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«KIADe joi pînă duminică, o competiție internațională de larg interes

CAMPIONATELE
Dintre cele trei mari compe

tiții de gimnastică ale anului 
1987 — Campionatele Europene, 
Jocurile Mondiale Universitare 
si Campionatele Mondiale —, 
prima se va derula chiar în 
această săptămînă. Este vorba 
de Campionatele Europene de 
la Moscova, care se vor des
fășura in Complexul sportiv 
„Olimpiiski“, de joi pină du
minică, cu participarea celor 
mai reprezentative gimnaste și 
celor mai buni sportivi de pe bă- 
trînul nostru continent. O primă 
noutate pe care ne-o oferă e- 
ditia din acest an a „europe
nelor" este aceea că în pre
mieră în istoria de peste 20 de ani 
a acestei întreceri — concursul 
feminin si cel masculin se vor 
desfășura în același oraș. O 
altă noutate de program este 
aceea privind desfășurarea fi-

EUROPENE DE GIMNASTICĂ
• Pentru prima oară, întrecerile feminine și cele mas
culine au loc în același oraș • Finalele pe aparate — 
pe parcursul a două zile • Reprezentanții țării noastre 

au sosit și se pregătesc la locul concursurilor
oalelor, în sensul că ele sînt 
programate pe parcursul a 
două zile, de fiecare dată cite 
două finale feminine si trei 
masculine. Inaugurate în anul 
1955, campionatele europene 
masculine se află la cea de a 
17-a ediție, în timp ce între
cerile feminine, inaugurate în 
1957, la București, au ajuns la 
cea de a 16-a ediție.

în palmaresul acestei presti
gioase întreceri europene gim
nastica românească a înscris, 
de-a lungul anilor, succese 
deosebite, mai ales prin marea 
noastră campioană care a fost 
Nadia Comăneci. în 1975, la X-

inainted „europenelor" dc box de la Torino

PUGILIȘTII DIN LOT, 
iN CURSA PENTRU TITULARIZARE

Skien, în Norvegia, la prima 
sa participare în această în
trecere, Nadia Comăneci cuce
rea patru medalii de aur si una 
de argint, făcîndu-și o trium
fală intrare în gimnastica mon
dială ; la ediția următoare — 
Praga, 1977 — Nadia adăuga 
încă două medalii de aur im
presionantului său palmares, 
iar în 1979 cucerea alte trei 
medalii de aur, fiind singura 
sportivă învingătoare de trei 
ori consecutiv la individual 
compus si ciștigătoare a „Cu
pei Europei".

O altă performeră a compe
tiției este si Ecaterina Szabo, 
care, din două participări, a 
obținut două medalii de aur, 

wdouă de argint si una de bronz, 
la edițiile de la Goteborg 
(1983) și Helsinki (1985). Au 
mai cucerit titluri de campioa
ne ale Europei Lavinia Agache, 
Cristina Grigoraș, ureînd de a- 
semenea pe prima treaptă a

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Duminică dimineața, mulți 
sibieni și-au modificat progra
mul cu activitățile tradiționale 
de agrement — care au loc in 
„Dumbravă", la „Curmătura" și, 
mai sus, la Păltiniș — depla- 
sîndu-se, cu miile, în parcul 
„Sub arini", acolo unde cam
pionii județelor si ai munici
piului București la cros aveau 
să-și dispute finala pe țară a 
„Cupei Pionierul", competiție 
înscrisă sub genericul Daeiadei. 
Era, de fapt, cea de a treia 
finală republicană pe care mu
nicipiul de pe Cibin o găz
duia la sfîrșitul săptămînii tre
cute (după concursul de o- 
rientare turistică Și cel de 
înot), într-un efort de organi
zare ale cărui rezultate au de
pășit toate așteptările.

Prima dintre cele 4 probe 
ale finalei de cros (fete, 11—12 
ani, 800 m) a debutat furtu
nos, toate concurentele alergînd

ca Intr-o întrecere de sprint 1 
S-a „mers" strins, traseul foar
te dificil neîngăduind evadări. 
Abia pe ultimii... centimetri (!) 
s-a desprins Simona Blaga 
(clasa a V-a. Școala nr. 190 
București), care a trecut prima 
linia de sosire, cu timpul de 
2:21,4, înaintea Florinei Pădu- 
raru (județul Iași) și a Anei 
Maria Bodo (Bistrița-Năsăud). 
în această ordine, cele trei 
atlete au și urcat pe podiu
mul de premiere.

Băieții de la aceeași cate
gorie de vîrstă (1000 m) și-au 
desemnat cîștigătorul în per
soana lui Ion Cojocaru, elev în 
clasa a Vl-a a Școlii din co
muna Vîrtoapele — Teleorman 
(3:19,6). Elevul antrenorului Ion

Tiberiu STAMA

(Continuare în van 2-3)

Simona Blaga l. Cojocaru Veronica Firoiu V. Ardusădan

Ne despart mai puțin de două 
săptămîni de cea de a XXVII-a 
ediție a Campionatelor Euro- 

0pene de box. pe 
găzdui Italia, 
tului cu mănuși 
tinentul nostru 
tîlnl, în perioada 
iunie, pe 
Sporturilor din 
a-și desemna 
disputa pentru 
continentale se 
prezentanții României.

Deși la ultima ediție 
ropenelor" sportivii noștri au 
avut o evoluție mult sub aș
teptări, el mal au încă un 
palmares care situează școala 
romanească de box printre ce
le mai redutabile din Europa. 
De-a lungul anilor, aceasta a 
cucerit 84 de medalii. cifră

va 
spor- 
con- 

în- 
— 6

care 
Elita 
de pe 

se 
29 

ringul
Torino, pentru 

campionii, 
cele 12 

vor afla

va 
mai 
Palatului

în 
titluri 
și re

a „eu-

care situează România pe lo
cul 3 în clasamentul neoficial 
pe națiuni, după U.R.S.S. (135) 
și Polonia (98), dar înaintea 
Italiei (80), Ungariei (76), RD. 
Germane (69), Bulgariei (50). 
Iugoslaviei (47) etc. Cine va 
întregi, acum, la Torino, acest 
palmares ? Greu de dat un 
răspuns, deoarece lotul lărgit, 
care se pregătește în același 
timp atît pentru „europene", 
cît și pentru Balcaniadă, este 
format, în marea lui majorita
te, din sportivi tineri, doar 
unul dintre ei, „supergreul" 
Dorin Răcaru, avînd în pal
mares o prezență la întrecerea 
continentală. Antrenorii Calls-

(Continuare în nan

Petre HENȚ

ultim moment in lot. 
antrenament cu N. Iancu 

Foto : Aurel D. NEAGU
Ion Guzganu (stingă), o prezentă... de 
Iată-l, in imagine, in recentul meci de

0 NOUĂ PARTIDĂ ÎN CADRUL PRELIMINARIILOR 
OLIMPICE LA FOTBAL: ROMÂNIA-POLONIA_ _-------- --- —_ ----- _ —-----------• -------------- ,

0 Lotul nostru, fără Cimpeanu II și Belodedici — in
disponibili 0 Stancu (F.C. Argeș) chemat la lot 0 Re
prezentativa Poloniei a sosit ieri la Cluj-Napoca fără 
înaintașul Furtok, suspendat ------------------------------------------

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon). Miercuri, exact la o lu
nă de la prima partidă a pre
liminariilor olimpice, aceea 
cu formația R. F. Germania, 
cînd jucătorii noștri au învins 
cu 1—0. lotul olimpic al Româ
niei a sosit în frumosul oraș 
de pe Someș pentru o nouă 
confruntare, la fel de impor
tantă și, trebuie s-o spunem, 
la fel de dificilă, cea cu e- 
chipa olimpică a Poloniei. A- 
propierea acestui joc se simte 
pretutindeni, aici, pentru că s-a 
intrat, cum se spune, în linie 
dreaptă. „Tricolorii" se află de 
cîteva zile in localitate și iau 
parte la un intens program de 
pregătire. De pildă, sîmbătă, 
au susținut și un joc de ve
rificare. luni a fost zi plină, 
cu două antrenamente (condu
se de Emerich Jenei și Gheor
ghe Staicu), prilej cu care am 
remarcat o bună dispoziție de 
lucru a tuturor jucătorilor. A- 
propo de aceștia, să spunem 
că lotul, în forma sa definiti
vă, îi cuprinde pe următorii : 
Liliac, Speriatu — portari ; M. 
Marian, Varga, D. Ștefan, 
Bumbescu, Stancu. Weissen-

bacher — fundași ; Bălan, 
Goanță, Cristea, Rada, Maja- 
ru, Mujnai, Balint — mijlocași; 
Vaișcovici, Kramer, C. Cojoca
ru, Biro I — înaintași. După 
cum se vede, dintre cei inițial 
anunțați lipsesc cîțiva jucători, 
între care Cîmpeanu II și Be- 
lodedici. Atacantul lui „U“ 
acuză în continuare urmările 
unei mai vechi rupturi muscu
lare. iar liberoul iui Steaua a 
devenit indisponibil datorită 
unei accidentări la genunchi, 
în locul lui a fost chemat la 
lot piteșteanul Stancu, unul

dintre „veteranii" lotului olim
pic: el a mai luat parte $1 
la „campaniile" pentru turne
ele olimpice din 1980 și 1984.

