) 
5:56.9.

Tineret (6): 1. Ioan BORZA 
(Dinamo București — Dumitru 
Popa) 7:29 2: 2. luliu Balla
(Steaua) 7:32,8; 3. Marian Voi- 
noiu (Steaua) 7:35,3 ; 4. Ion 
Sara (Petromar Constanța) 
7:35,9; 5. Gabriel Halus (Stea
ua) 7:44,2 ; 6. Tudor Răileann 
(CSȘ Arad) 8:01.8.

Senioare — categoria ușoară 
(5); 1. Camelia MACOVICIUC

(Voința 
Benedek) 
Medelea 
8:55.4 : 3.

Timișoara 
8:22.5. 2.
(Voința 
Editha

— Doina 
Magdalena 
București) 
Somkereki

(Voința București) 9:07,4 ; 4.
Cornelia Păduraru (Ceahlăul P 
Neamț) 9:16.0 ; 5. Florentina
Cinciulescu (Voința Timișoara) 
9:27.3.

Seniori — ușoară (6): 1.
Ionel CHERCIU (Steaua — 
George Mereută) 7:36,7 ; 2. Da
niel Popa (CSȘ Arad) 8:07.9 : 
3. Vasile Mihalache (CSM Că
lărași) 8:16.9 ; 4. Florinei
Gheorghiță (CSM Călărași) 
B:39,4; 5. Florin Litră (CFR 
Timișoara) 8:40 0: 6. Dorinei 
Stan (CSM Călărași) 8:56,4.

Senioare (43): 1. Elena PIN- 
TILIE (CSM Iași — Constan
tin Cătescu) 8:12.7; 2. Florinca 
Stancu (Voința București) 
8:14,6 ; 3. Florica Niță (CSU 
București) 8:15.2 : 4. Cecilia 
Ungureanu (CSU București) 
8:20.8 ; 5. Ioana Călin (Voința 
București) 8:21.0 ; 6. Florentina 
Pughiuc (Metalul) 8:21,8.

Seniori (17): 1. Lucian O- 
LAH (Politehnica Timișoara — 
Ladislau Wilemsz) 7:21,1 : 2.
Petru losub (Dinamo) 7:25,7; 
3. Dorin Grandori (Dinam 
7:28,5; 4. Mihai Alupei (Dina
mo) 7:32.7 : 5. Gheorghe Stoian 
(Steaua) 7:37.4 ; 6. Ioan De
meter (Politehnica Timișoara) 
7:44,2.

„VOINȚIADA" DE CROS
(Urmare din pag. I)

durea în haine de primăvară. 
Au lipsit de ia start reprezen
tantele județelor Călărași, Ia
lomița, Giurgiu și Satu Mare, 
iar Mehedințiul n-a trimis de- 
cît o fată !

Organizată de Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Mește
șugărești, prin Clubul Voința 
Ploiești (secretar I. Cruceru ; 
instructor de specialitate N. 
Furdui), competiția s-a desfă
șurat în condiții excelente (de
și secția de atletism a 
C.J.E.F.S. Prahova nu și-a 
onorat promisiunea de a tri
mite la timp arbitrii necesari).

Ca la orice concurs de ase
menea importanță, nu au lip
sit pronosticurile. Acestea in
dicau drept cîștigătoare pe re
prezentantele județelor Buzău 
și Brăila, care repurtaseră re
zultate bune la „Crosul Tine
retului" din acest an. Dar, ca 
și la ediția din 1986. primele 
locuri au fost ocupate de re
prezentantele județului Gorj. 
La junioare, titlul de campioa
nă a revenit Măriei Ebincă, 
realizatoare, pentru a doua 
oară, a acestei performanțe 
(prima dată în 1985). Ea a fost 
urmată în clasament de Caria 
Patru (Vîlcea) și de Mariana 
Răutu (Botoșani).

Colega Măriei Ebincă. tînă- 
ra gorjeancă Lucia Hie, care a

cîștigat laurii victoriei în în
trecerea senioarelor, este mun
citoare la o cooperativă din 
Tg. Jiu. Ea a fost urmată în 
clasament de Adela Dumitru 
(Olt) și de Lumina Trandafir 
(Dolj).

— Sînt bucuroasă că, din 
nou, ne întoarcem învingătoare 
de la „Crosul fetelor", ne-a 
declarat Lucia Uie. Și, de ase
menea, că, la categoria mea, 
celelalte medalii au ajuns in 
posesia unor tinere oltence. 
Prahova are în palmares orga
nizarea - tuturor celor șapte 
ediții ale competiției. Dorim, 
din toată Inima, ca județul 
nostru, Gorjul, să devină... tra
diționalul ciștigător al titluri
lor de campioane ale „Crosu
lui fetelor" din cooperația meș
teșugărească. Sîntem mîndre 
că multe dintre fetele noastre 
ajung în secția de atletism, 
care, sub conducerea antreno
rului Ion Bura, activează Ia 
Tg. Jiu. Vedem, în acest „Cros 
al fetelor" o pepinieră de tine
re talente.

La sfîrșitul competiției pri
veam concurentele în echipa
mentul lor colorat, care îm- 
pînziseră pajiștile. Și am avut 
imaginea unor flori care îm
bogățeau peisajul, trezit la via
ță de soarele primăvăratic ; 
flori în splendidul peisaj spor
tiv creat de marea competiție 
națională Daciada.

privința componenței echipelor 
— în majoritatea juniori — oît și 
a prezenței lor în Divizia A. Gaz
dele, avînd o poziție mai mult 
decit precară în clasamentul se
riei respective după primele trei 
etape, sperau să valorifice „avan
tajul terenului" cel puțin în a- 
ceastâ întîlnire, mai ales că, după 
calculul hîrtiei. Electra era favo
rită. Nu mică l-a fost însă deza
măgirea antrenorului Ion Nae 
cînd a văzut că la cîntarul ofi
cial doi dintre luptătorii săi de 
bază nu s-au prezentat ! Cu un 
astfel de handicap, bucureștenii 
n-au reușit să obțină victorii de- 
cît la patru categorii, în timp ce 
oaspeții au cîștigat la șase. Deci 
5—4 pentru Otelul.

A urmat meciul dintre Nicolina 
și Electra. Ieșenii, care nu pier
duseră în această ediție decit în 
fața multiplei campioane, Steaua, 
n-au avut, firește, nici de astă 
dată probleme, cedînd doar Ia 
categoriile 68 și 130 kg. Rezultat 
final : 8—2 pentru Nicolina.

