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Ziua Independentei, Ziua Victoriei

0 SĂRBĂTOARE CU DUDLĂ SEMNIFICAȚIE
ȘI UN NOU TEMEI DE MÎNDRIE PATRIOTICA

De 112 ani încoace, această zi de 9 Mai, 
zi de hotar din drumul în istorie al Româ
niei. menține veșnic vie în inima neamului 
nostru, generație după generație, făclia unui 
scump ideal purtat necontenit prin veacuri 
și împlinit atunci cu impresionant entuziasm 
și greu prinos de jertfe : cucerirea INDE
PENDENȚEI de stat, a libertății și demni
tății naționale, a dreptului sacru la existen
ță de sine stătătoare în vatra strămoșească, 
la neatîrnare, progres si civilizație.

De 44 de ani, această zi scumpă poporului 
român, sărbătoare între sărbătorile sale de 
suflet, si-a adăugat o nouă și profundă sem
nificație prin identificarea cu o altă mare 
și istorică împlinire: VICTORIA, în 1945, 
asupra celui mai agresiv și nemilos aten
tator la libertatea popoarelor — fascismul.

Cu emoție și înaltă mîndrie patriotică e- 
vocăm astăzi istoricul act al proclamării In
dependenței de stat a României, dar mat a- 
les înflăcărarea cu care întregul popor s-a 
ridicat cu arma în mină întru realizarea Iul 
practică, faptele de eroism săvîrșite de os
tașii noștri pe cîmpurile de luptă de la 
Plevna, Gri vița sau Smîrdan, pentru scutu
rarea definitivă a jugului otoman. „Cuceri
rea independenței României — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — a deschis 
o epocă nouă în istoria milenara a poporului 
nostru, afirmînd cu putere, în fața întregii 
omeniri, voința și hotărîrea sa de a trăi 
liber, stăpîn în țara și pe destinul său“. 
Acea mare împlinire de năzuințe, prin ac
tul Independenței. va fi completată mai 
tîrziu de O altă aspirație statornică a româ
nilor — realizarea unității național-statale 
de la 1 Decembrie 1918.

Cu aceeași profundă admirație și mîndrie 
evocăm astăzi lupta eroică a poporului pen
tru scuturarea jugului hitlerist, contribuția 
sa decisivă — justificată din plin de im
presionante sacrificii materiale și umane. 
România fiind a patra forță a coaliției anti
hitleriste — la victoria asupra celui mal 
periculos dușman al libertății și indepen
denței popoarelor, al păcii și progresului 
întregii lumi — fascismul. In acest context, 
trebuie să subliniem rolul esențial pe care 

\ Partidul Comunist Român l-a îndeplinit —

dînd dovadă de o înaltă conștiință patrioti
că, de mare răspundere față de destinai 
națiunii — in organizarea șl izbinda revolu
ției de eliberare socială ți națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 August 
1944, care a dus, după cum sublinia secreta
rul general al partidului, „La cucerirea ade
văratei independențe a patriei, la trans
formarea revoluționară ■ României". Pil
duitoare fapte de eroism a înscris armata 
română in încrîncenate lupte de izgonire a 
hoardelor hitleriste de pe teritoriul româ
nesc, ca și cele ale altor state. Uriaș a fost și 
efortul economic al țării pentru susținerea 
războiului împotriva cotropitorilor. Dar ni
mic nu a înfrînt voința poporului român 
de a-și redobîndi libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială.

Sărbătorind cele două evenimente cruci
ale din istoria patriei, alături de profun
dul omagiu adus înaintașilor, cinstim toto
dată marile înfăptuiri pe care poporul nos
tru — pe deplin liber și independent, pu
ternic unit în gînd și faptă — le-a realizat 
sub conducerea partidului oomunist în anii 
socialismului victorios, mai cu seamă în 
anii de după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cei mai fertili din întreaga istorie 
a României si care alcătuiesc luminoasa 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

Cele două cuvinte ■— Independență șl 
Victorie — care dau aură sărbătorească zi
lei de 9 Mai capătă astăzi o semnificație în 
plus pentru noi toți. Aceasta își are izvo
rul în achitarea totală a datoriei externe 
de către țara noastră, ceea ce reprezintă 
o strălucită victorie a poporului — . care 
demonstrează justețea politicii partidului, 
forța economiei socialiste românești — și, 
în același timp, realizarea deplinei indepen
dențe a patriei. Anunțînd acest mare succes, 
secretarul general al partidului, președintele 
țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sublinia : „Pentru prima dată în istoria sa 
îndelungată, România nu mai are nici o da
torie externă, nu mai plătește tribut nimă
nui și este cu adevărat independentă — și 
economic și politic".

La o sărbătoare cu dublă semnificație, . 
un nou temei de mîndrie patriotică. J

GIMNASTICII MASCULINE ROMÂNEȘEI
0 Cristian Brezeanu și Nicușor Pascu, debuta nți la
C.E., medaliați cu argint 0 Marius Gherman, deși acci

dentat, a obținut „bronzul**

Nicușor Pascu Cristian Brezeanu
Revirimentul pe care gim

nastica noastră masculină l-a 
marcat în ultimii ani s-a caa- 
fîirmat, iată, și la Campionate
le Europene, desfășurate la 
finele săptămînii trecute la 
Stockholm. într-o companie 
apreciată unanim de spe
cialiști ca de foarte înalt ni
vel, cei trei sportivi români 
prezenți In concurs — Cristi
an Brezeanu, Nicușor Pasca 
șî Marius Gherman — au în
registrat rezultate bune (două 
medalii de argint și una de 
bronz), fiecare dintre el ur- 
cînd astfel pe podiumul de 
premiere al competiției. L-am 
rugat, telefonic, pe antreno
rul federal, prof. Adrian Stoi
ca, să ne ofere cîteva amă
nunte despre desfășurarea a- 
oestei a 18-a ediții a „europe
nelor" de gimnastică mascu
lină.

— Gimnaștii români au ob
ținut un frumos buchet de 
medalii și la Campionatele 
Europene de la Stockholm. 
Cum apreciați. in ansamblu, 
evoluția sportivilor noștri 7

— Bilanțul realizat ne per
mite să considerăm că dinanio- 
viștii C. Brezeanu, N. Pascu 
și M. Gherrfian și-au făcut 
datoria, și-au prezentat exer
cițiile cu multă siguranță, 
fiind apreciați de specialiștii 
prezenți aici. Intuind urmă
toarea întrebare posibilă, să 
vă spun că Marius Gherman, 
cotat ca primul favorit al de
legației noastre și „văzut" de

Marius Gherman

niulți de aici ca un... gimnast de 
podium la individual compus, 
n-a obținut la această ediție 
rezultatele scontate. El a în
ceput concursul la cal cu mi
nere, aparat care i-a adus de
seori succese în Întreceri in
ternaționale. De data aceasta 
insă, la executarea unui ele
ment nou, și-a luxat un deget 
do la o mină, ceea ce l-a făcut 
să evolueze în continuare cu 
un potențial fizic diminuat. 
Cu toate acestea, el s-a stră
duit să nu piardă contactul 
cu fruntașii, încercînd să-șl 
valorifice șansele mai ales I* 
acele probe unde degetul

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

Turneul iinal al Diviziei A (le Daschct îcminln A 22-a ediție a „Crosului Tineretului11

VOIAJA BUCUREȘTI - OLIMPIA BUCUREȘTI 57-47
Turneul pentru locurile 1—6 

din cadrul- Campionatului Na
țional de baschet feminin con
tinuă în sala Floreasca sub 
semnul unui interes crescând 
din partea iubitorilor a-oestui 
joc. Dovadă, numărul mai 
marc de spectatori prezenți la 
meciurile zilei a treia. Și, da
că nivelul tehnic nu a fost 
așa ridicat. în schimb lupta 
pentru victorie a fost demnă 
de subliniat, iar eforturile 
sportivelor lăudabile.