Lotul nostru este cazat în 
frumosul hotel „Sport", aflat în 
imediata vecinătate a stadionu
lui Municipal, iar în apropiere, 
la hotelul „Napoca", se află de 
ieri de la prînz și lotul Polo
niei. Jucătorii oaspeți au sosit 
luni dimineața în jurul orei 
10.30 pe aeroportul Otopeni din 
Capitală, au făcut o scurtă 
transbordare pînă la aeropor
tul Băneasa, unde s-au îmbar
cat în avionul de Cluj-Napoca 
și în jurul orei 13.30 au des-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)

PROGRAMUL JOCURILOR DIN OPTIMILE
DE FINALA ALE

ALE ME-

în competifia de judo a echipelor de tineret

STEAUA ȘhA PASTRAT TITLUL DE CAMPIOANA
aproapeîntr-o alcătuire 

identică aceleia din competi
ția divizionară A de judo, 
chipa clubului Steaua (antre
nori : loan Petrof și Gheorghe 
Ilie) a reușit — la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în Sala Giu- 
lești — să-și păstreze titlul de 
campioană republicană de ti
neret, cucerit pentru prima 
oară la ediția de anul trecut. 
A fost un succes pe deplin me
ritat, obținut la capătul unui 
turneu final deosebit de 
tat, în timpul căruia 
dată învingătoarea a 
prin emoții. Cel mai

e-

dispu- 
nu o 
trecut 
dificil

meci — de fapt, derbyul între
cerilor, in absența vicecampioa- 
nei din 1986, Dinamo București, 
eliminată pentru că nu a a- 
vut concurent la „grea" — l-a 
avut cu ambițioasa formație o- 
rădeană TCI, pregătită de a- 
preciatul antrenor Florian Ve- 
lici. Vom zăbovi, firește asu
pra acestei întîlniri, decisive 
pentru desemnarea echipei cam
pioane. La „superușoară" So
rin Mititelu l-a dominat pe o- 
rădeanul Pavel Buglea, finali- 
zînd două atacuri cotate cu 
yuko (5 p), și cînd mai erau 
doar 4 secunde a reușit ippo-

Meciul semiușorilor, Ste-
Pătrașcu — Zoîtan Teszari, 

de-a

nul. 
lică 
a început intr-un ritm 
dreptul debordant, cu atacuri 
de ambele părți. în min. 2,16 
orădeanul a reușit să puncteze 
(koka), după care, tot el a 
încheiat o acțiune prin ippon, 
dar, din păcate. în afara spa
țiului de luptă. Totuși. Teszari 
se îndrepta spre victorie și a- 
vea toate șansele s-o obțină .—

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)

CUPEI ROMÂNIEI"
le din cadrul optimilor de fina
lă ale „Cupei României", com
petiție care se desfășoară sub 
egida Daeiadei. iată localitățile 
în care vor avea loc jocurile:

ORAȘELE GAZDA
CIURILOR DIN OPTIMILE DE 
FINALA ALE „CUPEI ROMA- 

cum se știe, 
pe terenuri 

disputa partide-
OȚELUL GALAȚI - PETROLUL PLOIEȘTI
EXPLORĂRI CiMPULUNG - DINAMO BUCUREȘTI 
RAPID BUCUREȘTI - JIUL PETROȘANI
l.C.I.M. BRAȘOV - STEAUA

(Stadionul Tineretului)
- F.C. CONSTANȚA
- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. ARGEȘ
- VICTORIA BUCUREȘTI

NIEI". După 
miercuri 27 mai, 
neutre, se
Slobozia : 
Focșani : 
Sibiu : 
Brașov :

vor

Ploiești : 
Tg. Secuiesc : 
Tîrgovișie : 
Brăila :

UNIV. CRAIOVA 
S.C. BACĂU 
GLORIA BUZĂU 
SPORTUL STUD.

Toate partidele vor începe la 
ora 17. Amintim că după 90 de 
minute de joc, în caz de egali
tate, meciurile se vor prelungi 
cu cîte două reprize a 15 mi-

pute fiecare. Dacă egalitatea va 
persista, pentru departajare se 
va recurge la executarea lovi
turilor de la 11 metri.

DOI LUPTĂTORI ROMANI PE PODIUM
LA TURNEUL INTERNATIONAL DIN R.D. GERMANĂ

La turneul internațional de 
lupte greco-romane pentru ti
neret. desfășurat recent în lo
calitatea Suhle (R. D. Germa
nă), în rîndul sportivilor care 
au urcat pe podiumul de pre-

miere s-au aflat și doi repre
zentanți ai țării noastre : Petre 
Onciu (57 kg) a ocupat primul 
loc, iar Alexe Bacanov s-a cla
sat pe locul 3.



Finalele de juniori la lupte greco-romane

CEI ZECE NOI ÎNVINGĂTORI - APLAUDAȚI 
LA SCENĂ DESCHISĂ DE SPECTATORII LUGOJENI

MÎINE, SFERTURILE DE FINALĂ
IN .CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY

Duminică, în Sala sporturi
lor Viitorul din Lugoj, in fața 
unui public neobișnuit de nu- 
meros, entuziast și bun cunos- 
câtor al luptelor s-au disputat 
finalele Campionatelor Națio
nale și ale Daciadei la stilul 
greco-romane pentru juniori. 
Tinerii concurenți calificați 
pînă în această fază a compe
tiției au luptat cu ardoare pen
tru primele locuri pe podium, 
realizînd. cu foarte puține ex
cepții, meciuri viu disputate, 
foarte dinamice, fiind răsplă
tiți cu aplauze de către spec
tatori. Dar, iată un scurt film 
al finalelor la cele zece cate
gorii.

46 KG. Primul tricou de 
campion a fost cîștigat de 
Trandafir Geană (C.S.Ș. Ră
dăuți), învingător prin tuș, în 
primul minut, in disputa cu 
Laurențiu Jinga (LC Dacia Pi
tești). Jinga a încercat o ac
țiune de atac, Geană a „con
trat", l-a fixat în pod și n-a 
slăbit priza pînă ce arbitrii 
î-au acordat tușul. Pentru lo
cul 3, V. Rebegea (C.S.Ș. Ba- 
Cău) b.p. M. Cobe (C.S.Ș. 1 
Oradea).

Campionatele Republicane Universitare (ukllsin)

ORGANIZARE EXCELENTA. CONCURENțl BINE PREGÂTIjl
Gazda actualei ediții a Cam

pionatelor Republicane Univer
sitare de atletism a fost Insti
tutul Politehnic din Timișoara, 
a cărui bază sportivă, complet 
renovată, a constituit un cadru 
excelent de desfășurare a în
trecerilor. Au luat parte a- 
proape 200 de sportivi din 9 
centre universitare, într-o com
petiție de un bun nivel teh
nic. cu unele rezultate care 
merită toată atenția. în a- 
ceastă privință este de sem
nalat că s-au corectat unele 
recorduri universitare și chiar 
naționale.

Pe tabelul campionilor actua
lei ediții sînt prezenți :

BĂIEȚI : 100 m - M. Kolin 
(București) 10,7 ; 200 m — O. 
Bălăgean (Cluj-Napoca) 22,4 ; 
400 m — O. Sălăgean 50,2 ; 
800 m — P. Drăgoescu (Petro
șani) 1:52,4 ; 1 500 m — P. Dră
goescu 3:49,2 ; 5 000 m — R. 
Răcășan (Cluj-Napoca) 14:50,1 : 
4X100 m — I.E.F.S. 42,8 ; 
4X400 m — Cluj-Napoca 3:42,2; 
suliță — C. Miclea (I.E.F.S.) 77 
m — rec. univ ; triplu — G. 
Daniel (I.E.F.S.) 15,63 m ;
Înălțime — R. Stănescu (Cluj- 
Napoca) 2 m ; greutate — M. 
Vintilă (Ploiești) 13,53 m ; lun
gime — F. Sima (Timișoara) 
7,08 m ; disc — M. Vintilă 
39,30 m (în afara concursului, 
C. Ene — „Poli" Timisoara — 
2:21,3 la 1000 m, record R.S.R ),

FETE : 100 m — Felicia Za- 
rescu (Timișoara) 11,6 : 200 m 
— Camelia Jîanu (I.E.F.S.) 
24,2 ; 400 m — Daniela Gămă
lie (București) 54,1 ; 800 m — 
Ana Algeorge (I.E.F.S.) 2:15,2 ; 
1500 m — Ana Algeorge 
4:30,0 : 4X100 m — Timișoara 
49,6 ; disc — Teodora Giulțu 
(Iași) 36,08 m ; lungime — Mi-

FINALA „CUPEI PIONIERUL" LA CROS
(Urmare din pag 1)

Bratu, deocamdată în formare 
pentru activitatea de perfor
manță, a făcut o cursă inte
ligentă, asigurîndu-și un anu
mit avantaj încă din start, slă
bind „motoarele" în perioadele 
în care adversarii săi direcți 
erau angajați în ..aglomerări" 
(ca la rugby !) si forțînd rit
mul aproape de sosire. Pe ce
lelalte trepte ale podiumului 
fruntașilor au urcat Costel Șer- 
bănescu — București (3:24,8) și 
Bogdan Tirlă — Prahova.

Si fetele de la categoria 13—14 
ani (1 000 m) au avut o cîști- 
gătoare de necontestat în Ve
ronica Fîroiu, elevă în clasa 
a VlII-a a Scolii nr. 30 din 
Craiova (3:22.6). care a domf- 
nat aproane întreaga cursă. Au 
urmat-o Zina Anton — Tulcea 
(3:28.0) și Liliana Cojocaru — 
Suceava.

Eoilogul finalei l-a constituit 
proba băie*'Tor (13—14 ani), care 
au avut de acoperit cea mai

50 KG. Meci extrem de dis
putat și echilibrat pînă la gon
gul final, între Ilie Minciună 
(Muscelul Cîmpulung) și local
nicul Ștefan Nagy. La sfirșitul 
celor 6 minute regulamentare, 
cei doi adversari se aflau la 
egalitate de puncte: 3—3. rea
lizate din acțiuni perfect ase
mănătoare. S-a procedat la 
prelungirea timpului de luptă 
pînă la prima acțiune realiza
tă, dar nici unul dintre con
curenți n-a reușit să se des
prindă. Arbitrii au propus du
bla descalificare, dar federația 
a găsit soluția onorabilă de a 
le acorda titlul ambilor concu
renți. Pentru locul 3: Gh. Za- 
haria (Petrolul Ploiești) b.p. 
C. Obretin (Aluminiu Slatina).

54 KG. Iulian Jușcă (C.S.Ș. 
Gloria Arad) a cîștigat detașat 
(15—0) întîlnirea cu Olivian A- 
creală (C.S.Ș. Olimpia Craio
va), diferența de valoare fiind 
evidentă. Păcat că unul dintre 
favoriții acestei categorii. A- 
drian Mariuț (Dacia Pitești), 
s-a accidentat înaintea finalei, 
fiind nevoit să părăsească în
trecerea după ce obținuse nu
mai victorii prin tuș. Pentru 

reia Ienculescu (Timișoara) 5,54; 
înălțime — Daniela Ene (I.E.F.S.)
l, 74 m; suliță — Mirele Dulca 
(Timișoara) 40 m ; greutate : 
Daniela Drăgan (I.E.F.S.) 12,06
m. în afară de concurs, Ma
riana Stănescu (Timișoara) 
2:37,1 la 1000 m.

Clasament pe centre univer
sitare : 1. București, 2. Timi
șoara, 3. Cluj-Napoca. Studen
ții Bucureștiului au ocupat 10 
locuri I, 12 locuri II și 8 
locuri III. cei din Timișoara 
5—6—6, iar cei din Cluj-Na
poca 5—2—7.

De subliniat organizarea ex
celentă asigurată de comisia 
de resort a U.A.S.C.R. și fac
torii locali.

Constantin CREȚU, coresp.