Cea de a treia confruntare a 
adus față in față pe Nicolina și 
oțelul, cotată, desigur, cu prima 
șansă, formația ieșeană a fost, 
totuși, ținută in șafi de ambițioșii 
tineri eălărășenl. Cu mai multă 
îndrăzneală, elevii antrenorilor 
Gabriel Moldovan șl Dumitru 
Chirilă ar fi reușit cel puțin un 
draw. Nici așa nu sînt departe 
de el, dacă Aurel Ciufulesou (a- 
flat la lotul de juniori) va tranșa 
în favoarea sa meciul cu ieșeanul

PERFORMANȚA
Reuniunea desfășurată dumini

că a adus două noi recorduri : 
unul stabilit de Rarău (1:21,3/km), 
performanță în premieră pe hi
podromurile din România a unui 
trăpaș de 4 ani, și celălalt de 
Janiel (l:31,8/km), record al unui 
cal de 2 ani la debut. Aceste 
performanțe onorează atît cres
cătoria românească de cal de 
trap, cît și pe antrenorii lor, 

G. Tănase și, respectiv, V. Moise. 
De altfel, duminică amîndoi au 
mai reușit cîte o victorie, primul 
eu Recrut, adus cu precizie de 
tînărul O' Dumitru, cel de al doi
lea cu Valonia. Am mai reținut 
victoria Cămiței, care, deși nu 
a fost forțată, a realizat un 
spectaculos 1:24,9/km, precum și 
pe cea a lui Craidon, pe care M. 
Dumitru l-a susținut energic în 
lupta finală, producînd una din 
surprizele zilei. O altă suroriză

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 6 MAI 1987. Ca
tegoria 1 : 1 variantă 100% — au
toturism „Dacia 1300“ (70.000 lei) 
și 1 variantă 25% a 17.500 lei ; 
cat. 2 3,50 variante a 24.595 lei; cat. 
3 : 22,25 a 3.869 lei ; cat. 4 : 109,00 
a 790 lei ; cat 5 : 212,00 a 406 lei ; 
oat. 6 : 8.035,25 a 40 lei ; cat. 7 : 
222,00 a 200 lei ; cat. 8 : 3.979,25 a 
40 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 107.376 lei. Participanta MA- 
CHE IOANA din orașul Ploiești
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donul lui Nicoară din chiar de
butul întrecerii nu ne-a putut e- 
difica dacă acesta, așa cum ne 
făcuse să credem la proba de 
coastă, are sau nu cea mai pu
ternică mașină a grupei. Rămîne 
în seama viitoarelor concursuri.

Cea mai frumoasă dispută avea 
să o ofere grupa A2, cu alte cu
vinte grupa mașinilor fără ame
najări speciale, a mașinilor de 
serie. Au fost si cel. mai mu Iți 
concurenți înscriși, 17, dar și cei 
mai echilibrați valoric. între a- 
ceștia, deși nu lipseau și numele 
consacrate (Aurel Țuțuianu, Ra
du Dumitrescu, Dinu Silviu, Dan 
Necula) s-a detașat, plăcută sur
priză, tînărul 
Ovidiu Mazilu. 
ajutat și de o 
pusă la punct 
de la început 
imediata sa apropiere (dar ’ ne
reușind niciodată să-1 depășeas
că) situîndu-se pe rînd ba Țuțu- 
ianu (din nou scos din cursă, și 
la propriu și la figurat, de de
fecțiuni tehnice), ba Horia An- 
dronic sau Dinu Silviu. Mazilu a 
știut însă să țină accelerația a- 
păsată la punctul optim, forțând 
exact cînd trebuia pentru a se 
menține lider și menajînd moto
rul atunci cînd situația o permi
tea, terminînd în aplaudat cîștâ- 
gător.

Rezultate tehnice : Grupa A 2 
— 1. Ovidiu Mazilu (TAP Dacia)
2. Horia Aihdronic (ITB) 3. Dinu 
Silviu (ALFA-FEA). Grupa 
1. Gheorghe Preoteasa 
Buc.) 2. Ștefan lancovici 
Dacia) 3. Nicolae Zaberca 
Caraș-Severin). Grupa C 7 
cu ‘ Grigoraș (IAP Dacia) 2. Wer
ner Hirschvogel (Olimpia Reșița)
3. Gheorghe Ana (TTA Argeș). 
Grupa E 1 Eugen Peteanu (CSM 
Reșița) 2. Dorian Ifigescu (Auto
buzul Buc.) 3. Augustin Damian 
(TDMS Buc?. Echipe 1. IAP Da
cia 2. CJAK Caraș-Severin 3. 
TDMS București.
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inginer piteștean 
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mașină ireproșabil 

Mazilu a condus 
pînă la finiș, în

C 5—6. 
(IDMS 

(IAP 
(CJAK 
1. Ni-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

9 Z-Z..
Cînd în meciul de duminică, de 

la Hunedoara, echipa locală des
chisese scorul în^ă din minutul 
3, spectatorii s-au dus imediat cu 
gîndul la acel 9—0 administrat de 
Corvinul formației giuleștene în 
turul precedentului campionat, 
sperînd că și de această dată 
favorițid lor vor obține o victorie 
netă. Dar, în continuare, desfă
șurarea partidei n-a mai avut 
cursul aceleia de acum aproape 
doi ani. în primul rînd pentru că 
replica „unsprezecelui" giuleș- 
tean n-a mai fost palidă ca 
aceea de atunci. Acum, Rapid (cu 
V. Kraus și N. Răducanu la con
ducerea tehnică) a făcut unul 
dintre cele mai bune jocuri ale 
sale în deplasare, apărîndu-se cu 
strășnicie cînd 
binînd frumos 
lui și a ta cînd 
grad sporit de 
Iul marcat de
capătul unei combinații deosebit 
de spectaculoase, cît și cele două 
bare, care puteau înclina de par
tea bucureștenilor balanța victo
riei, au constituit, de altfel, mo
mentele de apogeu — aplaudate 
în mod sportiv și generos de pu
blicul hunedorean — ale unei e- 
voluții foarte reușite, pe care, 
dacă ar repeta-o și în meciurile

a fost cazul, com- 
la mijlocul terenu- 

frecvent cu un 
periculozitate. Go- 
Damaschin n, la

viitoare, echipa feroviară s-ar 
putea vedea mai ferită de emoții 
în privința retrogradării.

Ducînd însă adevărul pînă la 
capăt, trebuie să recunoaștem că 
nici comportarea formației hune- 
dorene n-a mai fost duminică a- 
ceeași din trecut. Ea începuse 
destul de promițător partida, dar, 
după acea desprindere atît de ra
pidă de adversara sa (1—0 în 
min. 3), s-a văzut — probabil — 
prea devreme în postura de cîș- 
tigătoare și în continuare a luat 
jocul cam ușor Chiar cîteva din
tre piesele sale de bază — Klein, 
Gabor, Petcu — au căzut *în acest 
păcat, după debutul lor exploziv 
din primele 10—15 minute 
partidei urmînd o scădere 
randament din care n-au mai 
șit pînă în fina

Oricum, joeu’ «uio așteptări 
în ansamblu’ 90 de minute
— făcut de echipa hunqdoreană 
nu poate știrbi — decît în prea 
mică măsură — meritele „un- 
sprezecelui" feroviar bucureștean, 
care, duminică, a luptat cu o 
mare dîrzenie pentru a recupera 
măcar un punct din cele pierdu
te atît de ușor, pe propriul te
ren, în etapele trecute.
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52 kg. (N. DANCIU — coresp.)
CLUJ-NAPOCA. concurând pen

tru a doua oară în fața proprii
lor suporteri în această ediție, 
Voința din localitate a obținut 
victorii prețioase, dispunînd de 
Vagonul Arad cu 6—4 și de Da
nubiana București cu 7—3. Me
ciul Danubiana — Vagonul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 5—5 (M. RADU — coresp.) 
■ ODORHEI. Continuând buna e- 
voluțTe din etapele anterioare, 
Lemnaru Odorhei a terminat și 
de astă dată învingătoare : 7—3 
cu Steagul Roșu Brașov și 7—2 
cu UNIO Satu Mare. Echipa săt- 
măreană a reunit să cîștige cu 
6—3 in fața formației brașovene. 
(A. PIALOGA — coresp.)