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA 57—47 (33—19). In
cel mai important meci al zi
lei, ambele combatante au fă
cut multă risipă de energie 
pentru a-și apropria victoria. 
Baschetbalistele de la Voința 
au început sigure pe ele și, 
pe fondul unei apărări atente 
(vezi doar cele 19 puncte rea
lizate de Olimpia în primele 

20 de minuite) și ale unor fru
moase realizări în atac, s-au 
desprins pe tabela de scor. 
Sportivele de la Olimpia au 
condus doar de două ori 7—5 
(min. 5) și 11—8 (min. 7). Apoi, 
elevele lui Marian Strugaru 
s-au desprins clar și datorită 
prestațiilor bune ale Ștefaniei 
Borș (eficientă și in atac și în 
apărare), precum și ale mai 
tinerelor sale ooechipiere Svet
lana Simion, Ioana Cocîrlan și 
Roxana Ștefan, secundate cu 
brio de Elena Caloianu, Itodi- 
ca Jugănaru și Luminița Cio
can au obținut o meritată vic
torie, care le menține în lupta 
pentru întîietate. Au marcat: 
Borș 13, Ștefan 13. Simion 10, 
Ciocan 8, Cocîrlan 6, Jugănaru

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3) Pe bulevardul Deccbal, în drum spre titlul de cîștigător al „Crosului tineretului"

INVESTIȚIILE DE INTELIGENȚĂ Șl EFORT 
AU SPORIT CALITATEA EVOLUȚIILOR

Baza nautică Basoov de lin
gă Pitești a găzduit, la sfir- 
șitul săptăminii trecute. un 
interesant concurs de caiac- 
canoe cu caracter republican, 
organizat de federația de re
sort in cinstea Zilei de 8 Mat 
întrecerea a reunit în probele 
de viteză (500 șl 1000 m) spor
tivi din loturile reprezentative 
de seniori, tineret și juniori, 
reprezentanți ai 20 de secții 
de caiac-canoe din țară. A fost 
o reimiune-test înaintea vii
toarelor mari regate interna
ționale, rezultatele obținute 

oglindind buna pregătire a u- 
nor echipaje, cadența ceva 
mai mică a altora. In general,
■titiiii/iiiiniiiiitiniitiiiitti/itiiiiiiiiiiniiiin,

„Cupa 8 Mai" 

la caiac-canoe
'lllIIIIIIIIUIIIIIIIIIIllIlllllllllllllllllllllllllllb 
s-a observat că noile investi
ții de efort șl inteligență au 
sporit calitatea evoluțiilor. în
crederea în forțele proprii.

La caiac dublu, echipajul 
alcătuit din campionii mon
diali Angelin Velea și Ionel 
Constantin (Steaua) a dovedit 
din nou siguranță, „clasă" in 
tehnica vîslituiui. Ei au cîști- 
gat două probe, și toți cei 
prezenți în tribunele de la 
Bascov au spus normal ! Re
zultate : K 2 — 500 m : 1. Ve- 
tea. Constantin 1:50,90, 2. Al.

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Duminică, municipiul Deva 
a cunoscut efervescența unui 
eveniment deosebit în mișcarea 
sportivă a tării — iinafele „Cro
sului tineretului". S-o spunem 
din capul lozului a fost o 
competiție care s-a constituit 
intr-o adevărată sărbătoare ju
venilă. marcată de prezența la 
start a 500 de... viitori atleți, 
reprezentanți ai tuturor jude
țelor și ai Capitalei. Această 
impresionantă întrecere anuală, 
organizată acum pentru a 22-a 
oară de C.C. al U.T.C., s-a în
cheiat cu un spectaculos bilanț 
pentru gazde, care șl-au adju
decat jumătate din totalul de 
18 locuri pe pod’umul de pre
miere. Un strălucit succes an
ticipat Intrucîtva de rezultatele 
precedentei ediții, cind hunedo- 
renii obținuseră trei titluri de 
campioni. Acum, ei au repetat 
acest bilanț, însă și-au mai a- 
dăugat trei lO'.-uri secunde (i

alte trei - poziții pe treapta ur- 
mătoare a podiumului, anun
țând că pentru sportul de per
formanță județul este un ne
secat izvor <le talente. în a- 
cest sens, cel mai tun exem
plu este oferit de reprezentan
ții Școlii nr. 7 Deva (director 
Adrian Blendca, profesor de 
specialitate Mt cinică Fîrvănes- 
cu), care au reușit să se cla
seze pe primele două locuri la 
categ. 17—19 ani — Eliza Mus- 
tățea și, respectiv. Luminița 
Miscenco —, iar la categ. 14— 
16 ani să obțină un loc 1 —
Flavius CleJ — fi un loc III — 
Cecilia Corohi.

S-ar putea spune că excelen
tele rezultate ale sportivilor hit. 
nedoreni sînt și cea mai fru-

loan NOVAC

(Continuare în pag. 2-3)



După întrecerile de duminică din cadrul ,,Cupei F.R. Rugby** Prima etapă la aulomobilism-vileză

DINAMO, SUINI A CtMIN BAIA MARI $1 RIItMENIIJl 
0 A patra calificată va fi cunoscută după meciul de 

miercuri, de la Constanța
Duminică la București, Bra- 

țov și Ploiești au avut loc trei 
dintre ee.'e 4 partide din ca
drul „sferturilor- Cupei F. R. 
Rugby (ce-a de a patra umiînd 
să se desfășoare la Constanta’ 
treheiate In general cu rerulta- 
te scontai e.

DINAMO BUCUREȘTI — 
MAȘINI GRELE 34—13 (18—7). 
în pofida diferenței de valoare 
și de experiență, partida a a- 
vut multe momente interesante 
și atractive, determinate îndeo
sebi de orientarea către joc 
deschis a ambelor formații. 
Dovadă si faptul că s-au 'n- 
scris nu mai puțin de 8 eseuri, 
toate concretizate prin conlu
crarea efectivă a comparti
mentelor (treisferturi-înainta 
ne) pe fondul unei in’recer. 
în spiritul fair-play-ului. Așa
dar si jocurile cu miză pot să 
aibă o desfășurare corectă, da
că preocuparea strictă pentru 
rezultat nu constituie o obse
sie pentru unii jucători. în a- 
cest sens, meciul programat pe 
stadionul din Parcul Copilului 
merită toată prețuirea (si im
plicit jucătorii care au evo
luat). cu atît mai mult eu rit 
condițiile de desfășurare n-au 
fost tocmai prielnice — frig, 
vînt puternic în rafale — ceea 
ce a determinat eforturi su

„CUPA 8 MAI“
/Urmare din pag. 1)

Dulău, N. Feodosei (Steaua) 
1:54,35, 3. M. Zamfir. V. Teo- 
dorescu (Locomotiva Buc. + 
Marina Brăila) 1:55,69 ; K 2 — 
1000 m : 1. Velea. Constantin 
3:43,81, 2. R. Mihalcea. I. O- 
prea (Dinamo) 3:49,15.

Vasite Condrat de la Dina
mo este, acum, la început de 
sezon nautic, canoistul nr. 1. 
Un sportiv silitor, modest, era 
evoluții constant bune în pro
ba de simplu. Așadar, la CI
— 500 m : 1. V. Condrat
2:03,46. 2. Grigore Obreja
(Steaua) 2:06,60, 3. Roman
Partnoi (Dinamo) 2:13,35 ; C 1
— 1000 m : 1. V. Condrat
4:26,78 2. R. Partnoi (Dinamo) 
4:38,00 3. S. Miron (Steaua)
4:38,20.