STEAUA ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
(Urmare din pag. 1)

fie ea șl la limită —, insă în 
ioc să adopte, spre final, tac
tica cea mai potrivită, a fost 
surprins pe picior greșit, cînd 
mai erau doar 3 secunde, și 
sțelistul a egalat. Cum în com
petițiile pe echipe, în cazul 
rezultatelor de egalitate, nu se 
mai apelează Ia hanței, a fost 
consemnat 0—0. Punctul pier
dut de orădean avea să cîntă- 
rească mult în continuare- Este 
adevărat că la categoria ur
mătoare, ușoară. Călin Gaje l-a 
învins prin ippon (shime. min. 
2,30) pe stelistul Traian Șerbă- 
nescu. aducind cele două echi
pe la egalitate : 1—1. Dar ari
pile orădenilor aveau să se 
fringa complet după meciul de 
la semimijlocie. în care Florin 
Lascău, prezent, cu o săptă- 

lungă distanță : 1 200 m. Suc
ces muncit, meritat, al elevu
lui Vasile Ardusădan, din clasa 
a VIII-a a Școlii nr. 17 din 
Baia Mare (3:56,2). Ei a avut 
în Andras Nagy (Harghita) 
un adversar foarte tenace 
(3:57,0). de care a fost talonat 
îndeaproape. Pe locul 3. Ion 
Vcliciu — Constanța, fiul fos
tului atlet al Litoralului, pre
zent la finală, trăind în aceeași 
măsură emoțiile întrecerii si a- 
sigurîndu-ne că are un urmaș 
de nădejde.

O subliniere : lingă reprezen
tanții unor centre cu tradiție si 
rezultate în atletism (București, 
Craiova. Baia Mare etc.), ac
tuala ediție a „Cupei Pionierul" 
a relevat și pe aceia ai unor 
așezări rurale cu ambiții snre 
îmDliniri în plan snortiv- Vîr- 
toapele Teleormanului ar fi 
prima (cu stadion și sală de 
sport cum nu există în între
gul județ !), apoi Rîciu — Mu
res. cu o sportivă pe locul 4 
(Ileana Chloreanu), Greci — 

locul 3 : D. Stube (C.S.Ș. Ora
dea) b.p. A. Munteanu (Letea 
Bacău).

58 KG. Doi rădăuțeni în fi
nala categoriei ! Constantin 
Ozarchevici l-a învins prin tuș, 
după ce a condus la puncte cu 
13—0, pe Vasile Buliga. Pen
tru locul 3 : V. Avram (Olim
pia Craiova) b.p. D. Abagiu 
(Dacia Pitești).

63 KG. Luptă dîrză între Du
mitru Popa (Ceahlăul P. 
Neamț) și Virgil Grîgore (CSM 
Reșița), încheiată cu victoria 
la puncte a tenacelui sportiv 
băcăuan. Locul 3 : C. Ignat 
(Farul) b. tuș V. Cosma 
(Constr. Hunedoara).

68 KG. Cristian Mreană (CS 
Botoșani) i-a învins prin tuș, 
în urma unui salt spectaculos, 
pe Vasile Marciuc (C.S.Ș. Ră
dăuți), iar pentru locul 3 S. 
Ocheană (Rădăuți) b.p. S. Mă- 
zăreanu (C.S.Ș. Suceava).

74 KG. Meci extrem de dis
putat și echilibrat. între Tra
ian Geană (Rădăuți) și Doru 
Ivan (C.S.Ș. Galați) cîștigat' 
la limită (0—2) de Geană. Lo
cul 3 : F. Ciocan (C.S.Ș. Su
ceava) b.p. D. Man (Electro. 
Tg. Mureș).

81 KG. Rapidistul Laurențiu 
Iacob l-a condus cu 1—0 și 
3—0 pe tulceanul Alexe Baca- 
nov și se părea că el va cîș- 
tiga finala. Totuși, către sfîr- 
șitul meciului, Bacanov a rea
lizat două salturi frumoase și 
a terminat învingător (6—3), 
într-o partidă foarte disputată. 
Pentru locul 3 : G. Doleanu 
(Nicolina Iași) b. tuș V. Ghila 
(SIMARED Baia Mare).

88 KG. Cu un tur de braț 
perfect executat, Mire] Anghel 
(C.S.Ș. Constanța) l-a învins 
prin tuș pe Sorin Moroșan 
(Rădăuți). Locul 3 : V. Pătraș- 
cu (Dacia Pitești) b. tuș V. 
Pasc (C.S.Ș. Drobeta Tr. Se
verin).

115 KG. Florin Iacob (Dina
mo) a devenit din nou cam
pion, de data asta la categoria 
grea, învingîndu-1 prin tuș, în 
urma unui tur de cap execu
tat rapid și precis, pe Petre 
Buduru (CA Lupte Giurgiu). 
Locul 3 : P. Macavei (C.S.Ș. 
Oradea) b. tuș R. Turcuman 
(CS Botoșani).

Mihai TRANCA

mină în urmă, la Campionatele 
Europene de la Paris, a fost 
întrecut surprinzător de stelis
tul Iulian Rusu, prin ippon 
(osae-komi, min. 4,10). Deci 
2—1 pentru Steaua. Orădenii au 
mai avut șanse doar la mijlo
cie, valorificate, de altfel, de 
Nicolae Iosif, care l-a dominat 
net pe Ion Simion, cîștigînd la 
puncte. Scorul devenise 2—2. 
dar la ultimele două categorii 
steliștii erau de departe favo- 
riți : după cum aveau să și 
confirme : Petre Anițoaie (se
migrea) l-a învins prin ippon 
(shime, min. 4.33) pe Ferencz 
Szabo, iar Marian Grozea 
(grea) a dispus tot prin ippon 
(ko-uchi-gari. min. 3.20). de 
Petre Opriș. Scor final : 4—2 
pentru Steaua.

în celelalte partide susținute 
— cu O excepție. 3—2 cu Ra
pid București — Steaua s-a im-

Mehedinți, eu locul 6 (Iuliana 
Tutunaru), ambele cat. 13—14 
ani. De asemenea, ai unor 
foarte tinere centre atletice, 
printre care Panciu — Vrancea, 
cu copii care promit (Romeo 
Onofrei, Culeta Oancea) și cu 
un inegalabil pasionat de atle
tism, care este învățătorul 
Gheorghiță Popa, antrenor vo
luntar.

Finala de cros a constituit, 
așadar, o reușită în plan com- 
petițional și organizatoric, la 
fel ca și celelalte (inot, orien
tare turistică), Consiliul Jude
țean al Organizației Pionieri
lor (președinte, prof. Lucretia 
Pampu) și C.J E.F.S. Sibiu a- 
ducînd în sprijinul reușitei în
tregul activ format din oameni 
pasionați și competenți, care 
n-au scăpat din ateție nici un 
detaliu, pornind de la forme 
cit mai sugestive de populariza
re a întrecerilor. De aici, de
sigur, și afluența de spectatori, 
la toate cele trei finale, deși 
n-a fost decît o întrecere a- 
vînd drept protagoniști numai 
copii.

„Cupa României" la rugby — 
care se desfășoară sub egida 
Daciadei — a ajuns în faza 
sferturilor de finală, progra
mate mîine, astfel: Politehnica 
Iași — Farul (arbitru: Gh. Huș- 
tiu), Rulmentul Bîrlad — Stea
ua (C. Stanca), CFR Brașov — 
Gloria PTT Arad (V. Chiron- 
dojan), I.M.G. București — Gri- 
vița Roșie (Gh. Voinea). Este 
de remarcat prezența în „sfer
turi", alături de echipele din 
primul eșalon al rugbyului nos
tru, a divizionarei B din Bra
șov. după ce o bună compor
tare în această întrecere a ti
nereții (limită de vîrstă 25
ani) au avut și Petrochimistul 
Pitești, Electrocontact Boto
șani, Textila Pucioasa.
• în campionatul de juniori,

GRIVIȚA ROȘIE PE LOCUL I 
ÎN COMPETIȚIA DE RUGBY III 7

Rugbyul in 7 a mal făcut un 
pas către... inimile iubitorilor (în 
continuă creștere!) ai sportului 
cu balonul oval, prin frumoasa 
acțiune a R.C. Grivița Roșie: o 
competiție rezervată echipelor de 
seniori din Divizia A. Au luat 
parte 12 formații, alături de re
prezentante ale Bucureștiului, cî- 
teva din țară. Politehnica Iași 
U.A.M.T. Oradea, T.C. Ind. Con
stanța etc., dar reușita ă fost de
plină, toate competitoarele anga- 
jindu-se cu aceeași ardoare cu 
care se exprimă, adesea, în 
campionat

Victoria a revenit organizato
rilor, R.C. Grivița Roșie întrecînd 
în finală pe Dinamo cu 43—6 
(18—S). Poate că scorul interesea
ză mai puțin, de relevat ar fi în
să faptul că s-au înscris nu. mai 
puțin de 8 încercări; Neaga (3), 
Gh, Dinu, Gurămare, Calafetea- 
nu, Tudose. Neaga a transformat 
6 dintre acestea și o l.p. pentru 
învingători, Dinamo avlnd o în
cercare, prin Tutunaru (a trans
format Copil).

Au fost” folosite formațiile: R.C. 
Grivița Roșie: Dinescu, Gh. Di
nu (Circei), Gurămare (Tudose), 
Anton, Neaga, Chirigiu. Calafe- 
teanu; Dinamo: Doja, Tufă, Za- 
fiescu II, Copil, Aldea. Popescu, 
Tutunaru.

Inițial au avut loc jocurile din 
grupele preliminarii (18 partide), 
rămînind. pînă la urmă. în eli
minatorii 8 echipe, R.C, Grivița 
Roșie, Dinamo, Steaua, C.S.U. 
Sportul Studențesc-Construcții. 
Gloria. T.C. Ind.. Politehnica Iași 
și U.A.M.T. Oradea. In semifina
le: Dinamo — Steaua 12—6 șl 
R.C. Grivița Roșie — C.S.U. Spor
tul Studențesc-Construcții 32—10.

- -.. —
pus fără dificultate : 5—1 cu 
Rapid Sinteza Oradea, 6—0 cu 
Dinamo Brașov, 5—0 cu Oțe
lul Tirgoviște și 7—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș.

La rîndu-i, TCI s-a situat pe 
locul secund, pierzînd doar par
tida cu Steaua. In rest : 7—0 
cu Oțelul, 6—1 cu A.S.A., 4—3 
cu Rapid Buc.. 6—1 cu Rapid 
Sinteza și 5—1 cu Dinamo 
Brașov.

Peste așteptări — față de 
modesta evoluție în etapele di
vizionare — a concurat A-S.A. 
(antrenor Florin Mărcuș), care 
s-a situat, în final, pe locul 3. 
Echipa mureșeană, din care 
s-au remarcat A. Gergely (su- 
perușoară), FI. Stratulat (ușoa
ră). R. Tanca (semimijlocie) și 
C. Zaharia (grea), și-a asigu
rat locul pe podium după ce a 
trecut de formația gazdă (4—3), 
care viza și ea locul respectiv. 
A.S.A. a mai învins pe Rapid 
Sinteza (6—1). Dinamo Brașov 
(5—2) și pe Oțelul (5—2).

Celelalte rezultate : Rapid 
Buc. cu Rapid Sinteza 7—0. cu 
Dinamo Brașov 4—2 și cu Oțelul 
5—2 ; Dinamo Brașov cu Sin
teza 4—3 și cu Oțelul 2—3 ; 
Oțelul — Rapid Sinteza 3—3 
(30—20 la ipponaveraj).