TG. JIU. Nu mai puțin de cinci 
întîlniri s-au desfășurat în locali
tate. Cea mai bună comportare a 
avut-o Vulcan București : 7—3 cu 
URBIS București, 6—4 cu A.S.A. 
Oradea și 5—5 cu C.A. Tg. Jiu. 
Celelalte rezultate : C.A. Tg. Jiu 
— A.S.A. 8-2 și A.S.A. — URBIS 
8—2. (P. CRISTEA — coresp.)

gheorgheni. Triunghiularul 
a fost dominat de Constructorul 
Hunedoara, care a învins cu 7—3 
atît pe înfrățirea Oradea, cît și pe 
Viitorul Gheorgheni. Și un rezul
tat mal puțin scontat : Viitorul — 
înfrățirea 6—4. * ~ ” *
coresp.)

MUNICIPIUL 
GHIU-DEJ. O 
C.S. Onești a surclasat cunoscu
ta formație constănțeană Hidro
tehnica cu 10—0. De altfel, Hidro
tehnica a fost întrecută și de 
C.S. Tîrgoviște : 4—6. în partida 
C.S. Onești — C.S. Tîrgoviște a 
fost consemnat un rezultat, egal : 
5—5. (GH. GRUNZU — COTOSp.)

(C. MALNAȘI

GH. GHEOR- 
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Caclureac va suta puternic, din marginea careului, și va înscrie 
al doilea gol al bucureștenilor, (Fază din meciul Victoria — 
F.C. Olt). Foto : Dragoș A. NEAGU
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Cursa 
. Cota: 
Cămița 
îșt. 5, 
. Crai- 
2 ; 2. 
sîșt. 15,
Cursa 

Solcan)

1:28,1 ; 2. Henrio ; 3. Odaia. Cota: 
cîșt. 13, ev. închis, ord. triplă 
1520, triplu II—III—IV 5280. Cursa 
a V-a : 1. Rarău (Tănase) 1:21,3. 
Cota : cîșt. 2.40, ev. 17. Cursa a 
VI-a : 1. Recrut (O. Dumitru)
1:27.5 ; 2 Ruibist ; 3. Surîs. Cota: 
cîșt. 5, ev. 3, ord. triplă 700. 
Cursa a Vil-a » 1. Sugiuc (Simion) 
1:28,4 : 2. Vital ; 3. Isac. Cota : 
cîșt. 5. ev. 39, ord. triplă închisă, 
triplu V—VI—VII 156. Cursa a 
VIII-a ; 1. Janiel (Moise) 1:31,8 ; 
2. Robert; 3. Rucsac, Cota: cîșt. 
5, ev. închis, ord. triplă 34. 
Cursa a ix-a î 1. Susai (Mari
nescu) 1:30,5 : 2. Ramon ; 3. Hur
duc. Cota : cîșt. 12, ev. 19. ord. 
triplă 231. Cursa a X-a : 1. Sti
mat (Pătrașcu) 1:31,6; 2. Kavala. 
Cota : cîșt. 2,40, ev. 15, ord 58.
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2. Avellino — Roma ; 3. Como — 
Empoli ; 4. Fiorentina — Atalan- 
ta ; 5. Internazionale — Verona ; 
6 Juventus — Brescia ; 7. Samp- 
doria ■
Milan :
10. Pisa —
Tîrgoviște —
12. Armătura
mișoara ; 13.
F. C. Bihor.

OcXl —
Torino ; 8. Udinese — 

9. Cagliari — Genoa ;
Bologna ; 11. C. S. 

A.S.A. Tg. Mureș ; 
Zalău — „Poli" Ti- 
Mureșul Deva —
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Un concurs de împrejurări, 
poate, ne referim la indisponibi
litățile intervenite în „ll"-le cra- 
iovean (Ungureanu, Geolgău, 
Biță, Cioroianu, Bica) avea să 
determine, pentru meciul cu ,,U“ 
Cluj-Napoca, introducerea în e- 
chipă — din primul minut — a 
tinerilor Badea și Stoica. Pe 
primul îl știam mal demult, fi 
văzusem comportîndu-se la „înăl
țime" și sub tricoul reprezentati
vei de tineret, de 
lucruri frumoase, 
sodice evoluții pe 
prizelor și acum, 
„U", așteptam să
Ne-a fost greu 

pe unul de celălalt, într-atît de 
multe puncte comune (gabarit — 
deocamdată de categorie ușoară, 
alură, tinerețe, talent) prezentau 
„cei doi" cu numere pe tricouri 
greu descifrabile ’ din tribună t 
7 — pentru Stoica, 11 — pentru

Stoica auzisem 
arătate în 
parcursul 
la meciul 
confirme.
să-i deosebim

epi- 
re- 
cu

Badea. Mai creau dificultăți 
nouă, și fotbaliștilor oaspeți) 
tentativa de-ai urmări, desele 
derutantele încrucișări, alternate 
cu fente și driblinguri în serie, 
menite, să disloce și să facă mingi 
pentru’ coechipierii urcați în 
atac.
Iașko, Ciocan, Neamțu, Popicu 

și Dobrotă (obligați deseori, la 
intervenții de ultim moment), pe 
de o parte, ratările, barele — pe 
de alta —. toate care au fost și 
s-au opus majorării scorului, sînt 
de-acum de domeniul trecutului. 
Ceea ce rămîne însă pregnant de 
la această partidă este compor
tarea tonică a tinerilor Badea și 
Stoica, amîndoi reale talente, 
crescute la „școala" lui Bălăci 
și Cîrțu. Semn că în Bănie (ne-o 
spune și „recitalul" formației de 
speranțe) va apare, din nou — 
eu TACT și RABD A RE —, C 
mare echipă.

Gheorghe NICOLAESCU

(Și 
în 
Și

CHIMIA S-A DESPĂRȚIT PREA UȘOR
DE JUCĂTOR! CU EXPERIENȚA

Doar cu un fundaș, Teleșpan, 
și cu un portar curajos și inspi
rat, V. Preda, singurii la nivelul 
partenerei de joc, Chimia Rm. 
Vîlce'a nu a putut evita o nouă în- 
frîngere pe propriul teren, a treia 
consecutivă în acest retur (0—1 
cu F.C.M. Brașov, 1—4 cu Dina
mo și, acum,. 1—2 cu S.C. Bacău). 
Poate că la 1—1, dacă Treschin 
nu ar fi ratat marea ocazie, cu 
poarta goală, meciul ar fi avut 
un curs favorabil pentru vîlceni, 
dar poate chiar marea ratare a 
Iul Treschin a venit să confirme 
degringolada în care se află Chi
mia în prezent. Șansele ei de 
salvare par, practic, irosite și 
oameni lucizi se gîndesc acum la 
realizarea, măcar, a baremului 
de puncte. Surprinzător, jucători 
cu atîta experiență ca M. Preda, 
Crișan, Toma sau tineri de real 
talent ca C. Gheorghe, Lazăr sau 
Sorohan au avut o evoluție ștear
să. punctată de dese și supără
toare greșeli, unele elementare. 
Ca să nu mai spunem că n-a 
existat nici urmă de idee de joc. 
Oamenii acuză, și se pare că 
au dreptate, ușurința cu care s-a 
renunțat la unii jucători care au 
servit ani și ani echipa (Basno, 
Cincă, Iovan și alții). Cu toate 
capriciile lui, Carabageac a fost 
sco-s din lot inexplicabil de ușor.

iar 
nu 
de
menea degringoladă, echipa con
dusă de P. Gavrilă și M. Savu 
a fost o „pradă ușoară" pentru 
mai valoroasa ei parteneră. Si
gură în apărare. în frunte cu C. 
Solomon, laborioasă la mijloc 
prin travaliul lui Viscreanu, Tis- 
mănaru și Burleanu (ultimul 
însă de neînțeles pentru ușurin
ța cu care a irosit mari ocazii 
de gol), prin incursiunile lui 
Șoiman, P^pof sau Fulga, S.C. 
Bacău a exploatat la maximum 
„marile bulevarde" din defensiva 
adversă și a obținut o victorie 
fără dubii, aplaudată de sporti
vul public din tribune. Că scorul 
a fost doar 2—1, asta s-a datorat 
ușurinței cu care s-au ratat 
ocazii de gol și bunei prestații 
a portarului V. Preda.