„Nr. 1" rămtne. deocamdată, 
și Sanda Niculae (Dinamo), 
neînvinsă pină acum în curse
le de caiac simplu fete. Tînă- 
ra performeră are un stil de 
a vîsli care convinge : ener-

„Cupa Federației" la baschet masculin

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE
„CUPA FEDERAȚIEI», compe

tiție rezervată divizionarelor A 
de baschet masculin, a pro
gramat ultimele turnee prelimi
nare, la sfirșitul cărora au fost 
cunoscute participantele la tur
neele finale pe grupe valorice — 
1—S : Balanța C.S.U. Sibiu. 
Dinamo București, I.C.E.D. 
C.S.S. 4 București, Steaua, Di
namo I.M.P.S. Oradea. RAMIRA 
Bala Mare ; 7—12 : Academia
Militară Mecanică Fină București, 
Metalotehnica Tg. Mureș, Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca, Farul C.S.S. 1 Constan
ța, Rapid C.S.S. 5 București. 
ELBA Timișoara. Turneele fina
le se vor disputa Între 17—21 
mal. Iată rezultatele :

SERIA A (LA TG. MUREȘ)
Balanța C.S.U. Sibiu a fost 

performera turneului, clștlgtnd 
toate meciurile susținute s 106— 
7» cu Dlnamo București, #5—83 
cu Metalotehnica Tg. Mureș. 
#3—72 cu Academia Militară. 
Alte rezultate : Metalotehnica : 
«1—72 cu - ------ -
78—69 cu 
78—64 cu ________
Clasament : 1. Balanța 
Dlnamo 14 p, * 
litarâ 12 p 2______________ __ .

Constantin ALBU — coresp.

Academia 
Dlnamo ; 

Academia

Militară. 
Dlnamo : 
Militară. 
17 p, 2.

3. Academia Ml- 
4. Metalotehnica 11 p.

SERIA B (LA CONSTANTA)
I.C.E.D. a reușit (ca șl la tur

neul precedent, desfășurat In 
Capitală) să obțină victoria In 
cele trei partide susținute : 
«6—62 cu Universitatea, 68—62 
cu Steaua, 75—70 cu Farul. Alte 
rezultate — Steaua : 75—73 eu 
Universitatea, 88—54 cu Farul ; 
Farul : 68—65 cu Universitatea. 
Clasament : 1. I.C.E.D. 17 p, 2. 
Steaua 15 p, 3. Universitatea 13 
p, 4. Farul 10 p.

Cornel POPA — coresp.

SERIA C (IN CAPITALA)
RAMIRA BAIA MARE — 

ELBA TIMIȘOARA 78—63. 
Evolulnd (In sala Rapid) în 

plimentare pentru controlul 
mingii. Să reliefăm totydată 
nu numai victoria în sine a di- 
namoviștilor Cu multe acțiuni 
plecate din „22“-ui advers, ci și 
apetitul unor jucători. cSndva 
titulari ai lotului reprezenta
tiv. mai ales Paraschîv și Bu- 
can (ultimul, de altfel, a în
scris si un frumos eseu, cele
lalte „semnîndu-le“ Bituleanu
— 2, FI. Ion, Cojocariu, Boboc 
și Tufan, trei fiind transformate 
de FI. Ion). în același timp și 
echipa Mașini Grele a avut la 
activ două eseuri, realizate de 
Călin Ilie și I. Milică, puncte
le învinșilor fiind completate 
de Vătășelu, autorul unei 
transformări și. de asemene?, 
al unui drop. Peste semnifi
cația în sine, meciul a consti
tuit un excelent prild peuțrv 
ambele echipe de a-și verifica 
stadiul de pregătire în vederea 
ultimelor etape ale campiona
tului. A arbitrat Miroea Vătui
— București, (t. st.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE - R.C. GR1V1ȚA RO
ȘIE 12—9 (6—6). Joc dinamic, 
pe stadionul C.F.R.. în care 
Învingătorii au avut perioade 
de dominare, riști gind meri
tuos. Scorul I-a deschis Nis
ter, prin eseu. A transformat

Sanda Niculae (Dinamo), învingătoare in proba de caiac simplu
500 m
«ic, economic, eficient. Ea 
și barca formează, parcă, un 
tot. Un întreg, cane lasă in 
urmă multe speranțe Și ambi
ții. Rezultatele In cursele re
zervate fetelor : K 1 —• 500 m : 
1. Sanda Niculae 2:13,24, 2.
Marina Bituleanu 2:17,62. 3.
Luminița Herțca 2:17,93 (toate

nota bună în care au încheiat 
șl campionatul (cu toate că au 
retrogradat), băimărenii au tra
tat cu toată seriozitatea compe
tiția, reușind să cîștlge în fața 
unor echipe mai bine cotate. 
Astfel, în meciul cu timișorenii 
(ca șl cu o zl înainte, In fața 
rapidiștilor) au condus de la 
început, nelăsîndu-și adversarii 
să se apropie decît In mln. 
31 (55—50), după care însă, a- 
vînd trei contraatacuri reușite, 
au obținut victoria. Au marcat : 
M. Dumitru 26, Natter 22, 
Ciocian 11, Cociș 8, Mara 7, 
Popescu 2. Szekely 2, respectiv 
Ilie 22, Bicov 14, Isaicu 13, Io- 
neseu 7, Fried 4. Scalețchi 2, 
Bobrovskl 1. Arbitri : M. Oprea
— C. Tudor.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 53— 
102. Rapldiștil au folosit In ma
joritatea meciurilor jucători ti
neri, pentru a-i roda (ceea ce 
nu-1 scutea pe cel experimen
tați, atît cit au jucat, să evolu
eze Ia valoarea lor I). în aceste 
condiții, echipa din Oradea n-a 
Îndeplinit decît o formalitate, 
făcînd un... antrenament lejer. 
Au marcat : Marinache 11, Șer- 
bănescu 11, Vlad 4, T. Dumitru 
6, Tudor 6, Mihai 6, Popovic! 2, 
Cudric 2 Gbiță 2, respectiv Ră- 
dulescu 21, Cristea 21, Alexe 15, 
Gh. Pascu 16, Flaundra 9, Bocuț 
8, Szabo 6, Tigan 6. Arbitri : E. 
Poenaru — C. Tudor.

Alte rezultate: Dinamo I.M.P.S.
— Ram Ir a 98—66, Rapid—Elba 
112—111, Dinamo I.M.P.S. — 
Elba 92—78, Rapid — Ranilra 
59—93.

Clasament : 1. Dinamo Oradea 
18 p (a obținut 9 victorii In tot 
atltea meciuri susținute In cele 
trei turnee preliminare), 1. 
RAMIRA 13 p, 3. Rapid 11 p, 4. 
ELBA 1# p.

Nicoleta ALDEA

BÎRIAO-ÎN SIMIHNAIE
V. Ion Grivițenii au egalat in 
finalul primei reprize, prin 
T. Radu, autorul a două 1. p. 
La reluare, studenții băimă- 
reni au preluat inițiativa, dar 
au, ooncretizat abia spre în
cheierea partidei. Osiac trans- 
formînd două 1. p. chiar în 
fața buturilor adverse. Același 
T. Radu a redus din handicap 
tot prin 1. p. A condus C. 
Stanca — Constanța (V. Secă- 
reanu, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SIBIU 15—6 (6—0). 
Deși porneau favoriți, totuși 
rugbyștii sibieni au fost ne- 
voiți să se recunoască învinși 
de adversari, deosebit _de am
bițioși, Realizatori : Căuia — 
eseu transformat de Ștefăyică 
Cheptea — ’drop și Floricică 
— eseu transformat pentru 
Rulmentul. Amaric și Ivan- 
ciuc cîte o 1. p. pentru C.S.M. 
A condus Gh. Prisecaru — 
Iași (Ad. Bălteanu, coresp).