(
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/. D. M. S. ANUNȚA
în ziua de 25 mai 1987, orele 10, se vlnd prin licitație publică 

autoturisme pe benzină, diferite mărci, disponibiiizate prin De
cret 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, B-dul Magheru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
Ia C.E.C. o garanție de 10% din prețid de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației, 

precum șl adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afi
șate la următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale I.D.M.S, 
din :

Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P 16, sector 2;
Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2;
Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2;
B-dul Magheru nr. 22, sector 1;
Mag. Sport-turism, str. Socului nr. 53, sector 2;
B-dul Nicolae Bâlcescu nr. 36, sector 1;

_ Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.
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CU trei etape înainte de tur
neul final (Iași, 10—14 iunie), 
situația s-a clarificat în parte 
în ce privește disputa pentru 
primele două locuri din serie 
— ale calificării în faza deci
sivă. în frunte se află CSȘ Lo
comotiva București, C.S.Ș. 2 
Constanța — cu două echipe 
și Gloria București. în seria I; 
C.S.Ș. Steaua, C.S.S. Triumf- 
Rapid București, în seria a 
doua ; C.S.Ș. Unirea Iași, 
C.S.Ș. Suceava, în seria a tre
ia; C.S.Ș. Șoimii Sibiu, C.S.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca. C.S.Ș. 
Locomotiva Oradea, Gloria- 
Olimpia Arad, în seria a patra.
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Turneele finale ale Diviz

C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI (m) Șl C.S.Ș. CL
Turneele finale ale Diviziei 

școlare șl de juniori la baschet, 
desfășurate in moderna (și bine 
întreținută) Sală a sporturilor 
din Oradea, s-au încheiat cu vic
toria echipelor CSȘ 4 ICED Bucu
rești, la băieți, și CSȘ Viitorul 
Universitatea Cluj-Napoca, la 
fete. Ambele formații au domi
nat cu autoritate Întrecerile, iar 
în partidele decisive au obținut 
viotorii clare. CSȘ 4, de pildă, 
s-a impus în meciul cu CSȘ 3 
Steaua București (scor final : 
100—89) datorită în principal jo
cului colectiv, de adevărată e- 
chlpă, prin care a depășit o ad
versară cu individualități remar
cabile. dar lipsită de coeziune. 
Drept urmare. CSȘ 4 a condus 
cu 47—28 (min. 20). 68—48 (min. 
28) și doar spre final diferența 
a devenit mai mică. Au marcat : 
C. Popa 27, Lazăr 17, Miurescu 
16, Hălmăgeanu 16, Cojocaru 15, 
Stoian 2. Alecu 8 pentru învin
gători, respectiv ReteenbQchler 
2», Toma 25, Pelger ÎS, D. Pin- 
tea 6, Roznovschi 4. D. Ionescu 
3. Rădulescu 3. Au arbitr it bine:

BOX
(Urmare din pa o I)
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trat Cuțov, Valentin Vrînceanu. 
Alee Năstac și Ilie Dascălu 
pregătesc acum un adevărat 
„lot de speranțe", lot reflec- 
tînd schimbul de generați) 
care are loc în boxul nostru. 
Ștafeta consacraților este pre
luată de tineri talentați, dor
nici de consacrare. Ne gîndim, 
în primul rind, la campionii 
mondiali de juniori Marcelică 
Tudoriu și Daniel Măeran, la 
Daniel Dumitrescu, „medalia 
de bronz" a „europenelor" de 
juniori de anul trecut, la Va
sile Damian, medaliat cu bronz 
la „mondialele" de juniori și, 
bineînțeles, ia alți sportivi din 
lot. Recentul test al „Centurii 
de Aur" a adus în lot „nou 
tați" ca Adrian Amzăr și Io< 
Guzganu, a căror formă spor
tivă i-a impus atenției selec
ționerilor. Cu cîteva zile în 
urmă, candidații la un loc în 
echipa reprezentativă au sus
ținut mai multe meciuri de an
trenament, fiecare cu unul, 
doi sau chiar trei adver
sari (în fiecare repriză cu al
tul). Toți componenții iotului 
vor încerca, desigur, să-i con
vingă pe selecționeri că au n 
formă bună. Ultimul cuvînt îl 
vor avea. însă, antrenorii. Pe 
cine vor alege ei să ne repre
zinte la Torino, vom vedea în 
curînd. Vrem să credem, însă, 
că seriozitatea în pregătire va 
fi atuul... comun al candida- 
ților. Și sperăm că numărul 
celor care vor convinge că me
rită să fie selecționați va fi 
cit mai mare.
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a sporturilor din Galați
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îmbunătăți poziția în clasa-
ment.
1. Univ. Cv. 30 27 3 85:27 57
2. C.S.U. I.M.N. GI. 30 20 10 70:45 50
3. Dacia Pitești 30 18 12 61:48 48
<. Dinamo Buc. 30 12 18 53:62 42
5. Penicilina Iași 30 8 22 40:71 38
6. C.S.M. Lib. Sibiu 30 5 25 26 :82 35

Iată si numele celor ci:nci ar-
bitrt ce vor oficia la acest
turneu : V. Ranghel, CI. Mur- 
gulescti, N. Grigorescu (Bucu
rești), V. Arhire, Gh. Ferariu 
(Brașov), P. Deju (Galați).

i de juniori la baschet

CUCERIT TITLURILE DE CAMPIOANE
ru lo- Steaua : 96—90 cu CSȘ Arad,
i CSȘ 108—55 cu CSȘ Tirgoviște ; CSȘ
ispută Arad : 68—67 cu CSȘ Tirgoviște.
ini la Componența campioanei : M. Hăl-
că la măgeanu, C« Popa, Cr. Dobre, A.
parte Rădulescu, S. Lazar, B. Stoian,
două M. Alecu, V. Miurescu, D. Con-

: CSȘ stantinescu, H. Cojocaru, L. Cu-
a pu- ciurean, L. Cohanciuc ; antrenor:
le 1,96 H. Giurgiu. Clasament final : 1.
,98 m, CSȘ 4 ICED 6 p, 2. CSȘ 3 Steaua
lapoca 5 p, 3. CSȘ Olimpia Arad 4 P,
:1 trei 4. CSȘ Tirgoviște 3 p. Premii
nu a speciale: R. Relsenbttchler —
rol. eoșgeter (112 p) ; M. Sinevici
meiului (CSȘ Arad) — cel mal teiinio ju-
iitorul cător.
:1 CSȘ FETE : CSȘ Cluj-Napoca : 73—61 
a stat eu CSȘ Rm. Vîlcea, 96—72 cu 
i spre CSȘ 2 Oradea. 117—64 cu CSȘ 4

(min. București. 84—83 cu CSȘ 1 Con- 
oanele stanța, 120—67 cu CSȘ Tulcea ;
(și au CSȘ Rm. Vîlcea : 81—72 cu CSȘ
faptu- 2 Oradea, 92—56 cu CSȘ 4, 50—"5
putut cu CSȘ 1, 73—52 cu CSȘ Tulcea ;

;at 10 CSȘ 2 Oradea : (6—81 cu CSȘ 4.
i CSȘ 99—74 cu CSȘ Tulcea, 65—60 cu
iterve* CSȘ 1 ; CSȘ 4 Politehnica Bucu-
resim- rești : 35—73 cu CSȘ 1, 79—58 ou
: Ve- CSȘ Tulcea ; CSȘ Tulcea : 75—74

goș 8, eu CSȘ 1. Echipa campioană :
yte 4, Aurora Drago,. Ildiko Manasses.
nyedi) Delia Dragoste, Tdnde Enyedl,
spectiv Margareta Veres. Simona Morar,
Predu- Antoanela Boyte. Georgiana Ge-
jeci 7, leriu, Erzsebet Pall. Roxana Ciu- 
itrajul gudean. Daniela Bujor : antre-
t. nor : H. Pop. Clasament final :
m eă 1. CSS Viitorul Cîuj-Napoca 10 P,
•neelor 2- CSS Rm. Vîlcea 9 p. 3. CSȘ 2

jl se Crișul Oradea t p. 4. CSS 4 Pc-
lerfor- litehnica București 7 p. 5. CSS
deciși- Tulcea 6 o. 6. CSS 1 Constanța
pentru 5 P- Pneenii sneciale : Magdalena
ompo- Manea — coseetera (118 p) șl
:ătoare Ildiko Manasses — cea mai teh-
repre- nieă.

>r lua întrecerile s-au bucurat de ar- 
plona- bitraje bune asigurate de : I. 
al^ac- Antonescu, M. Oprea (București), 
îațlilor D. Roșea, Șt. Kakas, R. Vaida 

(Oradea), D. Oprea (Timișoara), 
CSȘ 4 a. Hohl (Satu Mare) șl B. Florin 
u CSS (Brașov).

Arad,
CSȘ 3 Dumitru STANCULESCU
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ROMÂNIA - POLONIA
(Urmare din pag I)

cins la amintitul hotel din lo
calitate.

Antrenorul Podedworny a 
deplasat un lot în care au in
tervenit cîteva schimbări față 
de cel anunțat inițial. Și asta 
pentru că atenția federației 
poloneze se îndreaptă In clipa 
de față în special spre echi
pa olimpică, după ce prima

zarski a venit Wandzik și s-a 
renunțat la înaintașul Pachel- 
ski, ca și la Furtok, suspendat 
în ultimul moment. De remar
cat că acesta din urmă luase 
parte la toate partidele inter
naționale susținute anul aces
ta de prima reprezentativă a 
Poloniei.

La Cluj-Napoca vremea e splen
didă și publicul așteaptă din 
partea olimpicilor noștri o 
nouă victorie.

Ieri dimineață, lotul olimpic de fotbal al Poloniei a sosit in 
Capitală. Iată-i pe oaspeții noștri care, la puțin timp după 
aceea, și-au continuat drumul, tot cu avionul, spre Cluj-Napoca.