Mal sînt opt etape de disputat 
și ca să termine competiția cu 
capul sus (pentru că cineva tre
buie să retrogradeze), jucătorii 
Chimiei trebuie să strîngă rîn- 
durile și să joace la nivelul lor, 
eliminînd capriciile și disensiu
nile care am auzit (și se simt) că 
există în cadrul lotului.

acum, readus, dar nepregătit, 
a putut fi apt pentru meciul 
duminică. Aflată într-o ase-

Constantin ALEXE

SERIA I
Metalul Rădăuți — Șiretul Paș

cani 0—0, Relon.ul Săvinești — 
Chimia Fălticeni 1—0 (0—0), Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc
— Crjstalul Dorohoi 11—1 (6—1), 
Cetatea Tg. Neamț — Avîntul 
Frasin 1—0 (0—0). C.S.M. Bucecea
— Metalul Botoșani 2—0 (2—0) —
s-a jucat la Dorohoi, Zimbrul Și
ret — TEPRO Iași 3—1 (0—1), E- 
lectro Botoșani — Carpați Gălă- 
n-ești 3—1 (1—0), Constructorul
Iași — Minerul Vatra Dorn ei 3—1 
0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 23-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 49 p (45—15), 2. Relonul 
Săvinești 47 p (49—15), 3. Explo
rări Cîmpulung 45 p (51—18)... pe 
ultimele locuri ; 14. Minerul Va
tra Dornei 28 p (33—27) — pena
lizată cu 3 p, 15 Cetatea Tg. 
Neamț 28 p (22—35), 16. Cristalul 
Dorohoi 11 p (17—53).

SERIA A II-a
Inter Vaslui — C.S.M. Borzeștâ 

1—0 (0—0), Textila Buhuși — Vic
toria Tecuci 4—0 (2—0), Metalul 
Roman — DVA Portul Galați 7—0 
(4—0). Petrolul Mo in ești» — Meca
nica Vaslui 2—0 (0—0), Mânerul 
Comănești — Laminorul Roman 
3—0 (2—0) Unirea Negrești — .Le- 
tea Bacău 3—2 (2—0), Gloria Ga
la țd — Steaua Mecanica Huși 2—0 
(1—0), Partizanul Bacău — Prole
tarul Bacău 2—0 (1—0).
• Meciul Victoria Tecuci — 

Metalul Roman, din etapa a 21-a 
(pe teren 2—1) a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei Victoria.

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 58 p (46—8), 2. C.S.M. 
Borzești 16 p (45—21), 3. Textila 
Buhuși 43 p (47—24)... pe ultimele 
locuri : 14. Minerul Comănești 27 
p (28—30), 15. Laminorul Roman 
27 p (18—34). 16. Letea Bacău 17 p 
(21—47).

SERIA A in-a
Brăila — Luceafărul Ad- 
(0—0), Petrolul Ia nea —

Chimia 
jud 1—0 ,
Foresta Gugești 5—1 (2—0), Pro
gresul Isaccea — Petrolul Berea 
6—0 (3—0) SN CSȘ Tulcea — Mi
nerul Mahmudia 2—1 (2—0), La
minorul Viziru — Chimia Buzău 
4—0 (3—0), Metalul Buzău — Ar- 
rubium Măcin 1—0 (0—0), Con
structorul Hidrotehnica Focșani 
— Carpați Nehoiu 1—0 (0—0), 
Granitul Babadag — Energia Mă- 
rășești 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL ian CA 43 p (48—33), 2. Lu
ceafărul ................. ' ‘ ~
Petrolul
S.N.C.S.Ș. . .
pe ultimele locuri î 15. Arrubium 
Măcin 27 p (22—28). 16. Minerul 
Mahmudia 27 p (21—40).

Adj ud 41 p (30—16), 3. 
Berea 36 p (37—29), 4.

Tulcea 36 p (30—28)...

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A 23-a
SERIA A IV-a

Cimentul Medgidia — IMU CSȘ 
Medgidia 6—2 (2—1), Oțelul Călă
rași — Viitorul Chirnogi 1—1 
0—1), Petrolul Roata de Jos — 
ISCIP Ulmeni 3—0 (0—0), FCM
Dunăreană Giurgiu — Sportul „30 
Decembrie" 0—2 (0—1), Voința 
Constanța — Portul Constanța 
2—1 (0—0), Olimpia Slobozia — 
Victoria Lehliu 1—0 (1—0), Unirea 
Urziceni — Metalul Mangalia 3—2 
(1—1). S.N. Oltenița — Victoria 
Țăndărei 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA. 52 p (58—27), 2. 
Sportul „30 Decembrie" 46 p 
(40—15' 3. Oțelul Călărași 41 p
(44—25)... pe ultimele locuri ; 15. 
Voința Constanța 25 p (38—40), 16. 
F.C.M. Dunăreană Giurgiu 23 p 
(24—42).

SERIA A V-a
Abatorul București — Metalul 

București 2—1 (2—0), CFR BTA 
București — Viscofil București 
2—1 (1—0), Avicola Creve-
dia — Electrica Titu 3—1 (3—0), 
Voința București — Tehnometal 
București 1—2 (1—1), MECON 
București — Chimia Găești 2—1 
(2—1), IUPS Chitila — ICSIM 
București 7—0 (3—0), Cimentul 
Fieni — Danubiana București 
1—5 (1—1), Minerul Șotînga — 
Metalul Mija 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 45 p (34—16), 2. 
IUPS Chitila 39 p (47—26), 3. Avi
cola Crevedia 38 p (29—25)... pe 
ultimele 
București 
București 
București

locuri : 14. Abatorul 
26 p (28—37), 15. Voința 
26 p (14—34), 16. ICSIM 
22 p (15—40).
SERIA A VI-a

S toi cănești — Sportul 
Caracal 1—2 (0-1), 

C.F.R. Craiova — Constructorul 
Pitești 2—0 (0—0), Lotrul Brezoi 
— I.O.B. Balș 3—0 (0—0), Musce
lul Cîmpulung — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—0 (1—0), Dacia 
Pitești — Textila Roșiori 4—1

(1—0), Progresul 
Progresul Corabia 
Viitorul Drăgășani 
Tr. Măgurele 2—0 
tematica Alexandria 
torul TCI Craiova 2—0 (1—0).
• Echipa C.F.R, Craiova a fost 

penalizată cu 2 puncte (n clasa
ment, deoarece în meciul cu Au
tomatica Alexandria (etapa a 21-a) 
a folosit, contrar regulamentului, 
trei jucători în vîrstă de peste 30 
de ani !

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 50 p

Recolta
Muncitoresc

Craiova

Roșiori 
Băilești
3—0 (1—0),
— Chimia 
(0—0), Au- 

— Construc-

(59—22), 2. Muscelul Cîmpulung 
47 p (39—17), 3. Chimia Tr. Mă
gurele 42 p (34—21)... pe ultimele 
locuri î 15. Textila Roșiori 22 p 
(15—40), 16. Constructorul Pitești 
8 p (16—51).