în ori do-al patrulea meci 
al „sferturilor", Farul va juca 
miercuri, acasă, cu Politehni
ca Iași, rugbyștii-gazdă por
nind favoriți.

Duminică vor avea loc par
tidele semifinale.
• In Divizia B, A.S.A. Con

structorul Blejoi — Locomo
tiva Pașcani 27—6 (12—0) I

de la DinamoH K 2 — 1. M. 
Bituleanu, L. Herțea (Dina
mo) 2:00,78, 2. S. Niculae, L. 
Vlăsceanu (Diinamo) 2:02,43, 3. 
G. Marinache, C. Simian 
(Steaua+C.S.M. Iași) 2:03,23 ; 
K 4 — 1. Bituleanu, Vlăscea
nu, Niculae, Herțea (Dinamo) 
1:43,59. 2. Marinache, Simion, 
Nedejde, Catană (Steaua + 
Voința Tg. Mureș) 1:48,27.

Alte rezultate (500 m. băieți) 
K 1 — 1. Ionel Lețcae 1 :52,42, 2. 
Daniel Stoian l :53.42, 3. Alexan
dru Popa 1:53,69 (toți de la Stea
ua) ; C 2 — 1. V. Lebaci — Gh. 
Andricv (Steaua + Dinamo) 
1 :55,63, 2. P. Zgurschi, J. Ser-
ghei (Dinamo + Steaua) 1 56,79, 
3. F. Miloș, N. Uidilescu (Steaua) 
1:59,53; K 4 — 1. Voicu, Velea. 
Constantin, Petro fDinamo -i 
Steaua) 1 :33,27, 2. Stoian, Lețcae, 
Feodosei, Popa (Steaua) 1:36.31 : 
C 4 — 1. Lehaci, Andrlev, Obre- 
ja, Afanase Steaua + Dlnamo) 
1:50,l 9, 2. Simion, Zahar, F.
Iacob, D. raeob (Steaua 4- Da- 
nubiu Tulcea) 1:53,50; 1030 m : 
K1 — 1. D. Soroceanu (Dlnamo: 
3:56,87, 2. B. Petro (Dinamo)
3:58,21, 3. I. Lețcae (Steaua)
3:58,45; C 2 — 1. Lehaci, Andricv 
(Steaua + Dinamo) 4:12,16, 2.
Simion, Zahar (Steaua) 4:15,89 
K 4 — 1. Voicu, Petro, Popa 
Feodosei (Dinamo + Steaua) 
3:21,66; 2. Neagu. Tintoacă, Mexi 
Moldoveanu (Dinamo + Steaua) 
3:28,24; C 4 — l. Lehaci, Andriev, 
Obreja, Afanase (Dinamo + Stea
ua) 3:50,76, 2. Simion, Zahar, Fi. 
Iacob, D. Iacob (Steaua + Danu- 
biu) 3:57,29. Clasament general : 
1. Steaua 240,75 p, “. Dinamo 
205,25 p 3. Dan-jola Tulcea 20,50 p

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 3 MAI 
1989. Catc.oria 2 : 1 varianiă
100% a 18.176 lei Si 4 25% a 
4.544 lei; categoria 3: 10,50 a
3.004 lei ; categoria 4 :30 ,25 a
1.043 lei : categoria 5 : 108,25
a 291 lei ; categoria X : 92,75
a 340 lei ; categoria Z : 1,922
a 100 lei.

Report la caitegoria 1 :
86.351 lei.

• Avalanșa marilor cîștigun 
PRONOSPORT atribuite în ulti
mul timp (între care un loo a- 
parte îl ocupă, desigur, autotu
rismele Dacia 1300) face ca ma
sa de iubitori ai acestui sistem 
să sporească în permanență, de 
unde și interesul tot mai mare

PITEȘTIUL A REINTRAT ÎN CIRCUITUL... CIRCUITELOR
Să începem cu prezentarea re

zultatelor înregistrate vineri Ia 
Vidraru, in etapa inaugurală a 
campionatelor de viteză în coas
tă : grupa A — 1. Gheorghe Preo
teasa (IAP) 2. Victor Nlcoară 
(IAP) 3. Dinu Silviu (Alfa — 
ICSITA); grupa Cî 1. Nicu Grl- 
goraș (IAP) 2. Ludovic Balint! 
(IAP) 3. Daniel Mojilian (IAP) ; 
grupa E : 1. Werner Hirschvogel 
(CJAK Caraș-Severin) 2. Gheor
ghe Cioacă (ITA Argeș) 3. Fran- 
âsc Bor (Motorul Oradea). O 
Ierarhie care ne permite să ob
servăm in primul rînd faptul că 
liderii sezonului trecut au fost 
de neînvins și acum (mai puțin 
Nicoară, transferat la grupa A), 
că o serie de specialiști recunos- 
cuți al raliului, vezi Balint, ve- 
nlți la viteză doar pentru „a-și 
face mina», s-au descurcat exce
lent. și, în fine, că au lipsit de 
data aceasta cîțiva dintre oblș- 
nulțU podiumului de premiere — 
Constantin Ciucă, Ștefan 
covici, Eugen Peteanu, motivele 
diferind de la caz la caz.

se- 
lz- 
se- 
de 
ce. 
re-

Duminlcă a fost rîndul cam
pionatelor de viteză pe circuit să 
demareze, piteștiul reintnnd cu 
acest prilej în... circuitul compe- 
tlțlonal. în cea mal spectaculoa
să dispută, la grupa A, Gheor
ghe preoteasa a avut din nou o 
evoluție superioară, șl mașina 
l-a funcționat fără reproș, ast
fel că numărul „102“ a condus 
cursa de la un cap la altul, o- 
vidlu Mazilu (Alfa — ICSITA), 
chiar dacă a pierdut cam o — 
cundă-două la fiecare tur, a 
butlt și el să-și apere locul 
cund, amenințat o vreme 
Nicoară, dar nu... cine știe 
fostul campion de la „C 3" iț- 
zumîhdu-se în final la a-sl asi
gura „bronzul». Dinu Silviu « 
urcat la un moment dat pe lo
cul 3. depășindu-1 spectaculos pe 
Nicoară, dar a repierdut pozi
ția după numai un tur. Dacă În
trecerea ar mai fi durat, poa.e 
că s-ar mai fi reușit o nou» 
răsturnare de situații, dar așa... 
(apropo, de ce s-o fi renunțat 
în ultimul moment la cele 14 
tururi anunțate în program, 
lergîndu-se doar 1071).

Grupa E nu a avut nici 
istorie: plecat al treilea

a-
ea 

di»

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag 1)

4 și Caloianu 3 pentru Voința, 
respectiv Marinache 19, Bădi- 
nici 10, Stingă 7, Cristea 7 și 
G. Szoke 4.

Foarte bun arbitrajul cuplu
lui Al. Guță și B. Bădilă.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOC'A — 
VOINȚA BRAȘOV 79—36 
(38—26). Campioanele nu au 
mai făcut erorile din meciul 
anterior (cînd au pierdut la 
limită în fața jucătoarelor din 
Rm. Vîlcea) și au abordat 
partida cu seriozitate pe tot 
parcursul celor 40 de minute 
de joc. Rezultatul a fost o 
victorie la scor in fața brașo- 
vencelor, care acuză lipsa 
Magdalenei Jerebie, eforturile 
depuse de celelalte sportive se 
fac simțite de la un meci la 
altul, iar Camelia Hînda, sin
gură. nu poate suplini o în
treagă formație. Au înscris : 
Kiss 27. Dragoș 16, Enyedi 13, 
Misăilă 10, Popa 5, Dragoste 
3. Costanașiu 2, Moroșanu 2 
și Manasses 1 pentru „U“, res
pectiv Menyhart 10. Cășvean 7, 
Hînda 6, Vrapeiu 6, Cicio 3, 
KIoos 2, Grecu 2.