Foto : Aurel NEAGU
reprezentativă a fost învinsă, 
miercuri, la Budapesta, de Un-
garia, cu 5—3 și șansele ei de 
calificare la turneul final al 
C.E. — 1988 au fost, practic, 
compromise. Oaspeții au fă
cut luni după-amiază un an
trenament pe gazonul stadio
nului Municipal, la care au 
luat parte următorii jucători : 
Wandzik, Jojko — portari • 
Grembocki, Piekarkczyk, Pio- 
trowicz, Gora, Sokolowski — 
fundași ; Chojnacki, Swiatek, 
Nawrecki, Iwanicki, R. War- 
zycha, Majka — mijlocași ; K. 
Warzycha, Lesniak, Kosowski. 
Ptak — înaintași. După cum se 
vede, în locul portarului Kos-

Despre Avădanei se spu
nea că este un jucător cu 
care se lucrează greu, este 
mereu în contratimp cu in
tențiile antrenorilor, se in
tegrează anevoios în proce
sul de instruire etc. Iată 
însă că, în timpul recentu
lui meci cu Corvinul Hu
nedoara, in care Avădanei a 
fost „vioara intii**, cu alte 
cuvinte cel mai bun de pe 
teren, trăgînd practic 
treaga echipă după 
tul jucător brașo
vean a demon
strat că afirmați
ile „rele** trebuie 
privite sub be
neficiu de inventar. Dar 
despre ce este vorba?

tn minutul 19 ai întîlniriî, 
coechipierul său Ștefan Va- 
sile a călcat greșit, suferind 
o entorsă la genunchi, mo
tiv pentru care a și cerut 
înlocuirea. Antrenorul Cos- 
tică Ștefăneseu l-a intro
dus imediat în teren pe tî- 
nărul 
jucător 
ță, dar 
lentul 
titular, 
modest 
cînd, uluit parcă, a oprit 
balonul cu mîna în supra
fața proprie de pedeapsă, 
la o fază banală, fără nici 
un adversar în preajmă. Pe
nalty clar, ratat însă de 
hunedoreanul Petcu. în mo
mentul următor, cu capul 
plecat, Dumitriu s-a în
dreptat, din proprie iniția
tivă, spre banca de rezer
ve. Dar n-a apucat să pă
răsească terenul, pentru că 
Avădanei a alergat spre el,

in
el, înai-

Un minut 
de ETICA

Dumitriu, un 
lipsit de experien- 
recomandat de ta- 
lui ca un viitor 
Dumitriu a jucat 

pînă în minutul 62,

„PREMIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
bună, 

-urești" 
aprig 
reve- 

lov-edit 
stă, a- 
candi- 
an. G. 
jccelen- 
u mult 
obținut 
Gruia, 

ord de 
le spe- 
ni. O 
ut fru- 
i a lui 
lerson, 
fond a 
le ase- 
irul u- 
Dorina, 
t mai 
Cealaltă 
i reve- 
ifrtd că 

oai. 
totdea- 
cîștigat 
:n-d un 
i,6/km), 
-i, vic- 
A.urora, 

• mai 
toritate 
valoa- 
care a 

asa. In

HI P I S M
încheiere, să remarcăm că arbi
trajele au fost fără greșeală, În
deosebi în cazul lui Laminor.

REZULTATE TEHNICE: Curs* 
I: 1. Runc (Molse) 1:40,3. cota: 
cîșt. 1, Cursa a Ii-a: 1. Sadovan 
(RJ. Nieolae) 1:23,2. Cota: cîșt. 2, 
ev. io. Cursa a IH-a: 1. Aurora 
(Dumitrescu) 1:29,5; 2. Ralia; 3. 
Rimeț. Cota: cîșt. 2,40, ev. 17. 
Cursa a IV-a: 1. Ghirlanda (Sol- 
can) 1:26,1; 2. Slpică; 3. Craidon. 
Cota: cîșt. 5, ev. 14, ord. triplă 
502, triplu H-HI-IV 155. Cursa a 
V-a; 1. Hereon (M. Ștefăneseu) 
1:29,1. Cota: cîșt 4, ev. 32. Cursa 
a Vl-a: 1. Gruia (Solcan) 1:28,7;
2. Trifan: 3. Stejerel. Cota: cîșt.
3, ev. 12, ord. triplă 840. Cursa a 
VII-a: 1. Astru (Fio rea) 1:28,4; 2. 
Strada; 3. Vers. Cota: cîșt. 10. ev. 
74, ord. triplă 410. triplu V-VI-VH 
548. Cursa a vni-a: I. Rebra (M. 
ștefăneseu) 1:43.4; 2. Tutanela; 
3. Val. Cota: cîșt. 4, ev. 48, ord. 
triplă 964. Cursa a IX-a: 1. Hi- 
polit (M. Dumitru) 1:25.6; 2. Su
giuc; 3. Fidelio. Cota: cîșt. 10, ev. 
62, ord. triplă 1380. Cursa a X-a : 
1, Jalin (M. Ștefăneseu) 1 :®5,7; 2. 
Ortelica. Cota: cîșt. 7. ev. 128, 
ord. 45.

A. MOSCU

1-a îmbrățișgț și l-a îmbăr
bătat („cite n-am pățit eu 
din astea, cînd eram ca ti
ne, băiete**), redîndu-i cu
rajul pierdut, de care avea 
atîta nevoie. Antrenorul 
Ștefăneseu a înțeles ime
diat că nu este cazul să-1 
schimbe. Și Dumitriu. pînă 
în finalul partidei, a iucat 
excelent. Gestul lui Avăda- 
nei, lăudabil, colegial, uman, 
plin de căldură, a lăsat o 
frumoasă impresie, invitin- 

du-ne să medităm 
asupra caracteru
lui acestui jucă
tor. La sfîrșitul 
meciului. Avăda- 

ținut să ne spună: 
Dumitriu ar fi fost 

t, ar fi fost afectat,
nei a 
„Dacă 
înlocuit, 
cred, și viitorul lui sportiv. 
Poate chiar compromis**. 
Așa este. Bravo Avădanei!

Gheorghe NERTEA
P.S. Cît de importante 

sînt condițiile în care se 
produce tentativa debutului 
pe prima scenă se vede 
foarte bine din exemplul de 
mai sus. In aceste momen
te decisive, grija și atenția 
antrenorului rămîn elemen
tele decisive. Dar. cum de 
asemenea ilustrează cazul 
de la Brașov, rolul coechi
pierilor nu este defel ne
glijabil. Iată de ce am 
dori ca, prezentînd semni
ficativa secvență brașovea- 
nă, să atragem atenția 
turor celor in măsură 
dea o mină de ajutor 
nerilor fAhalișii aflați 
emoționantele momente 
intrării in zona performan
ței.

tu
și 
ti- 
in 

ale

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA CARE 

VA PARTICIPA LA TURNEUL 
DIN R. P. CHINEZA a susți
nut, duminică dimineața, ulti
ma partidă de verificare, par
teneră de pregătire fiindu-i e- 
chipa Sportul Studențesc. Me
ciul, găzduit de stadionul di
vizionarei A. a plăcut celor 
care l-au urmărit, fiind presă
rat cu numeroase faze de poar
tă, cinci dintre ele încheiate 
cu goluri spectaculoase. Iată 
autorii lor : Pană și V. Iorgu-

lescu — pentru „alb-negrii** din 
„Regie**, Moromete, Oanță si 
Cristian Sava — pentru selec
ționată.

Ieri, selecționata, pregătită 
de antrenorii Gheorghe Ola și 
Romulus Chihaia, a plecat spre 
R.P. Chineză. Au făcut depla
sarea, printre alții, Prunca. 
Bolea. Bunaciu, Dumitrașcu, 
Lupescu, Motroc, Zamfir, Moro
mete, Ursea, Cr. Sava. I. Gigi, 
jucători de real talent de la 
care așteptăm o bună evoluție

I DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A 24-a
SERIA I

Șiretul Pașcani — Relonul Săvi- 
nești 1—0 (0—0), Metalul Botoșani 
— Explorări CImpulung Moldove
nesc 0—2 (0—1), Cetatea Tg.
Neamț — TEPRO Iași 2—1 (1—0). 
Constructorul Iași — Avîntul Fra
sin 2—2 (0—1), Metalul Rădăuți — 
CSM Bucecea 2—0 (1—0), Chimia 
Fălticeni — Zimbrul Șiret 5—0 
(1—0), Minerul Vatra Dorn ei — 
Carpați Gălănești 2—1 (1—1), Cris
talul Dorohoi — Electro Botoșani 
întrerupt in min. 78, la 1—0.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 24-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 52 p (46—15), 2. Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc 48 p 
(53—18), 3. Relonul Săvlnești 47 p 
(49—16)... pe ultimele locuri: 15. 
TEPRO Iași 29 p (31—45), 16. Cris
talul Dorohoi 13 p (18—64) — 23 
de jocuri.

SERIA A H-a
Laminorul Roman — Inter Vas

lui 3—0 (2—0). Proletarul Bacău
— DVA Portul Galați 2—1 (1—0), 
Gloria Galați — Metalul Roman 
3—1 (1—0) Letca Bacău — Petro
lul Moineștl 1—3 (1—0), Steaua 
Mecanica Huși — Partizanul Ba
cău 2—0 (1—0). Mecanica Vaslui
— Unirea Negrești 2—0 (2—0),
Victoria IRA Tecuci — Minerul 
Comănești 2—0 (0—0), CSM Bor- 
zești — Textila Buhmși 4—0 (2—0).

Pe primele locuri: L INTER 
VASLUI 58 p (46—11), 2. CSM 
Borzești 49 p (49—21), 3. Textila 
Juhujl 43 p (47—28)... pe ultimele 
locuri: 15. Minerul Comănești 27 
p (28—32), 16. Letea Bacău 11 p 
(22—50).

SERIA A IH-a

IAnrubium Măcin — Petrolul 
tanca 1—0 (1—0), Chimia Buzău 
— SN CSȘ Tulcea 0—0, Luceafă-

Irul Adjud — Granitul Babadag 
1—0 (0—0). Petrolul Berea — Me

A DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I PRO- 
cat. 2: 
ei și 7 
cat. 3: 

10 a 992
cat. 6: 

>56.75 a
40 lei.

IA 1:

te pro- 
: LOTO 
atribuie 
;are a- 
:ia 1300

și diversele sume în numerar. 
Reamintim că TRAGEREA LOTO 
2, spre deosebire de alte genuri 
de tragere, oferă posibilitatea de 
a se acorda cîștiguri și cu numai 
2 numere.
• Concursul PRONOSPORT al 

acestei săptămîni programează 
următoarele partide: 1. F.C. Ar
geș — Dinamo; 2. Flacăra Moreni 
— Rapid Bucureși; 3 Oțelul — 
F.C.M. Brașov: 4. Poiana — Stea
ua Mizil; 5. ICIM — Progresul; 6. 
Metalul Bocșa — „Poli" Timișoa
ra; 7. Minerul Cavriic — Gloria

Bistrița; 8. Campobasso — Lane- 
rossi; 9. Genoa — Parma; 10. 
Lecce — Cesena; 11. Messina — 
Pescara: 12. Modena — Cremone- 
se; 13. Triestina — Pisa.
• LOZUL în PLIC este, ca în

totdeauna, prezent la toate agen
țiile Loto-Pronosport și vînzăto- 
ril volanți, conțin uînd să ofere 
ciștiguri în bani și autoturisme.
• Precizăm că extragerea I a 

tragerii multiple Loto de dumi
nică, 17 mai este alcătuită, co
rect, din următoarele numere : 
41, 16, 25. 65, 28, 60, 42, 67, 50.

talul Buzău 3—1 (1—0), Foresta
Gugești — Chimia Brăila 1—2 
(0—1), Carpați Nehoiu — Progre
sul Isaccea 3—0 (1—0), Energia 
Mărășeștl — Constructorul Hidro
tehnica Focșani ’—0 (2—0), Mine
rul Mahmudia — Laminorul Vi
zi ru 3—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. LUCEA
FĂRUL ADJUD 44 p (31—16), 2. 
Petrolul Ianca 43 p (48—34), 3. 
Petrolul Berea 39 p (40—30)... pe 
ultimele locuri : 14. Arrubium
Măcin 30 p (23—28), 15. Minerul 
Mahmudia 30 p (24—41), 16. La
minorul Viziru 29 p (33—30).