SERIA A VlI-a
Minerul Motru — Minerul Mol

dova Nouă 3—1 (2—0) 
Anina 
(1-0), 
Reșița 
Sa du 
(3—0), 
mătura Strehaia 1—0 (0—0), Mi
nerul Mătăsari — Petrolul Țicleni 
2—0 (0—0) Dierna Orșova — Vic
toria înainte Vînju Mare 4—0 
(1—0), Minerul Ora vița — Meca
nizatorul Șimian 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 47 p (46—20), 2. Minerul 
Anina 45 p (54—20), 3. Gloria Re
șița 42 p (42—19)... pe ultimele 
locuri ; 15. Armătura Strehaia 25 
p (31—50). 16. Victoria înainte 
Vînju Mare 19 p (19—59).

SERIA A VlII-a
Progresul Timișoara — U.M. Ti

mișoara 1—0 (0—0). 'C.S.M. Lugoj 
— Minerul Gheiar 8—2 (2—0), U- 
nirea Tomnatic — Unirea Sînni- 
colau Mare 0—9, Strungul Chiși- 
neu Criș — C.F.R. Timișoara 
2—1 (1—0), Vagonul Arad — Mi
nerul Știința Vulcan 3—1 (0—0), 
Victoria Căian — Obiiici Sînmar- 
tinu Sîrbesc 1—2 (1—2), Șoimii 
Lipova — Metalurgistul Cugir 
2—1 (1—1), C.F.R. simeria — Mi
nerul Lupeni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 50 p (43—22), 2. 
Vagonul Arad 44 p (44—23), 3. 
Șoimii Lipova 39 p (41—37)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Ghe
iar 18 p (24—51), 16. Victoria Că
ian 14 p (12—43).

SERIA A iX-a
Sticla Arieșul Turda 

tria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 
(1—0), Olimpia Gherla — Metalul 
Aiud 1—1 (0—0). Unirea Valea lui 
Mihai — înfrățirea Oradea 1—0 
(0—0), Oțelul Or. dr. Petru Groza

— Minerul Or. dr. Petru Groza
2—0 (0—0), Bihoreana Marghita
— Minerul Șuncuiuș 3—0 (2—0), 
Motorul IRA Cluj-Napoca — Re
colta Salonta 3—0 (2—0), Gloria 
Beiuș — Tîrn avele Blaj 1—0 (0—0), 
Unirea Alba Iulia — Mecanica 
Alba Iulia 2—3 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
ARIESUL TURDA 52 p (46—10), 2. 
Metalul Aiud 49 p (44—14), 3. U- 
nirea Alba Tuliia 43 p (52—26), 4. 
înfrățirea Oradea 43 p (44—21)...

pe ultimele locuri s 15. Bihoreana 
Marghita 23 p (20—42), 16. Mine
rul Or. dr. Petru Groza 21 p 
05—37).

Minerul
— Metalul Oțelu Roșu 1—0 
Energia Rovinari — Gloria 
1—1 (0—1), . Metalurgistul

— C.F.R. Caransebeș 4—0 
C.S.M. Caransebeș — Ar-

SERIA A X-a
Laminorul Beclean — Someșul 

Satu Mare 2—0 (2—0), Bradul Vi- 
șeu — Silvania Cehu Silva nici 
2—0 (2—0), Chimia Zalău — Mi
nerul Băiuț 9—0 (1—0), Minerul 
Rodna — Minerul Sărmășag 3—0 
(1—0). Chimforest Năsăud — Vic
toria Care! 1—1 (1—1) Minerul 
Baia Sprle — Minerul Borșa 1—0 
(0—0), Mecanica Bistrița 
mia Tășnad 2—0 (1—0), ~ 
grești — Minerul Băi<ța

Pe primele locuri s 
ȘUL SATU MARE 50 p 
Minerul Baia Sprie 48 . ,
3. Victoria Oarei 41 p (45—21)... 
pe ultimele ”* *' ""
Borșa 26 p (24—34), 
Rodna 26 p (29—41), 
Vișeu 22 n (21—47).

SERIA A Xl-a
Autom^canica Mediaș — Elec- 

tromureș Tg. Mureș 2—1 (0—0), 
Viitorul Gheorgheni — Minerul 
Bălan 2—0 (2—0), Avîntul Reghin 

Mureșul Luduș 3—1 (1—1), U- 
Cristuru Secuiesc — I.P.A. 
1—0 (1—0) Mecanica C.S.U. 
— Progresul Odorhei 3—1

Chi-
Oașul Ne- 
2—0 (1—0). 
1. SOME» 
(54—21), 2. 
p (30-22),

locuri 14. Minerul
15. Minerul

16. Bradul

Indus-

nirea 
Sibiu 
Sibiu 
(0—0) Metalul Sighișoara — Uni
rea Ocna Sibiului 4—1 (1—1), O- 
țelul Reghin — Metalul Reghin 
0—0 Metalotehnica Tg. Mureș
— Carpați Agnita 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 47 d (53—19), 2. Electro- 
mureș Tg. Mureș 46 p (50—161, 3. 
Progresul Odorhei 44 p (44—16)... 
pe ultimele locuri : 15. .Carpați 
Agnita 27 p (18—45), 16. Unirea 
Ocna Sibiului 19 p (17—51).

SERIA A XII-a
Minerul Filipești — Metalul 

Plopenl 1—0 (0—0) Nitramonia 
Făgăraș — Precizia Săcele 4—0 
(2—0), Petrolul Băi coi — Mobila 
Măgura Codlea 1—0 0—0), Mine
rul Baraolt — Metalul Tg. Secu
iesc 1—0 (0—0), Electro Sf. Gheor
ghe — Carpați Sinaia 1—0 (1—0), 
Cimentul Hoghiz — ASA Chimia 
Ploiești 2—0 (0—0), Victoria Flo- 
rești — Unirea Cîmpina 4—0 
(0—0), I.P.T. întorsura Buzăului

— Torpedo Zărnești 2—1 (1—0).
Pe primele locuri j 1. META

LUL PLOPENI 47 p (47—20). 2. 
Nitramonia Făgăraș 39 p (40—28), 
3. Metalul Tg. Secuiesc 38 p (34— 
19)... pe ultimele locuri : 14. Tor
pedo Zărnești 26 p (16—29), 15. 
Carpați Sinaia 26 p (30—46), 16. 
Petrolul Băico’ 24 p (22—33).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.



VIZITĂ PRIETENEASCĂ DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI Pe terenurile de tenis

NICOLAE CEAUȘESCU ILU'Otl DE LA SIEAUA MW*TDSI
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ « TURNEUL INTERNATIONAL DE LA VARȘOVIA

(Urmare din pag. 1)

expresie a sentimentelor do 
. stimă si prețuire ce și le nu

tresc reciproc popoarele român 
și cehoslovac.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat sa
tisfacția de a se reîntîini și a 
avea un nou schimb de păreri 
in probleme bilaterale și inter
naționale, de a continua dialo
gul la nivel înalt, care s-a do
vedit a ti un factor esențial in 
dezvoltarea colaborării multila
terale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

In cadrul convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gustav Husak au proce
dai Ia o informare reciprocă 
privind preocupările actuale și 
de viitor ale celor două parti
de, țări si popoare, realizările 
obținute de România și Ceho
slovacia in construcția socia
listă, în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. și, respectiv, ale Congre
sului al XVII-lea al P. C. din 
Cehoslovacia.