METALUL CS.Ș. IIM. VÎL
CEA — METALUL I.M.P.S. 
SALONTA-CRIȘUL 89—66
(56—29).

Clasament la zi: 1. ,,U“ Cluj- 
Napoca 56 p, 2—3. Voința 
București și Olimpia 53 p, 4. 
Voința Brașov 50 p. 5. Meta
lul Rm. Vîlcea 45 p, 6. Meta
lul Salonta 41 p.

Programul de azi, de la ora 
15: Voința București — Meta
lul Salonta, Voința Brașov — 
Metalul Rm. Vîlcea și Olim
pia — „U“ Cluj-Napoca.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
față de informațiile cu caracter 
fotbalistic, inclusiv a celor pu
blicate săptămînal în j,Progra
mul Loto-Pronosport". în publi
cația respectivă puteți găsi, nu
măr de număr, o serie de date 
utile, mai ales în ceea ce pri
vește echipele din campionatele 
românesc și italian prezente în 
concursurile organizate de A.S. 
Loto-Pronosport. în rubrica de 
astăzi, consemnăm partidele în
scrise în concursul de duminică. 
14 mai: 1. Ascoli — Bologna; 2. 
Cesena — Pescara ; 3. Como — 
Atalanta; 4. Fiorentina — Vero
na ; 5. Internazionale — Decce 
6. Lazio — Pisa; 7. Sampdoria — 
Milan ; 8. Torino — Juventus ; 
9. Catanzaro — Ancona; 10. Mes
sina — Udinese ; 11. Parma — 
Regglna ; 12. Piacenza — Cre- 
monese : 13. Sambenedettese — 
Genoa.

A O altă acțiune importantă a 
acestei săptămîni este TRAGE
REA LOTO 2 care, după cum se 

start, reșlțeanul Werner Hir
schvogel s-a instalat rapid Ia 
conducere, In ciuda faptului că 
„easterul" său nu este încă bine 
și definitiv reglat. Nu-1 mai pu
țin adevărat, de la concurs a 
lipsit multiplul campion Eugen 
Peteanu (a cărui mașină... încă 
nu e gata, ceea ce ne surprinde 
la un alergător atît de meticu- 
losl). astfel că este mult prea 
devreme pentru a ne hazarda in 
pronosticuri. Gheorghe Cioacă a 
plecat al doilea șl așa a șl sosit 
la finele întrecerii, plteșteanul 
demonstrînd că a ajuns la un 
nivel valoric remarcabil și 1a o 
constantă care-1 impune aten
ției. Mircea Ponta, cu cea mai 
bună poziție pe grila de start, 
a avut unele ezitări care l-au 
costat succesiv, pierzînd inițial 
locul fruntaș, iar în turul al șa
selea și pe cel secund.

Nici Nicu Grigoraș, Ia grupa C, 
n-a avut deloc emoții: poate, cel 
mult, în ultimul tur, cînd moto-1 
rul începuse să-l meargă „in trei“- 
cum se spune... Avansul luat de 
el pînă atunci era însă preș 
mare, așa că a avut o substan
țială rezervă pînă la linia de 
sosire. Constantin Ciucă l-a ți
nut bine trena cîteva tururi, 
pînă ce a „șters» o bordură, de,- 
teriorîndu-și eșapamentul. ast
fel Că secundant a devenit Dan 
Necula (cu o mașină nouă, 
splendid carosată, parcă cea 
mal frumoasă din concurs). In 
spatele lor „pîndea» ralistul Lu
dovic Balint, care pe ultimele 
sute de metri a și speculat 
prompt o aglomerare de mașini, 
strecurîndu-se ă la... Mansell pe 
lingă Necula, asigurîndu-șl locul 
al doilea pe podium. In urma 
lor — un alt ralist, Vasile Ște
fan. cu un parcurs excelent, în 
ciuda mașinii nepreparate spe
cial pentru circuit, după cum 
remarcabilă rămîne și evoluția 
lui Bogdan Mihăilescu, pe o ma
șină interesantă, căreia 1 se mai 
pot aduce încă ameliorări.

Următoarea etapă de viteză- 
circuit se va disputa la 4 iunie 
(Galați), Iar la viteză în coastă 
!n ziua de 23 Iunie, la Stina de
Vale.
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moașă răsplată adusă gazdelor 
pentru grija cu care au pre
gătit desfășurarea finalelor. 
Este adevărat, întrecerea a du
rat numai două ore (pe o vre
me ploioasă, rece, care a so
licitat la maximum rezistența 
pârtiei panților), însă celelalte 
condiții propice concursului au 
fost asigurate cu cîteva zile în 
urmă de către factorii cu a- 
tribuții din județ.

Așa s-a și făcut că dumini.că 

la aceeaș 
încheiat 
gazdelor, 
aceeași 
fetele ac 
ani și. p 
între 17- 
m, în tim] 
20 ani at 
această d 
care a i 
tratamen- 
din Aiu< 
vitatea c 
pani ii pi 
veți găs

Floarea Pal, Flavius Clej, Eliza Must

dimineață întregul oraș era 
împodobit pentru această săr
bătoare sportivă. La ora 8,30. 
pe bulevardul Decebal, trom- 
peții au marcat festivita
tea de deschidere, pen- 
tru ca peste cîteva clipe, ’ în 
sunetele fanfarei militare, să se 
alinieze cei 500 de participanți. 
Au urmat... raportul... defila
rea și, fix la era 9, primul 
start, al fetelor, la categ. 14—16 
ani, oare a însemnat, după 
2000 m, și primul succes hune- 
dorean. S-a continuat cu cel 
de al doilea start, al băieților.

mai jos. 
te ii von 
testare ș 
ganizată
C.C. al l 
Aceasta i 
tului“ a 
mai proț 
rire și 1- 
lente.

CONI

știe, deși are o formulă tehnică 
destul de simplă (12 numere din 
75, în cadrul a 3 extrageri „le- 
gate“), prezintă marele avantaj 
de a atribui cîștiguri și pentru 
biletele care întrunesc NUMAI 2 
NUMERE cîști'gătoare. Aceasta, 
fără a mai vorbi de nenumăra
tele cîștiguri, constînd în auto
turisme, precum și în importan
te sume de bani, de valori fixe 
și variabile,

A Frecventînd agențiile Loto- 
Pronosport și punctele volante de 
vînzare din întreaga țară, mai 
există (încă) șansa procurării 
unor lozuri în plic din emisiu
nea specială limitată „LOZUL 
PRIMĂVERII", care, pe lîngă 
cîștigurile obișnuite (în autotu
risme) și bani (sume de diverse 
valori, ce pot ajunge pînă la 
50.000 lei), atribuie și numeroa
se TELEVIZOARE COLOR. Nu 
uitați, însă, că emisiunea este 
limitată!
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el, mingea a lovit coiful 
mesei. Atît de fin incit nu 
s-a putui sesiza. Dar eu 
am văzut cel mai bine : a 
fost tuș. De aceea vă rog 
să reveniți asupra deciziei 
ți să-i acordați punctul lui 
Ignat". Arbitrul a 
eroarea, schimbul de 
vicii s-a efectuat 
18—12, ci la 17—13, 
ți-a 
tigat