SERIA A IV-a
TSCTP Ulmeni — Cimentul Med

gidia 1—2 (1—1) Metalul Manga
lia — Voința Constanța 1—2 (0—2), 
Victoria Lehliu — Victoria Tăn- 
dărei 2—2 (2—2). Petrolul Roata 
de Jos — Viitorul Chlrnogi 4—0 
(1—0), Oțelul Călărași — Unirea 
Urziceni 7—0 (2—0). IMU CSȘ
Medgidia — FCM Dunăreană 
Giurgiu 3—1 (2—0), SN Oltenița
— Sportul „30 Decembrie" 1—2 
(0—1), Portul Constanța — Olim
pia Slobozia 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: L CIMEN
TUL MEDGIDIA 55 p (60—28), 2. 
Sportul „30 Decembrie" 49 p (42— 
16), 3. Oțelul Călărași 44 p (51— 
25)... pe ultimele locuri: 15. Viito
rul Chirnogi 27 p (29—47), 16. FCM 
Dunăreană Giurgiu 23 p (25—45).

SERIA A V-a
Metalul București — Voința 

București 6—1 (2—0), Chimia Gă- 
ești — Minerul Șotînga 3—0 (2—0). 
ICSIM București — CFR BTA 
București 3—1 (2—1), Avicola
Crevedla — Abatorul Buourești
1— 0 (0—0). Viscofil București — 
Electrica Titu 3—o (t—0), Metalul 
Mija — Tehnometal București 1—1 
(1—0). MECON București — Ci
mentul Fieni 4—2 (0—D. Danubi
ana București — IUPS Chitila
2— 0 (0—0)

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 48 p (40—17), 2. Avi
cola Crevedia 41 p (30—25), 3.
IUPS Chitila 39 p (47—28)... pe 
ultimele locuri: 14. Abatorul 
București 26 p (28—38), 15. Voin
ța București 26 p (19—40). 16.
ICSIM București 25 p (18—41) — 
penalizată cu 1 p.

SERIA A Vl-a
Lotrul Brezo! — Sportul Mun

citoresc Caracal 0—1 (0—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
Progresul Corabia 2—0 (2—0), Da
cia Pitești — Automatica Alexan
dria 3—2 (1—1) Constructorul
TCI Craiova — Recolta Stoică- 
neștl 1—0 (0—0) Progresul Băi- 
lești — Viitorul Drăgășani 3—1 
(2—1), Textila Roșiori — Con
structorul Pitești 5—0 (3—0), IOB

Balș — Muscelul Cîmpulung 2—1 
(fl—1), Chimia Tr. Măgurele — 
CFR Craiova 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 53 p 
(60—22), 2. Muscelul Cîmpulung 
47 p (40—19), 3. Chimia Tr. Mă
gurele 45 p (35—21)... pe ultimele 
locuri: 15. Textila Roșiori 25 p 
(20—40). 16. Constructorul Pitești 
8 p (16—56)

SERIA A VII-a
Gloria Reșița — Minerul Motru

1— 0 (0—0), Energia Rovlnari —
Minerul Anina 2—1 (1—0). Ar
mătura Strehaia — Metalurgistul 
Sadu 2—1 (1—1). s-a jucat la Dro- 
beta Tr. Sev.. Minerul Moldova 
Nouă — Petrolul Țicleni 2—1 
(1—1), CFR Caransebeș — Mine
rul Oravlța 1—0 (0—0), Mecaniza
torul Simian — CSM Caransebeș
3— 0 (0—0). Metalul Oțelu Roșu — 
Dlerna Orșova 3—o (1—0), Vic
toria înainte Vînju Mare — Mine
rul Mătăsari 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 47 p (46—21), 2. Minerul 
Anina 45 p (55—22), 3. Gloria Re
șița 45 p (43—10)... pe ultimele 
locuri: 14. Dierna Orșova 28 p 
(31—40), 15. Armătura Strehaia 28 
p (33—51), 16. înainte Vînju Mare 
22 p (21—60).

SERIA A VHI-a
Minerul Lupeni — Progresul 

Timișoara 1—1 (0—0), Unirea Sîn- 
nicolau Marc — Minerul Știința 
Vulcan 2—0 (0—0), Obilici Sîn- 
martinu Sîrbesc — Metalurgistul 
Cugir 2—0 (1—0), CFR Simeria — 
Șoimii Lipova 6—1 (3—0), CFR Ti
mișoara — CSM Lugoj 6—1 (3—0), 
Minerul Ghelar — Victoria Călan
2— 0 (0—0), UM Timișoara — Uni
rea Tomnatic 1—2 (1—2y, strun
gul Chlșineu Criș — Vagonul 
Arad 1—2 (1—0)

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 51 p (44—23), 2. 
Vagonul Arad 47 p (46—24), 3.
CFR Timișoara 41 p (41—30)... pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Ghe
lar 21 p (26—51), 16. Victoria Că
lan 14 p (12—45).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Sticla A- 

rleșul Turda 1—2 (1—1), Mecani
ca Alba lulia — Olimpia Gherla 
o—o. Recolta Salonta — Gloria 
Beiuș 3—2 (1—1). Tîrnavele Blaj 
— Minerul Or. dr. Petru Groza 
2—1 (1—1), Minerul Șuncuiuș — U- 
nirea Alba lulia 2—1 (1—1). Indus
tria Sîrmei C. Turzli — Bihorea
na Marghita 3—0 (1—0), Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Motorul IRA 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0) Metalul 
Aiud — Unirea Valea lui Miha!
4— 0 fl—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA

în tradiționala competiție din 
R. P. Chineză.

• STADIONUL CENTRAL 
DIN CRAIOVA va găzdui joi. 
de la ora 18, un atractiv meci 
de fotbal cu participarea foste
lor glorii ale „alb-albaștrilor“ 
(generația *74), care vor fi o- 
puse jucătorilor din actuala e- 
chipă a Universității Craiova.

Din formația ’74 vor face 
parte, printre alții Manta, O- 
prea, Niculescu, Deselnicu, Boc, 
Ivan, Strimbeanu. Bădin. Niță, 
Bălan și, bineînțeles. Bălăci.

TURDA 55 p (48—11), 2. Metalul 
Aiud 52 p (48—14), 3. Unirea Alba 
lulia 43 p (S3—28), 4. înfrățirea 
Oradea 43 p (45—23)... pe ultimele 
locuri: 15. Bihoreana Marghita 23 
p (20—45), 16. Minerul Or. dr. 
Petru Groza 21 p (16—39).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Oașul 

Negrești 4—2 (3—1), Minerul Bor- 
șa — Chimforest Năsăud 3—0 
(0—0), Minerul Sărmășag — Mi
nerul Bălța 2—0 (1—0), Victoria 
Cărei — Chimia Zalău 2—o (2—0), 
Minerul Baia Sprie — Bradul VI- 
șeu 2—0 (2—0), Minerul Băiut — 
Chimia Tășnad 3—1 (1—1), Silva- 
nia Cehu Silvaniei — Laminorul 
Beclean 1—1 (0—0). Minerul Rod- 
na — Mecanica Bistrița 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 53 p (58—23), 2. Mi
nerul Baia Sprie 51 p (41—22). 3. 
Victoria Oarei 44 p (47—21)... pe 
ultimele locuri: 15. Chimia Zalău 
26 p (23—40). 16. Bradul VIșeu 22 
p (21—49).

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

vîntul Reghin 1—2 (1—0), Progre
sul Odorhei — Metalul Sighișoa
ra 4—0 (1—0), Metalul Reghin — 
Automecanica Mediaș 2—0. (2—0), 
I.P.A. Sibiu — Viitorul Gheor- 
gheni 2—1 (1—0). Mureșul Luduș
— Metalotehnica Tg. Mureș 1—2 
(1—1). Carpați Agnita — Mineral 
Bălan 5—0 (4—0). Unirea Ocna 
Sibiului — Mecanica CSU sibiu 
0—1 (0—0) — s-a jucat la Cisnă- 
die. Unirea Cristuru Secuiesc — 
Otelul Reghin 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 50 p (55—20), 2. Progre
sul Odorhei 47 p (48—16). 3. Elec
tromureș Tg. Mureș 46 p (51—18)... 
pe ultimele locuri: 15. Carpați 
Agnita 30 p (23—45). 16. unirea 
Ocna Sibiului 19 p (17—52).

SERIA A XII-a
Metalul Plopeni — Metalul Tg. 

Secuiesc 2—0 (1—0). ASA Chimia 
Ploiești — Minerul Filipești 4—1 
(2—1), Torpedo Zărnești — Elec
tro Sf. Gheorghe 3—1 (0—0), Pe
trolul Băiool — Victoria Floreștl 
4—0 (2—0). Mobila Măgura Codlea
— Cimentul Hoghlz 2—0 (1—0), 
Precizia Săcele — Minerul Bara- 
olt 6—0 (2—0). Unirea Cîmpina — 
IPT Intorsura Buzăului 3—0 (1—0), 
Carpați Sinaia — Nita-amonia Fă
găraș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
PLOPENI 50 p (49—20). 2. Nitra- 
monia Făgăraș 39 p (40—31), 3.
Metalul Tg. Secuiesc 38 p (34— 
21)... pe ultimele locuri: 14. Tor
pedo Zărnești 29 p (19—30), 15.
Carpați Sinaia 29 p (33—46), 16. 
Petrolul Băiool 27 p (20—33).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.



Din această săptămlnâ, prima. „Cupă Mondială" la rugby

Grupa i ll-a: INTRE MAREA TRADIȚIE
SI AMBIȚIA NOU VENITELOR> ■>

Irlanda ți Țara Galilor au cele mai multe șanse 
pentru calificarea in sferturile de finală

I 1
SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE CURSA

să începem prezenta- 
grupe în care favorite 
echipe cu o istorie a- 
fel de bogată? Vom da

Cu cine 
rea unei 
sînt două 
proape la 
întâietate Irlandei, mal recent ctș- 
tigătoare — acum doi ani — a 
„Turneului celor cinci națiuni", 
clasată a doua (la egalitate cu 
Scoția) în ediția încheiată in a- 
prille a aceleiași competiții (după 
cum un alt argument, de ordin, 
să-1 zicem, sentimental, ar fi 
faptul că rugbyștii români au
obținut primul lor rezultat „ma
re" dincolo de Canalul Mînecll ta 
urmă cu șapte ani: 13—13 la Du
blin)... Rugbyștii 
tricou reprezintă 
de jucători și o 
în 1974, la 20 de 
ințarea primului

cu trifoiul pe 
circa zece mii 
federație creată 
ani după tnfi- 

....... , club, Trinity
College. Au cîștigat în zece rîn- 
duri „Turneul de 5", dintre ei 
mulți intrînd în legenda acestui 
sport (Syd Millar. Willie-John 
McBride etc., etc.). De o bună 
bucată de vreme, antrenorul 
Mick Doyle s-a angajat pe un 
drum al reconstrucției, avînd sa
tisfacții de genu’ foarte limpede! 
victorii. 17—0, în fața Angliei, în 
februarie. Dar despre crescută 
forță ofensivă a irlandezilor s-a 
putut convinge, pe vru, și echipa 
noastră. în noiembrie trecut...