De asemenea, au fost exami
nate stadiul relațiilor bilaterale, 
precum și căile extinderii în 
continuare a colaborării și con
lucrării româno-cehoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Gustav Husak au 
abordat, de asemenea, în ca
drul convorbirilor, “unele pro
bleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

în legătură cu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor purtate 
intre cei doi conducători de 
partid si de stat a fost adoptat

un Comunicat Comun, care se 
dă publicității.

★ '

js La Varșovia s-a desfășurat 
un concurs internațional de te- 

g: nis, la care au fost prezenți 
0 sportivi (băieți și fete) ai clu- 
s? burilor ȚSKA Moscova, Steaua 

București, Legia și Mera din 
ș capitala Poloniei. Atît la mas- 

culin, cit și la feminin au cîș- 
tigat reprezentanți ai clubului 

S? Steaua. în finala probei de 
simplu seniori, -Adrian Popovici 

g: a dispus cu 6—3, 6—2 de Ar- 
Șs tur Sziladjian (ȚSKA Mosco-

cu 6—3, 6—3 pe Bielska
și cu 6—1, 6—4 pe Pasent 
(toate din Polonia). Apoi Da- 

a jucat pentru 
cu cîștigătoarea 
Oxana Lifanova 
care a învins-o 
Pe locul III s-a 
Ivana (Steaua), 

cu 6—4, 6—2 de

FINALE ALE CUPELOR
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-’a desfășurat returul finalelor 
a două dintre competițiile euro
pene de handbal. Cupa Cupelor 
a revenit echipe? ȚSKA Moscova, 
învingătoare cu 22—17 în meciul 
cu Amiciția Zurich (scor general 
38—35), Cupa I.H.F. a fost cîști- 
gată de Granitas Kaunas care a

)

*

* 
I

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

în cadrul pregătirilor în ve
derea Campionatelor Europene 
de la Moscova, programata 
săptămîna viitoare, echipa mas
culină de gimnastică a țării 
noastre a susținut sîmbătă, la 
Winterthur, în Elveția, un 
meci amical de verificare cu 
reprezentativa similară a tării 
gazdă. tntîlnirea — progra
med exerciții liber alese — 
s-a desfășurat sub semnul su
periorității gimnaștilor români, 
care au cîștigat atît pe echipe, 
cit și la individual compus. O 
evoluție deosebită a avut Ma
rius Gherman, situat pe locul 
I la individual, cu 58.15 p, ur
mat de sportivii elvețieni Sepp 
Zellweger, cu 57,40 p și Bruno 
Cavelti, cu 57,35 p. Punctajul 
pe echipe : România 285,30 p. 
Elveția 284,15 p.

★
OSLO, 11 (Agerpres). — în ul

tima zi a turneului de calificare 
pentru Campionatul European fe
minin de volei, desfășurat în ora
șul norvegian Kristiansand. se
lecționata României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5, 15—6, 15—6) 
fomația Norvegiei. într-un alt 
joc. reprezentativa Cehoslovaciei 
» întrecut cu 3—0 (15—10, 15—4, 
15—4), echipa Finlandei.

Clasate pe orimele două locuri, 
echipele Cehoslovaciei și Româ
niei s-au calificat pentru turneul 
final al competiției, programat 
între 25 septembrie și 4 octom
brie în Belgia.

★
BELGRAD, 11 (Agerpres). — 

Turneul internațional masculin 
de volei de la Zagreb a fost 
cîștigat de selecționata Iugosla
viei — 6 puncte, urmată în cla
samentul final de echipele Româ
niei — 4 puncte, Greciei — 2 
puncte și Bulgariei — zero puncte.

în ultima zi *a competiției, vo
leibaliștii români au întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—4, 15—0, 15—1) 
formația Greciei, iar reprezenta
tiva Iugoslaviei a dispus cu 3—1 
(12—15, 15—7, 15—13, 15—7) de e- 
chipa Bulgariei.

★
BELGRAD. 11 (Agerpres). — La 

concursul Internațional de caiac- 
canoe de la Zagreb, campionul 
român Aurel Macarencu a cîști
gat ambele probe de canoe sim
plu, sltuîndu-se pe primul loc la 
500 m, cu timpul de 2:02,21 șl la 
l 000 m — 4:06,80.

Alte victorii pentru culorile ro
mânești au mai obținut echipajele 
de caiac dublu — 1 000 m (Da
niel Stoian — Angelin Velea) — 
3:28,48, canoe dublu — 1 000 m 
(Vasile Lehaci — Vasile Afanase) 
— 3:47,51 șl caiac 4 — 1 000 m, 
cu timpul de 3:12,84.

★
ROMA. 1) (Agerpres). — Con

cursul feminin de floretă de la 
Como (Italia), contînd pentru 
„Cupa Mondială", a fost cîștigat 
de scrimera Italiană Dorina Va- 
ccaroni, care a învins-o în finală 
cu 8—6 pe coechipiera sa Diana 
Bianehedi.

în tntîlnirea pentru * locurile * 
3—4, Francesca Bortolozzi (Italia) 
a dispus cu 9—7 de Reka Lazăr 
(România). Tn sferturile de finală. 
Reka Lazăr a întrecut-o cu 8—3 
pe sportiva vest-germană Zita 
Funkenhauser.

niela Moise 
locurile 1—2 
grupei a doua, 
(U.R.S.S,), pe 
cu 6—4, 6—2. 
clasat Daniela 
care a dispus 
Sinkorienko.

„Concursul de la Varșovia — 
ne-a spus antrenorul principal 
al echipei de tenis Steaua, Du
mitru Viziru — a fost un util 
examen la deschiderea sezonu
lui in aer liber, pentru tenis- 
manii noștri, f 
ales tenismanii 
fost redutabili".

în afara celor 
turneu au mai 
partea clubului 
tru Hărădău, Dorel Pop si Mi
hai Sovar. (I. Gv.).

tur Sziladjian (ȚSKA Mosco
va). Celelalte rezultate ale cîș- 
tigătorului : 6—1, 6—1 cu Bro- 
novicz (Mera Varșovia), 6—0. 
6—1 cu Filiev (U.R.S.S.) și 3—6, 
6—2, 6—2 cu Maziarcik (Mera).

Foarte bine a evoluat și 
Daniela Moise. în prima grupă 

g din care a făcut parte, ea le-a 
0 întrecut cu 6—1, 6—2 pe Sin- 

korienko (U.R.S.S.), cu 6—1, 
6—1 pe Szaboszewska (Polonia), 

jȘ cu 6—1, 6—0 pe Niedzialek,

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a fost 
oferit, luni, un dejun oficial 
de către tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia,
președintele Republicii Socia- g 
liste Cehoslovace.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Prezidiu- g: 
Iui C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, secretari ai C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, membri 
ai guvernului, alte persoane 
oficiale cehoslovace.

Au luat parte persoanele 
oficiale române care îl înso
țesc în vizita sa pe conducăto
rul partidului și statului nos
tru.

In timpul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak au rostit toasturi, în 
care și-au exprimat satisfacția 
față de noua întîlnire româno- 
cehoslovacă la nivel inalt, ma- 
nifestindu-și convingerea că 
înțelegerile convenite eu acest 
prilej vor conferi dimensiuni 
tot mai ample și un conținut 
tot mai bogat conlucrării ro
mâno-cehoslovace, atît pe plan 
bilateral, cit și în viața inter
națională, în interesul celor 
două popoare, al progresului și 
dezvoltării ambelor țări, al 
cauzei socialismului și păcii. 
Toasturile au fost urmărite cu 
deosebit interes și subliniate 
cu vii aplauze.