I
I
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țiile in care, pină 
la urmă, Uni verși- 

învins cu 9—8 1 
național

a
Campion

1988 la dublu (cu Gheor
ghe Teodor), economis
tul Sorin Cauri — membru 
al unei asociații tinere, a- 
nimate de inginerul Grigo- 
re Togan, director al 
I.A.S.B. — s-a comportat, 
nu încape nici o îndoială, 
ca un sportiv autentic. El 
a sacrificat un punct — 
dacă nu chiar un meci și o 
întreagă intihnire — din 
respect față de adevăr ți, 
extinzînd, față de ideea de 
loialitate, care ar trebui să 
fie (ți nu e, din păcate, 
totdeauna) legea primor
dială a sportului. Mal pre
sus de orice. Sigur eă un 
tuș și, dacă e să simplifi
căm, im meci de ping-pong 
nu reprezintă un capăt de 
țară. Doar că, dacă nu gre
șim, asemenea gesturi tn 
aparență 
sportului substanță ți an
vergură, 
ridicîndu-l în rang.

tn
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CLASAMENTE, categ. 14—1<
ani, fete: 1. Floarea PAL (Lie. 
pedagogic Deva), 2. Anoa Ures- 
cu (Lie. ind. 2 Craiova), 9. Ce
cilia Coroiu (Sc. 7 Deva); bă
ieți : 1. Flavius CLEJ (Șc. 
Deva), Sorin Irimla (Lie. 
„Steagul Roșu" Brașov), 3. Alin 
Nicolae Vasiluț (Lie. 1 Deva) ; 
catcg. 17—-19 ani, fete : 1. Eliza 
MUSTAȚEA, 2. Luminița Miscen- 
co (ambele, So. 7 Deva), 3. Ve
ronica Mirea (Lie. agroindustrial 
Scomicești); băieți: 1. Nicolae 
LABLJ (Lie. ind. 7 Arad), 3. A- 
lexandru Boniș (Lie. ind. „înfră
țirea" Oradea), 3. Daniel Burla- 
cu (Ocolul silvic Lupeni); categ.

7 
Ind.

I
I
I
I
I

bu, Mihaela Gliiță, Aurel Moldovan
Fotografii : Gabriel MIRON

■ii șap- 
’a de 
fi or- 
ni de 
etdsm. 
(inere
nt cel 
sco pe
ar ta-

peste 20 ani, fate: 1. Mihaela 
GHITA (C.F.R. craiova), 2. Cris
tina Pășitoniu (Spitalul Lupeni), 
3. Adriana Gîrbacea (Voința Rm. 
Sărat); băieți: 1. lurel MOLDO 
VAN (I.M. Aiud), 2. Iosif Sarosi 
(C.A.P. Sîntămărie Orlea, Hu
nedoara), 3. Florin Văduva (Re
gionala C.F. București). Pe pri
mele trei locuri ale clasamentu
lui general pe județe : 1. Hune
doara, 2. Municipiul București, 
3. Dolj.

I
I
I
I

UBLICAN DE GIMNASTICA I
JURILOR SPORTIVE ȘCOLARE

rlcă 25,00 p. Șerif Fills 24.55 
(ambele C.S.ș. 1 Constanța): cat. 
a Ill-a, echipe : C.S.Ș. 1 Con
stanta 162.90 p. C.S.S. 7 Dlnamo 
16190 p. c.s.ș. i Spartac — o- 
radea 158,55 p ; Individual com
pus : Alina Păduraru (C.S.Ș. 1
Buc.) 33,45 p Consuela Hara- 
lambie (C.S.Ș. 1 Constanța) 33,35 
o Cristina Nemțeanu (C.S.Ș. 7 
Dlnamo) 33.20 p ; cat. a H-a e- 
chipe : C.S.Ș. Reșița 220.90 o, 
C.S.S. Tg. Mureș 215,00 p. C.S.Ș. 
Brăila 210.70 p : individual com
pus : Ancuța Goia 46.70. Gabriela 
Golan 44.35 (ambele C.S.Ș. Re
șița), Angelica Freant (C.S.Ș. 1 
Timișoara) 43.95 p ; cat. I. echi
pe : C.S.Ș. 1 Constanta 134.60 p, 
C.S.Ș. Petrolul Ploiești 132,50 d, 
C.S.Ș. Reșița 132,15 ; individual 
compus : Ileana Alecu (Petrolul) 
46.45 o Elena Marghldan (Con 
’taita) 46.15 o. Adina Vona (Re
citat 44.90 : cat. maestre : Irina 
r' 0ea CC.S.Ș. nr. 1 P. 
♦o 40 d Cornelia Pona 
Oradea' 45.65 p. Ildiko 
(C.S.Ș. Tg. Mureș) 45.35 p.
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n șl cu 
c S.ș.

3 .așu- 
1 de 
«urilor 

de 
clu- 

uă zi- 
teh- 

le nu- 
sală și 
brigă- 
it că 
tastele 
atego- 

timn 
îștigat 
iultate 
■hipe : 
55 n 

118.95 
4GCM 
vldual 
c.s.ș. 
Tudo-

Neamț) 
(C.S.Ș. 
Bodor
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La Cluj-Napoca, 24 de ore în
continuu inclusiv in tot timpul 
Jocului, ploaia n-a contenit. o 
ploaie rece, care părea să se 
transforme în lapoviță. a făcut 
terenul extrem de greu, pe alo
curi desfundat, tn alte părți cu 
băltoace în care se oprea min
gea. Cei 23 000 de spectatori, ve- 
nlti șl din alte localități ale ju
dețului. si chiar de mal departe, 
au Înfruntat cu stoicism vremea 
de... noiembrie șl n-au avut ce 
regreta. Au vizionat o partidă In
teresantă, aprig disputată, dar, 
spre lauda celor două formații, 
curată sportivă, atractivă, șl cu 
o evoluție palpitantă a scorului, 
în min 37 „U“ conducea cu
2—0 si multi se gîndeau la ma
rea surpriză a campionatului. 
Adevărul e că „U« (parcă altă 
echipă față de aceea din meciul 
de la Brașov, unde o văzusem cu 
o săptămînă in urmă) a făcut 
o primă repriză de excepție m 
evoluția ei din tot acest an com
petitions!. zicem nbl. A luptat 
exemplar, bine orientată tactic, 
cu un sever marcaj, cu dublări 
permanente, cu jocul la ofsaid 
(care l-a incomodat he atacantii 
militar! surprinși des in „afară 
din joc*). și cu frumoase rea
lizări In atac, unde s-a remar
cat Cadar. autor și al unul gol 
spectaculos. Toate acestea, ,,U“ 
le a realizat In prima repriză, 
pentru că. dună pauză, eforturile 
depuse aveau să-și spună cu- 
vlntul

Da după pauză jocul avea să 
fie la discreția campionilor, do
minarea lor fiind pe alocuri atit 
de categorică, incit in treimea 
studenților se aflau... 21 de jucă
tori. Handicapată de starea 
Yenului, condusă atlt de . 
de cu 2—0 șl 2—1 la pauză. Stea
ua a găsit resurse fizice, 
bice șl tehnice să treacă __
momentele grele, să egaleze și 
să încheie și acest al 93-lea meci 
de campionat fără tnfringere. 
Steaua putea insă să și clștige. 
După pauză raportul de șuturi 
a fost 6—1 tn favoarea el. 3—6 
1» eornere. iar la ocazii, ee al

, STEAUA SI... HAGI
maî vorbim ! Vom trece peste 
alte momente (golul nevalidat, 
ratarea Iui Negrău) și ne vom 
opri la cele două penaltyuri, ra
tate de Hagl. la 0—1 și Ia 1—2. 
Nu mal știe Hagi să execute a- 
semenea lovituri cu care a ln- 
genunchiat atîția portari din 
Europa ? Nu. nu se pune aceas
tă problemă ! Hagi e obosit și 
nu numai el. încărcatul program 
al echipei campioane (problema 
trebuie bine analizată în pers
pectiva finalei de la Barcelona) 
a lăsat urme. Meciuri duminică- 
miercuri ‘
la Varșovia la Izmir Atena, du
minică 
mîine 
program __ ___ .
licitări, cu 8 meciuri în 82 de zi
le. adică un meci la 4 zile ! Du
minică Steaua a întors Jocul prin 
valoare și eforturi mari, dar sta
rea de surescitare a unora din
tre Jucători se vedea si s-a vă
zut în protestele si gesturile lor 
la anularea golului și la sfîrși- 
tul partidei. Toate acestea nu 
scuză însă atitudinea nesportivă 
a unor spectatori Ia apariția Pe 
teren a campioanei. Să fl uitat 
el că Steaua ne va reprezenta 
pe totl în finala de la Bar
celona ?

duminică, deplasări

la
la Cluj-Napoca.