Cu 40 000 de jucători cu o foar
te bogată tradiție în spate 
(Neath RFC a fost înființat în 
1871, iar federația nouă .ani mai 
tîrziu), naționala Țării Galilor re
prezintă o forță în rugbyul Inter
național, cu nu mai puțin de 21 
de succese finale — un record! 
— în „Turneul națiunilor", • opt 
dintre ele prin „marele șlem". 
deci victorii in toate meciurile - 
unei ediții, tn ultima vreme însă, 
galezil s-au aflat intr-un anume 
declin, din 32 de partide susținute

din 1080 în amintita competiție 
reușind să cîștige doar 14. Va în
semna întrecerea de la Antipozi 
momentul revenirii la... zăpezile 
de altădată pentru Ieuan Evans, 
Moriarty, Pickering et comp.?, a- 
ceasta-i întrebarea care circulă 
des nu numai la Cardiff, cum ne 
spunea și Octav Moraru, aflat 
recent — prezență remarcată! — 
în Țara Galilor, „la jocurile se
lecționatei Barbarians (apropo de 
„echipa ciulinului", ne amintim 
cu plăcere de acea categorică 
victorie, 24—6, obținută în fața ei 
de „tricolorii" noștri, acum 4 ani, 
după înfrîngerea la limită, 12—13, 
în deplasare, în 1979).

în Canada, primul club s-a 
înființat — cînd credeți? — în 
1868, la Montreal. Dar reprezen
tativa acestei cu 10 000 de le
gitimați bate abia acum lă por
țile marelui rugby, pe cartea ei 
de vizită nefiind înscrise rezulta
te notabile, numai selecționata 
British Columbia avînd un anu
me palmares. De fapt, federația a 
fost reorganizată doar în urmă 
cu 22 de ani. In cele cîteva întîl- 
niri disputate cu partenerii din 
grupă, ea a fost învinsă: cu 
24—7, ultima oară de galezi, și 
cu 40—14 (ce-i drept, în ’74) de 
naționala... Tonga ! Prezentă ou 
esență de parfum exotic. Teh
nica și fantezia sînt definitorii 
— susțin cei care au văzut e- 
voluînd această echipă — pen
tru o formație mesageră a 
3 000 de jucători din arhi
pelagul . situat în Pacificul de 
Sud-Vest. Anul trecut, a cedat cu 
7—15 în fața Țării Galilor, dar 
cine poate spune ce vor reuși 
acum Soakai Motuapuaka și ai 
săi ?

In „Cupa țărilor latine ți 
Greciei" la tir 

ANA BUȚU A CÎȘTIGAT 
PROBA DE PISTOL 10 METRI 
în „Cupa țărilor latine și 

Greciei" la tir, competiție tra
dițională desfășurată în Italia, la 
Torino, sportiva română Ana 
Buțu a cîștigat proba de pis
tol cu aer comprimat, reușind 
381 p, urmată fiind de Morin 
(Franța) cu 377 p și Wetten- 
burg (Belgia) cu 371 p. La 
pistol sport, reprezentanta ță
rii noastre a ocupat locul se
cund, cu 576 p, după Ellero 
(Italia), cu 578 p, și înaintea 
lui Serribeli (Italia), cu 575 p, 
în proba de pistol viteză, Cor- 
neliu Ion s-a clasat pe locul 2, 
cu 593 p, proba revenind ita
lianului Quarchioni, cu 594 p.

De menționat că recordmanul 
nostru a sosit în ziua întrece
rii de la Tel Aviv, unde cîști
gase aceeași probă cu 596 p, la 
fel ca și Sorin Babii, învingă
tor la pistol cu aer comprimat 
(577 p), urmat de Liviu Stan 
(575 p).

SCHIFUL ROMAN DE 8+1 
ÎNVINGĂTOR LA MANNHEIM

MtJNCHEN, 18 (Agerpres). In 
ziua a doua a Regatei de ca
notaj academic de la Man
nheim, în proba de 8 plus 1 
pe primul loc s-a clasat echi
pajul României — 5:51,33, ur^ 
mat de cele ale U.R.S.S. — 
6:02,48 și Poloniei — 6:05,14. La 
schit simplu a cîștigat Martina 
Schiter (R.D.G.) — 7:07,60, ur
mată de Marioara Popescu 
(România) — 7:20,05.

PĂCII

Geo RAEȚCHI

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
Sofia. Circa 50 000 de concu- 

renți au fost prezențl la startul 
concursului de maraton desfă
șurat în capitala Bulgariei, în 
prezența președintelui I.A.A.F., 
Primo Neblolo. întrecerea a fost 
cîștigată de atletul 
selln Vasiliev, care 
timpul de 2.24:23.

Berna. In proba 
pe 10 mile, dotată 
Premiu al orașului 
primele locuri s-au
hard Hartmann (Austria) 47:53,4, 
urmat de Walter Marlo (Italia)

bulgar Ve- 
a realizat

de
cu
Berna", 
clasat Ger-

alergare 
„Marele 

pe

ÎNAINTEA ULTIMELOR RUNDE IN TURNEUL DE ȘAH
TIMIȘOARA, 18 (prin tele

fon), ~ ‘ -
ruptă cu 
dimineața de luni, Mihai Șubă 
revine în 
Turneului
Dar în apropierea sa se află 
alți doi șahiști români, Florin

Cîștigînd partida între- 
Theodor Ghițeșju în

fruntea clasamentului 
internațional de șah.

Gheorghiu și Valentin Stoica, 
amîndoi avînd de continuat în
treruptele din a XH-a rundă, 
disputată după-amiază. 
are un pion în plus 
bulgarului Nino Kirov, 
naiul pare dificil de 
Mai clar, avantajul lui Stoica

Prlmul 
în fata 
dar fi- 
cîștigat.

C.E. DE GIMNASTICA
(Urmare Un oag. 1)

podiumului și Dan Grecu. Prin
tre laureații edițiilor anterioare 
ale „europenelor" s-au mai a- 
flat Elena Leuștean, Sonia Io- 
van. Alina Goreac, Anca Gri- 
goraș, Mihai Borș, Emilia E- 
berle, Rodica Dunca, Mihaela 
Stănuleț, Levente Molnar. Va
lentin Pinlea, Marius Gherman, 
Daniela Silivaș,

Campionatele Europene de la 
Moscova, cu exerciții liber a- 
lese, se vor desfășura după ur
mătorul program : joi, con
cursul individual compus fe
minin (participantele fiind îm
părțite în trei serii, țara noas
tră avînd cite o gimnastă în 
fiecare serie) ; vineri, concursul 
individual 
(gimnaștii .......
două serii, unul dintre concu- 
renții români urmînd a evolua 
în prima serie iar doi — în 
cea de-a doua) ; simbătă, fi
nale pe aparate : ..sărituri si 
paralele (feminin), sol, cal cu 
minere și inele (masculin) ; 
duminică, finale pe aparate : 
bîrnă și sol (feminin), sărituri, 
paralele si. bară fixă (mascu
lin). Pentru finale se vor ca
lifica cei mai buni 8 gimnaști 
în fiecare probă, cite maximum 
doi de fiecare țară.

Iată loturile țării noastre 
pentru competiția de la Mos
cova : Daniela Silivaș. Came
lia Voinea, Eugenia Golea, Ce
lestina Popa (feminin), respec-

tiv Marius Gherman, Marian 
Rizan, Levente Molnar, Marian 
Stoican.

Din partea țării noastre vor 
oficia ca arbitri Atanasia Albu, 
Rodica Apăteanu, Iulia Drago- 
mirescu. Adrian Stoica și 
George Condovici. în calitate 
de invitate ale comitetului de 
organizare, la întreceri vor 
asista Nadia Comăneci și Ma
ria Simionescu.

Sportivii noștri! au sosit de 
simbătă la Moscova și se pre
gătesc pentru startul „europe
nelor". Alte amănunte în nu
merele următoare ale ziarului.

în partida cu Liang, al doilea 
reprezentant al R.P. Chineze.

Au abundat din nou remizele, 
consemnate în partidele Iones- 
cu — Șubă, Przewoznik — 
Ghițescu, Tischbierek — Nun, 
Kengis — Bărbulescu șl Xu — 
Ghindă. Cu mențiunea că Mi
hai Ghindă a luptat cel mai 
mult, ajungînd la mutarea 40, 
pînă să accepte împărțirea 
punctului. încă o partidă în
treruptă, cea dintre Vera și 
Foișor, în care reprezentantul 
nostru are perspective mai bune 
decît partenerul său cubanez. 
Din rundele precedente, alte 
două remize: Nun — Ghițescu, 
Xu — Kirov.

Mai sînt trei runde pînă la 
încheierea întrecerii. Continuă 
să conducă Mihai Șubă, cu 7,5 
puncte, urmat de Gheorghiu și 
Stoica, cu 6,5 p (1),Ghindă, Io- 
nescu, Tischbierek, Kengis 6,5 
p. Foișor, Vera 6 p (1), Xu 6 p, 
Liang 5,5 p (1), Ghițescu, Nun 
5 p, Bărbulescu, Przewoznik 
4,5 p, Kirov 4 p (1).

Parilc ȘTEFANOV

compus masculin
sînt împărțiți în

48:17,2 la bărbați și Debbie Els
more (Noua Zeelandă) 55:58,9, 
secondată de Genoveva Eichen- 
mann (Elveția) 56:30,3 la femei.

Waiblingen. în această locali
tate din R.F.G., cu prilejul unui 
concurs, Karsten Stolz a arun
cat greutatea la 20,70 m, iar 
Schristoph Sahmer a realizat 72,12 
m la aruncarea ciocanului.

FRAGA, 18 (Agerpres). Dis
putată contraoronometru indi
vidual, la Harrachov, etapa a
9- a a competiției cicliste inter
naționale „Cursa Păcii" a fost 
cîștigată de Uwe 
(RDG), înregistrat pe 22 km in 
33:19. Dintre cicliștii 
cel mai bun timp — 37:39 — 
l-a obținut Valentin Constanti- 
nescu.