S

EUROPENE LI HANDBAL

Adversarii, mai 
i sovietici, au

menționați, la 
participat din 

Steaua. Dumi-

FOREST HILLS. O finală neaș
teptată în aces, turneu contînd 
pentru Marele Premiu : Andres 
Gomez (Ecuador) —Yannick Noah 
CFranța) 6—4, 7—6, 7—6. Partida 
a durat 49 minute șl se apreciază 
că a fost de o bună valoare 
tehnică și spectaculară.

MUNCHEN Și acest turneu, din 
cadrul Marelui Premiu, a avut o 
finală pe care n-o anticipase ni
meni : Guillermo Roldan (Argen
tina) a dispus cu 6—3, 7—6 de 
tînărul tenisman cehoslovac Ma
rian Vajda.

EDE. Pe terenurile principale 
ale acestui oraș olandez s-a desfă
șurat un turneu demonstrativ. în
vingător a ieșit cehoslovacul Ivan

Lendl. El l-a întrecut eu 7—6, 
6—3 pe Italianul Paolo Cane, care 
i-a opus o frumoasă rezistență.

TOKIO. în finula turneului fe
minin 
ponă 
Zi na 
Prima 
6—1 6—3.

ROMA. Succes 
germanei, de 17 
care a întrecut-o, mai ușor decît. 
arată scorul, pe argentinianca. 
Gabriela Sabatini 7—5, 4—6, 6—0. 
In finala de dublu, Martina Na
vratilova cu Gabriela Sabatini au 
dispus cu 6—4, 6—1 de cuplul 
Helena Sukova, Claudia Kohde- 
Kllsch.

desfășurat în capitala ni- 
s-au întîlnit americancele 
Garrison șl Pam 
a obținu'. victoria

Shriver, 
cu 6—7,

al vest-scontat
ani, Steffi Graf

Turneul internațional de șah

DOI ROMANI PE PRIMELE LOCURI
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon).

O rundă disputată cu dîrzenie, 
a VÎ-a. a adus doi concurenți ro
mâni pe primele locuri în clasa
mentul Turneului internațional de

al R.D. Germane, are ușor avan
taj în fața lui Kengis.

într-o partidă din runda a 
IV-a, de două ori întreruptă, dis
puta s-a prelungit pînă la muta-

terminat la egalitate (18—18) par- 
tida cu Atletico Madrid. Cum și 
meciul tur a fost, de asemenea, 
egal (23—23), trofeul a fost acor- sȘ 
dat formației sovietice 1 
goluri mal multe înscrise în de- 
plasare. în Cupa Cupelor, la 
femei, în meci tur: TSC Berlin 
— Kuban Krasnodar 17—21. șj

desfășoară lucrările Sesiunii Con-

---------
pentru 
în de-

■n
.JURIUL DE WARE" EA BOX!

Deși a figurat pe programul întrecerilor Olimpiadelor antice, 
totuși boxul n-a figurat la toate J.O. moderne. El a apărut, 
doar în 1904. la Olimpiada de la St. Louis în S.U.A., iar la. în
treceri au participat numai pugiliști americani în cadrul a doar 
șapte categorii de greutate. Cu trecerea anilor însă boxul a tot 
fost legiferat, căutînd a 1 se aduce, prin regulament, modificări 
importante, în pas cu actuala sa etapă de dezvoltare. între al
tele, A.I.B.A., fo-rul internațional al boxului amator, a decis, 
spre exemplu, utilizarea unor mănuși speciale, cu partea supe
rioară vopsită în alb, pentru a putea fi observate mai lesne lo
viturile date. A fost Introdusă obligația folosirii de proteze den
tare și a căștilor de protecție.

începînd cu J.O. de la Los Angeles, în 1984, în sistemul de or
ganizare a competițiilor de anvergură a mai apărut o noutate : 
așa numitul ..juriu de onoare" a cărui menire era să intervină 
la acordarea deciziilor, mai ales în cazul celor stabilite cu 3—2, 
ș! să valideze, sau nil rezultatul arbitrilor judecători. La Los 
Angeles au fost cîteva cazuri în care acest juriu a decis chiar 
un alt învingător decît cel desemnat inițial. Măsura, bună în in
tenție. nu s-a dovedit a fi la fel șl în realitate, stîrnlnd destule 
nemulțumiri șl aprige discuții contradictorii. Astfel că, hotărî- 
rea inițială a A.I.B.A. a fost anulată tot de A.I.B.A., cu prilejul 
recentului său Congres desfășurat la Bangkok. La „europenele" 
din acest an. la viitoarea ediție a J.O., etc. nu va mai exista 
acest juriu de supervizor! ai rezultatelor. în schimb, cererea 
de renunțare la casca de protecție, exprimată de unele federații 
naționale, nu a fost însușită, utilizarea căștii fiind obligatorie 
la toate competițiile de anvergură ale boxului amator.

Romeo VILARA

5

$

începînd de azi, la Timișoara, se ..... ...
siiliului executiv al Federației Internaționale de șah (F.I.D.E.). Parti
cipă Florencio Campomanes (Filipine), președintele acestui for. N. 
Krogius (U.R.S.S.) șl G. Makropoulos (Grecia), vicepreședinți, R. To
ran (Spania), președintele zonei europene. J. Kaikamdzov (Bulgaria) 
șl A. Fillpowicz (Polonia), membri. Sesiunea Consiliului executiv al 
F.I.D.E. se va încheia la 14 mal.

șah, care continuă îh sala com
plexului „Modex", în mijlocul 
unul interes deosebit.

Cîștigînd în 28 de mutări par
tida cu Liang din R.P. Chineză, 
fostul nostru campion Ovldiu 
Foișor l-a egalat pe Mihai Șubă, 
liderul de pînă acum, care a re
mizat cu Mlhai Ghindă. Cu ace
lași rezultat de egalitate s-au în
cheiat șl partidele Ionescu — Ki
rov. Vera — Gheorghiu și Stoica 
— Xu. încă o singură partidă 
decisă, cea în care cehoslovacul 
Nun (cu negrele) l-a învins pe po
lonezul Przewoznik. La întreru
pere, Ghițesou și Bărbulescu au 
o poziție aproximativ egală, Iar 
Tischbierek. proaspătul campion

rea 63, cînd Mihai Ghindă a reu
șit să obțină victoria în fața Iui 
Jiri Nun.

Așadar, în clasamentul dinain
tea rundei a VH-a, fruntași sînt 
Șubă șl Foișor, cu cîte 4 puncte, 
urmați la o jumătate de punct 
distanță de Gheorghiu. Ghindă 
și Xu.

Parik ȘTEFANOV

CURSA PĂCII
11 (Agerpres). —

Berlin — Praga — 
continuat luni cu eta- 

Magdeburg — Gera 
cîștig'tă de ciclistul 
Mort i 2 î ether în 
grosul -’.-.tonului, la

BERLIN,
„Cursa Păcii'
Varșovia a 
pa a 3-a, 
(186 km).
norvegian
4.25:36. Cu __ _______ .
1:09 față de învingător, au sosit 
șl cicliștii români Cristian Nai- 
goe, Valentin Constantlnescu, 
Constantin Cărutașu șl Nicolae 
Aldulea.

în clasamentul general se men
ține lider Uwe Raab (RDG), ur
mat de Ludwig la 2. secunde, Am
pler și Ugrumov la 10 sec. Koni- 
șev la 15 sec. Pe echipe conduce 
URSS, urmată de R.D. Germană.