Sibiu. iată un 
de intense so-

Constantin ALEXE

te
ren e-

psi- 
peste

DIVIZIA C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — ITa 
Celuloza Piatra Neamț 1—0 (0—0), 
C.S.M. Bucecea — Carpati Gă- 
lăneștl 1—o (1—0), Aurora Tg. 
Frumos — Avintul Frasin 4—0 
(1—0), Steaua Minerul Vatra Dor- 
nel — FORTUS Iași 1—1 (0—0).
Metalul Roman — Metalul Rădă
uți 2—o (0—0). Zimbrul Șiret — 
Laminorul Roman 4—1 (2—1). Me
talul Botoșani — Foresta Fălti
ceni 1—0 (0—0), Constructorul 
Iași — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 23-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 36 p (41—14),
2. Foresta Fălticeni 33 p (52—18).
3. Metalul Roman 26 p * 
pe ultimele locuri : 
Frasin 17 
P. Neamț

15. 
O (37—47). 16. 
14 p (23—44).
SERIA A Il-a
Vaslui

DOUA ECHIPE CU
La meciul lor de stmbătă, cele 

două combatante veneau cu stări 
de spirit diferite: Dinamo, Îm
povărată de un neașteptat eșec, 
în fata altei echipe decît lidera 
clasamentului, iar Universitatea 
Craiova, propulsată de o victo
rie netă, tn orezenta miilor eă) 
de suporteri readuși in tribune. 
Premise ale unei partide echili
brate, de mare ambiție și spec
tacol, care a si umplut, in avan
premiera etapei, stadionul dls 
șos. Stefan oel Mare.

Premise care, in mare măsură, 
s-au materializat In teren, am
bele formații aruneînd in luptă 
lot arsenalul l'tr de preț, de 
unde a șl rezultat o disputa deo
sebit de interesantă si — - 
pe plan tactic, care a 
oriză“ spectatorii timp 
minute. Fapt deosebit 
vânt pentru un meci 
(nu numai in ceea ce 
punctele puse in joci),_ ____ ._
s-a jucat tranșant, dar sportiv 
cu o evident) preocupare pen
tru o exprimare «personală* (Di
namo — permanent flux ofensiv. 
Universitatea — contraatacuri 
surprinzătoare), dar fără tendin
țe de a-șl opri adversarul eu 
mijloace antijoc, cu dorința ex
presă a fiecărei echipe de a do
vedi spectatorilor că au un pro
fil distlncț pe scena primei di
vizii. Am văzut un Dinamo mo-

Miine, la Kirehschlag, in Austria 
DEBUTUL SELECȚIONATEI *90 IN C.E.

Miine. In localitatea Klrehsch- 
lag — Ia 90 kilometri de Vlena 
— se va disputa a treia partidă 
din cadrul grupei a 7-a a pre
liminariilor Campionatului Eu
ropean de juniori A, primele 
două fiind Spania — Danemarca 
4—2 și Austria — Spania 1—2. In 
acest al treilea meci vor debuta 
șl juniorii noștri, ei tntîlnlnd

PROFIL DISTINCT

(38—37)...
Avintul 

Celuloza

Minerul Go-Viitorul
mănești 6—1 (0—0), Gloria C.F.R. 
Galați — Petrolul Moinești 5—0 
(2—0). MECON Mun. Gh. Gh. Dej — 
C.S.M.
tlzanul 
Tecuci 
Galati 
(0-1). 
Șantierul Naval Galați 2—2 (1—1). 
Unirea Negrești — Știința 
NAVROM Galați 4—1 (1—0), Tex
tila Buhuși — Proletarul Bacău 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 37 p (71—25), 2.
Gloria C.F.R. Galați 35 p (62—11), 
3 Partizanul Bacău 26 p (40—27)... 
pe ultimele locuri : 15. Victoria 
Tecuci 17 p (38—54) 16. Prole
tarul Bacău 17 p (23—42).

Borzești 1—3 (1—1), Par- 
Bacau — victoria c.f.r. 

5—1 (2—0). Mecano Sport 
— Mecanica Vaslui 3—1 
Steaua Mecanica Huși —

SERIA A IlI-a
Olimpia Rm. Sărat — Granitul 

Babadag 5—0 (3—0), Hidrotehnica 
Buzău — Chimia Buzău 4—1 (1— 
6). C.S. Progresul Brăila — Arru- 
blum Măcin 2—1 (0—1), Victoria 
Tăndărel — Laminorul Brăila 
3—2 (2—1). Autobuzul Voința O- 
dobeșt! — A.S.A. Buzău 2—1 
(0—1). Petrolul Berea — Progre
sul Isaccea 2—0 (0—0). Petrolul 
Brăila lanea — S.N.—C.S.E. Tul- 
cea 2—0 (1—0). Foresta Gugești 
— Celuloza Adjud 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SĂRAT 39 p (49—6). 2. 
C.S. Progresul Brăila 29 p (43— 
26) 3. Hidrotehnica Buzău 28 
p (56—32)... pe ultimele locuri : 
15. A.S.A. Buzău 16 p (39—45), 16. 
Laminorul Brăila 16 p —

SERIA A IV-a

(26—42).

Unirea Slobozia 
Constanta 2—0 (0—0).
Lehllu — Unirea Urzicenl 
(1—0) Petrolul Băieoi — Victoria 
Munteni Buzău 3—0 (1—0). Șan
tierul Naval Oltenița — Unirea 
CimDina 2—0 (1-0). Voința I.C.S. 
Medgidia — Olimpia Slobozia 
2—1 (i—Oi CONPREF Costanța— 
Victoria Florești o—0, Montana 
Sinaia — Progresul C.S.S. Med
gidia 2—1 (I—1). ISCIP Ulmeni — 
Viitorul Chirnogi 1—2 tl—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 37 p (53—14). 2.

Portul
Victoria

1-0

atractivă 
ținut .In 
de 90 de 
de reie- 
cu miză 
privește 
in care

bilizat șl vivace, cu nucleul său 
de internaționali ia poftă de 
joc si cu reale ’esurae combina
tive (mal puți», insă, eficacita
tea, sau, altfel spus, marea dis
crepantă ’ntre imaginația care 
aduce balonul pină Ia careul 
advers șl ceața care-1 acoperă in 
preajma buturltor tocmai in 
momentul șutului de goli). Si. 
în replică morantă. o Universi
tate regăsită din mers, eu trans
plantul tinereții tot mal preg
nant ca decizie si Intr-ajutorare.