în clasamentul general indi
vidual conduce Ampler, urmat 
de Petrov (Bulgaria) — la 
Abdujaparov (U.R.S.S.) la 
Mejerzewski (Polonia) la 
Saether (Norvegia) la 
Jaskula (Polonia) la 4:07 etc. Pe 
echipe, în fruntea clasamentu
lui se află formația R.D. Ger
mane, urmată 
U.R.S.S. — la 
chipa României 
— la 1.19:36.

Astăzi se desfășoară etapa a
10- a, Harrachov — Karpacz 
(128 km), în cursul căreia ca
ravana va intra pe teritoriul 
Poloniei.

Ampler
români.

1:29, 
1:54,
2:18,
3:13,

de aceea a
52 secunde. E-
ocupă locul 13

LAUDA SPORTIVITĂȚII«i
aceea însă, Katarzyna a ridi
cat mina și, ta aplauzele spec
tatorilor, a recunoscut că lo
vitura ei n-a fost valabilă, 
mingea căzind in terenul ad
versarei nu din banda fileu- 
lui, cum crezuse arbitrul, el... 
printr-o gaură a plasei! Me
ciul s-a întrerupt, s-a verifi
cat integritatea fileului. s-a 
constatat existența găurii, nu
mai că, spre surpriza genera
lă, arbitrul și-a menținut de

cizia, indicindu-i 
Dorotei să serveas
că de la 2—4 1 Reac
ția Katarzynel n-a 
întârziat: ea a cedat, 
Intenționat, punctul 
următor adversa- 
rea care, relan

sată moral, a cîștigat pînă la 
urmă setul, cu 7—5, finala și 
titlul de campioană a țării ! 
„N-aș mai ti putut să intru 
niciodată pe teren cu fruntea 
sus, a declarat învinsa după 
meci, dacă mi-aș fi croit drum 
spre victorie pe o nedreptate", 
gestul ei de ales fair-play, 
demn de un premiu (pentru 
care, in paranteză fie spus, 
Nowak a și fost propusă), 
scutindu-ne de alte comenta
rii, dar fiind menit, nu-i așa, 
să sublinieze, o dată in plus, 
că sportul constituie (și) un 
temeinic exercițiu al valorilor 
morale.

Ovidiu IOANIȚOAIA

E evident, și recunoscut, fe
nomenul că, pe măsură ce 
sportul dobîndește un loc tot 
mai respectat intre activități
le umane, lupta pentru victo
rie se întețește intr-o disci
plină sau alta, imbrăcînd for
mele cele mai diverse. Vechea 
deviză „totul e să participi" 
și-a păstrat, firește, frumuse
țea, dar nu și (totdeauna) ac
tualitatea, izbinzii și, implicit, 
gloriei, subordoninduli-se toa
te resursele, toate < 
și, nu te ultimul 
rînd, toate orgoliile. , 
Numeroase sînt, to- I 
tuși, situațiile cind, ! 
spre lauda lui, 
sportul furnizează 
tulburătoare exem- 1 
pie de fair-play, 
dovedindu-se a fi nu 
școală de recorduri și 
manțe, ci și una, la fel 
prețioasă pentru societate, de 
caractere.

întâmplarea asupra căreia 
vom zăbovi s-a petrecut, re
cent, în cadrul „naționalelor" 
de tenis ale Poloniei. Mai 
exact, in finala feminină, dis
putată intre Katarzyna Nowak 
și Dorota Dziekonska. La 1—1 
la seturi, 3—2 și 40—30 pentru 
Nowak, aceasta a servit și, Ia 
returul Dorotei, a răspuns cu 
o minge pe care arbitrul * 
„văzut-o“ ciștigătoare, consfin
țind adjudecarea ghemului, 
deosebii de important pentru 
economia întâlnirii. In clipa

energiile

i REPERE

doar o 
perfor- 

de

nense
ting ■
Chaves 2—0, Braga
3—0, Salgueiros — Rio Ave

- Guimaraes 1—1, Spor- 
Elvas 1—0, Academica —• 

Farense
1—1.

# La Budapesta, reprezentativa Poloniei pierde șansele de calificare 
al C.E. 0 Surprize în campionatul iugoslav • Final

Franței 0 Real Madrid spre un
IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN

In cadrul grupei a V-a 
liminariilor Campionatului 
pean, duminică, s-a disputat la 
Budapesta, meciul Ungaria — 
Polonia, cîștigat - de gazde cu 
5—3 (1—1), în fața a peste 9 000 
de spectatori. Partida, importan
tă mai ales pentru oaspeți, care 
păstrau încă șanse de calificare 
(în eventualitatea unei victorii), 
a avut o desfășurare dramatică, 
echipa Poloniei conducted cu

a pre- 
Euro-

dramatic în 
nou titlu

în turneul final
aprima divizie

1—4 șl, respectiv, 2—1, 
ca. între minutele 62—76, 
liștli unguri șă înscrie de 
obținind un succes apreciat ca 
meritat. Goluri. în ordine : Mar- 
ciniak (mini 27). Vince (min. 39), 
Sniolarek (min. 56). Detarl (min. 
62 din 11 m). Peter (min. 66). 
Detarl (min. 76), Krol (mln. 81). 
Detarl (mln. 86). In urma acestui 
rezultat. Grecia și Olanda rămîn 
în luptă pentru obținerea cali
ficării.

jucat : Po-

pentru 
fotba- 
3 ori.

1. Grecia -6411 12- V 9
2. Olanda— 5 3 2 0 6- 1 *
3. Ungaria 5 2 0 3 7- 8 4
4. Polonia 5 12 2 5- 7 4
5. Cipru 5 0 14 3-10 1

Au mal rămas de 
lonia —- Ungaria (23.IX), Unga
ria — Grecia (14.X), Polonia — 
Olanda (14.X), Olanda — Cipru 
(28.X), Cipru — Polonia (11.XI), 
Ungaria — Cipru (2.XII) și Gre
cia — Olanda (16.XII).

„ROCADA" (a cita 7!) 
Marseille și Bordeaux în ____
tea clasamentului campionatului 
francez, cu 3 etape înainte de 
final ! Ciștigînd acasă cu Au
xerre (2—0), Bordeaux a preluat 
șefia cu 50 p, Marseille răminînd 
cu 49 p în urma înfringerll su
ferite la Nisa (1—2). In rest, 
Nancy — Monaco 1—1, Le Ha
vre — Toulouse 1—1, Sochaux — 
Laval 4—0. Rennes — Brest 0—2, 
Nantes — St. Etienne 1—1. Lille — 
Metz 3—0, Toulon — R. C. Paris 
I—0, Paris St. Germain — Lens 
3—1.

între 
frun-

CAMPIONATE NAȚIONALE

te ^ultimele știri o ultimele rezultate o
AUTOMOBILISM < Marele pre

miu de formula I al Belgiei, 
disputat pe circuitul de la Fran- 
corchamps a revenit pilotului 
francez Alain Prost (Marlboro 
McLaren), cronometrat .pe 298,420 
km cu timpul de 1.27:03 (me
die orară 205,680 km), pe locu
rile următoare s-au clasat Jo
hansson (Suedia) și De Cesaris 
(Italia). în clasamentul general 
al C.M., după trei curse sițuația 
este următoarea : 1. Prost 18 p, 
2. Johansson 13 p, 3. Mansell 10 
p, 4, Plauet si Senna 6 p etc.

BASCHET • La Vilnius. 
U.R.S.S. — R. P. Chineză 117—71.

• In campionatul sud-american : 
Uruguay — Paraguay 76—59, Bra
zilia — Chile 120—83.

HANDBAL • încheind la ega
litate (23—23) meciul cu TSC Ber
lin. din finala feminină a Cupei 
Cupelor, echipa sovietică Kuban 
Krasnodar, care cîștigase prima 
întîlnire cu 21—17, a intrat în 
posesia trofeului.

POLO • 
Mondială", 
R.F.G. 8—7, 
iugoslavia 
U.R.S.S. — 
Ciudad de 
tiva locală

de

Rezultate din „Cupa 
la Salonic : Italia —
S.U.A. — Cuba 8—7,
— Grecia 12—4. 
Spania 11—9. • La 
Mexico, reprezenta- 

a cîștigat un turneu

. internațional. în meciul decisiv 
a întrecut Columbia, cu 14—8.

SĂRITURI • La Ciudad 
Mexico, proba feminină de tram
bulină a revenit sportivei chi
neze Lin Xiao Ni, cu 545 p, 
mată 
523,50 
Xiao Ling

TENIS • Turneul de la Roma 
s-a încheiat cu succesul suede
zului Mats Wilander, 6—3, 7—5,
6—4 cu argentinianul Martin Jai- 
te.. La dublu au învins francezii 
Noah, Forget pe cehoslovacii Me- 
cir, Smid, CU 6—2, 6—7. 6—3.

de sovietica Baldus 
p și de chinezoaica 

518,49

ur-

Yu

FRUNTAȘELE clasamentului în
vinse în etapa a 30-a a cam
pionatului iugoslaviei : Vardar 
Skoplje la Titograd (0—3 !) și 
Hajduk Split la Vinkovici (0—1) ! 
Celelalte rezultate : Sarajevo — 
Velez Mostar 1—1. Partizan — 
Niș 3—L Dinamo Zagreb — Osi- 
jek 2—1, Rijeka — Pristina 1—0, 
Zenica — Steaua Roșie 1—2, Tuz
la — Niksici 7—0. în clasament : 
1. Vardar 34 p. 2. Haiduk 33 p, 
3. Partizan 32 p, 4. Velez 32 p.

REAL Madrid 
drepte spre un 
cadrul turneului 
al campionatului 
învins pe Espanol, la Barcelona, 
cu 3—2, în vreme ce principala 
urmăritoare, F. C. Barcelona, a 
cedat cu 1—2 la Zaragoza. Real 
Madrid are 59 de 
Barcelona 55. după 
cduri.

pare să se în- 
nou titlu I în 
final (play-off) 
Spaniei, Real a

puncte, iar
39 de me-

campionatul

P- BENFICA păstrează, și după e- 
tapa a 28-a. un avans în fruntea 
campionatului portughez, condu- 
cînd în clasament cu 46 p. față 
de cele 44 acumulate de Porto. 
Rezultate : Belenenses — Benfica 
1—1. Porto — Maritimo 1—0, Var- 
zim — Boavista 0—1. Portimo-

FINAL strîns în
Bulgariei : Sredeț (0—1 la Plov
div, cu Trakia, în etapa a 28-a, 
antepenultima) păstrează un sin
gur punct avans fată de Vitoșa 
(2—0 la Sofia, cu Slavia): 43 și, 
respectiv, 42 p. Alte rezultate ' 
Lokomotiv Sofia — Lokomotiv 
Plovdiv 1—1, Akademik — Sliven 
2—0, Beroe — Etîr 4—2, Cerno- 
moreț — Vrața 2—1, Spartak 
Varna — Spartak Pleven 1—0, 
Pirin — Dimitrovgrad 2—2.

P.
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