ATLETISM © Concurs la Mo
desto (California) : bărbați : 200 
m : Carl Lewis 20,25, 400 mg î A- 
madou Dia Ba (Senegal) 48,90, 100 
m : Harvey Glance 10,03 (vînt a- 
jutător), triplu : Ray Kimble 
17.36, 110 mg : Tonic Campbell 
13,19 : femei : 100 m : Marlene 
Ottey-Page (Jamaica) 11,11, greu
tate : Ramona Pagei 19,15 © Ma
ratonul de ia Londra a fost cîș
tigat de japonezul Hi romi Tanl- 
ghuchi 2.09:50 u mat de maroca
nul El Mostafa 2.10:09. La femei 
prima s-a clasat norvegianca In
grid Kristiansen 2.22:48 © Cursa 
cL» 4.222 km. desfășurată pe stră
zile orașului Ljubljana, a revenit.

sovieticului Oleg Strijakov în 
11:56,1.

AUTOMOBILISM © Ralyul Cor- 
sicii s-a încheiat cu victoria pi
lotului francez perna rd Beguin 
(a concurat pe o mașină BMW) 
urmat de conaționalul său Yves 
Loubet la 2:0° si italianul Bia- 
sion 1 2:28

LUPTE © Campionii europeni 
’87 la greco-romane au fost ur
mătorii : cat. 48 kg : Vincenzo 
Maenzo (Italia) cat. 52 kg : An
drei Kalașnikov (U.R.S.S.). cat. 
57 kg : Heijc Penhkonen (Finlan
da), cat. 62 kg : Jivko Van-^helov 
(Bulgar:a>. c't. kg: Alauldin 
Abadjev (U.R.S.S.). cat. 74 kg : 
Daulet Turlîșanov (U.R.S.S.) cat.

82 kg : Serghei Nasevici
(U.R.S.S.), cat. 90 kg : Vladimir 
Popov (U.R.S.S.), cat. 100 kg : 
lila Vasiliev (Bulgaria), cat. 130 
kg : igor Rostorozki (U.R.S.S.).

RUGBY © In cadrul campiona
tului european ,,Cupa FIRA“, la 
Harkov : U.R.S.S. — Portugalia 
50—6 (16—0); la Hanovra: R.F.G. 
— Polonia 6—20 (0—8).

MOTOCICLISM © Cursa de 500 
km de la Dijon s-a încheiat cu 
succesul cuplului Johnny Cecotto 
-r Gianfranco Brancatelli (Vene
zuela — Italia) care a parcurs 
distanța în 2,51:14,01. Pe locul se
cund, la 55.16 s. a terminat pere
chea italiană Roberto Ravaglia — 
Ivan CapeHi.

• Cupa Iugoslaviei a fost cîștl- 
gată, în acest an, de formația 
Hajduk din Split care a întrecut, 
în finală, pe F.C. Rijeka. Cum la 
încheierea timpului de joc scorul 
a fost egal (1—1) a fost necesară 
executarea barajului de lovituri 
de la lil m. După executarea a- 
cestora rezultatul a fost de 9—8 
pentru Hajduk, care cucerește 
pentru a opta oară prețiosul 
trofeu.

Rezultate din campionatele na
ționale :
• AUSTRIA : Wiener Sportclub

— Rapid 1—1, Admira Wacker — 
Voest Linz 2—2, LASK — F.C. 
Tirol I—0, Austria Viena — 
Sturm Graz 1—1. Pe primele 
locuri i Austria Viena 42 p, Ra
pid 39 p și F.C. Tirol 38 p. toate 
din 29 jocuri.
• BELGIA (et. 31) : Lokeren

— Molembeck 1—2, Racing Jet — 
Kortrijk 3—0, Antwerpen — Gent 

0—1, Cercle Bruges — Anderlecht
2— 2, Standard Llăge — F.C. 
Bruges 1—0. Anderlecht are 51 p. 
cu 10 mai multe decît F.C. 
Bruges, ocupanta locului II.

• ELVEȚIA (et. 25) : La Chaux 
de Fonds — Grasshoppers 1—2. 
Ziirtch — Neuchâtel 2—2, Vevey
— St. Gallen 0—4, Aarau — Basel

3— 1, Bellinzona — Servette 1—1, 
Lucerna — Locarno 2—0. Sion — 
Wettingen 3—0. Young Boys — 
Lausanne 1—5. tn fruntea clasa
mentului Neuchâtel Xamax are 
39 p, cu două mai multe decît 
Grasshoppers Ztirich și cu patru 
mai multe decît F.C. Sion.
• POLONIA (et. 25) : Stal 

Mielec — Polonia Bytom 1—2, 
Lechia Gdansk — Lech Poz
nan 0—1, Widzew Lodz —

Gornlk Walbrzych 3—0, Ruch 
Chorzow — LKS Lodz, 0—0, Mo
tor Lublin — Katowice, o—0, 
Slask Wroclaw — Gornik Zabrze 
1—1. Pogon Szczecin — Legia var
șovia 4—3. Pe primele trei locuri 
se află : Gornik Zabrze cu 43 p, 
Pogon Szczecin 37 p șl GKS Ka
towice 35 p.
• IUGOSLAVIA (et. 29) : var- 

dar Skoplje — Partizan Belgrad 
0—0, Sutjeska Niksici — Buduc- 
nost Titograd 2—0, Steaua Roșie 
Belgrad — Sloboda Tuzla 2—1, 
Pristina — Celik Zenica 3—2, 
Velez Mostar — Spartak 2—1, 
Radnicki Niș — Dinamo Zagreb
1— 0 Partidele în care evoluau 
finalistele Cupei (Osijek — Rijeka 
și Hajduk — Sarajevo) au fost 
amînate. Vardar Skoplje conduce 
cu 34 p dar următoarea clasată, 
Hajduk, are 33 p șP un meci mai 
puțin jucat.
• OLANDA (et. 30). Haarlem

— Den Haag 1—1, Roda Kerkrade
— Excelsior Rotterdam 3—0. F. C. 
Groningen — P.S.V. Eindhoven 
0—2. Twente Enschede — Sparta 
Rotterdam 3—2, Den Bosch — 
Weendam 1—3, Feyenoord Rotter
dam — Fortuna Sittard 1—1, F.C. 
Utrecht — Ajax Amsterdam 2—1, 
P.E.C. Zwolle — Go Ahead De
venter 1—1. Venlo — AZ ’67 Alk- 
maar 2—2. tn fruntea clasamentu
lui s-.a produs ..rocada" între 
Eindhoven (51 p) șl Ajax (49 p).
• SPANIA. Continuă duelul 

dintre cele două fruntașe ale 
fotbalului Iberic : Real Madrid a 
întrecut Zaragoză cu 2—1. în timp 
ce F.C. Barcelona a dispus cti
2— 0 de Sporting Gijon. într-un 
alt Joc Mallorca — Espanol Bar
celona 1—0. Rear conduce cit 57 p 
in fața Barcelonei. 55 p.

Redacția H administrata: cod 79778 Bacurejtt «cr v Conta »f P I f .R i. teu centrala ti.79.70 $l tl.50.59; eoresp. 10.20.30; interurban 131; telex 10 350 romsp Telefax; (90) fWc n.60.33 
Ttparulî i.p .Informația0 Pentru «trâlnâtat* ibooAm-*ni» o*ur Romprp«ftiat«*iia. «ectoruj -xport-Import presă P.O.B 12—201 telex 10370, prsflr București, Calea Grlvttel nr 64-86 10 369