La terminarea partidei, după 
ce antrenorul Mircea Lucescu 
i-a felicitat pe jucătorii craio- 
venl. ne-a spus: ..Iată că Uni
versitatea Craiova, impulsionată 
de liberoul său Gb. Po- 
pescu a început să se
mene eu ce-a fost. Am intti- 
nlt o echipă viguroasă, toarte 
bine organizată, cu o remarca
bilă disciplină tactică. Prima re
priză a avut un nivel deosebit. 
Jucătorii mei au făcut, si ei, 
unui dintre cele mal bune jocuri 
din campionat, dar am hitîmpi- 
nat o mare rezistență. Sigur ei 
am fi putut tace scor tn prima 
repriză, dar asta nu scade din 
meritele formației Iui Sorin cir- 
tu, acesta avtnd — Îmi dau sea
ma — merite incontestabile ia 
refacerea echipei craiovene*.

S. PAVELESCU

formația târli gazdă. Au ticul 
deplasarea următorii jucători i 
Colceag șl Cloacă — portari t 
Moldoveanu, Perșu, Artimon. 
Haidlner, Gane, Săvolu, Tl«», 
Jelea, Gabor, Sabo, Moga, Dea- 
eonu, Stanciu — jucători de 
clmp. Antrenori: Gheorghe Stal- 
cu și Marin Tițeica.

tre fruntașele ediției actuale a 
campionatului Iugoslav. Au fă
cut deplasarea următorii jucă- ------ ... .—_____ por- 

, ___ . C.
Calafeteanu. 
Luță. Mă-
Gb. Popes- 

Săndol, C.
- jucători de

Astăzi, in Cupa Balcanică 
UNIVERSITATEA CRAIOVA JOACA LA NIȘ

pel a a Cupei Balcanice lnter- 
cOuburi. Un meci foarte greu. 
Radnlckl Nlș numărîndu-se prin-

Astăzi, la Nlș, in Iugoslavia. 
Universitatea Craiova susțin» 
ultima el partidă din cadrul gru-

tort: Boldicl șl Crișan — 
tari ; Barbu, Badea, Bica. 
Gheorghe, Ciurea, —’ 
Crlstescu, Irimescu, 
năiia, Neagoe, Otarn, 
eu, A. Popescu, E.
Stoica și N. Zamfir - 
clmp. Reamintim câ înaintea a- 
cestul meci si al ultimului (Lo
komotiv sufla — Badnlckl), pe 
primul Ioc in clasament se afl* 
Universitatea eu 4 p, celelalte 
echipe avlnd cite 2 puncte in 
clasamentul grupei.

REZULTATELE ETAPEI A 23-a
Montana Sinaia 35 o (55—18). 3.
Progresul Medgidia 33 D (45—22) 
... pe ultimele locuri : 13. Viito
rul Chirnogi 18 o (29—57). 16. 
Victoria Munteni Buzău 2 p 
(14—86)

SERIA A V-a
F.C.M. Victoria Giurgiu — C.S.M. 

Unirea
ROVA 
gurele 
ta de 
rești 
București _____ _____  ____
rești 2—1 (2—0). Petrolul Poieni
— Vlscofil București 0—1 (0—0) 
Automatica București 
București 
București

Alexandria 2—0 (0—0)
Roșiori — Chimia Tr. Mă- 
5—1 (4—0) Petrolul Roa- 
Jos — Autobuzul Bucu- 
0—1 (0—1). Danubiana

C.F.R.—B.T.A. BUCU-

A.S.I.C.
1—1 (0—1) MECON
— A.S. Dunăreană

na Orșova — Recolta Stolctaesti 
3—2 (0—0), Progresul Corabia — 
I.O.B. Balș 3—1 (0—0). Sportul 
Muncitoresc Drăgăneștl Olt — 
Minerul Mătăsarl 3—1 (1—6). Vi
itorul C.S.S. Drăgășanl ~ 
Cozla Călimăneștl 5- 
Mecanizatorul Simian - 
sul Băilești 2—0 (0-0), 
constructorul Drobeta Tr. 
rin — Metalurgistul Sadu 
(1-1).

Pe primele 
STRUCTORUL 
p (49—13). 2.
29 ti (43—20) 
Șoimii Craiova . __
Sp. M. Drăgănesti Olt 27 p (42— 
38)... pe ultimele locuri : 14.
Progresul Băilești 19 p (24—3®.

Pe primele tocuri ; 1. MUREȘUL deva 37 p (47—11). 3. Metalur
gistul Cuglr 33 n (30—20). 3. Au
rul Brad 20 P (55-20)... pe «Ri
mele locuri : 14. carpațl Mlrsa 
10 p (37—38). 13. Textila Cisnădle 
10 n (40—50). 16. Automecanlca 
Mediaș 16 n (22—4®.

- Dacia 
O-O), 

progre- 
Termo- 

Seve- 
1—2

CON-locuri : 1.__
TCI CRAIOVA 30 
Progresul Corabia 

3. Constructorul 
27 O (52—30). 4.

• Autobuzul București a revenit în fruntea seriei a 
V-a 0 Trei dintre fruntașe au un avantaj substanțial 
de puncte care le asigură un final lejer (Olimpia Rm. 
Sărat + 10 p față de a doua clasată, Mecanica Fină 
București + 10 p și IMASA Sf. Gheorghe +9 p) • Sur
priză la Anina : Minerul - Vagonul Arad 6-1 I 0 Din
tre lideri au mai pierdut, în deplasare, Mureșul Deva 
(0-2), Unirea Alexandria (0-2) și Constructorul T.C.I. 
Craiova (0-1) 0 O etapă a gazdelor, doar 9 victorii în 
deplasare 0 Joi 11 mai (de la ora 18) se va disputa 

etapa a 24-a, intermediară

SERIA A X-»
Electro Sf. Gheorghe — IMASA 

Sf. Gheorghe 0—2 (0-0). Pro
gresul odorhei — Minerul Bara- 
olt 1—0 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Precizia Săcele 3—6 
O—0). Rapid Miercurea Ciue^- 
Relonul Săvlneștl 1—0 (1—0). Car
pati Brașov — Metalul Sighișoa
ra 0—1 (0—0) Nitramonla Fă
găraș — Unirea Cristur 0—0 Ci
mentul Hoghiz — viitorul Gneor- 
ghienl 3—1 (2—0) Minerul 
lan — Carpati Covasna 
a—o«.

Pe primele locuri : 1, IMASA 
SF. GHEORGHE 39 p (55—16), 
2. Electro Sf. Gheorghe 30 p 
(27—21) 3. Rapid M. Ciuc 28 p 
(36—24)... pe ultimele locuri : 
14. Metalul Sighișoara 19 p 
(30— 40) 15. Carpati Covasna 19
p (20—49) 16. Cimentul
10 o (19—74)

Bă-
3-0

Hoghj»

GINAV Giurgiu 1—1 (0—0). Me
talul București — I.M.G. Bucu
rești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
BUZUL BUCUREȘTI 35 p
2. Unirea Alexandria 34 o
3. I.M.G. București 30 p
— 13 victorii, 4. F.C.M. 
giu 30 p (36—17) — 12 victorii... 
Pe ultimele locuri : 15. Petrolul
Roata de Jos 17 o 
Petrolul Poieni 2 n

SERIA A

auto- 
(47—13), 
(51—16). 
(39—20) 

Giur-

(33—37). 
(11—99).

VI-a

16.

Mecanica Fină București — 
1UPS Chitila 2—0 (1—0). Metalul 
Filipesti — Minerul Fillpești 2—1 
(2—0) Electrica Fienl — Muscelu 
Cimoulung 1—o (0—0). Forestierul 
Băbeni ~ ' 
(0—1). 
greșul 
(0—0).
A.S.A. _ _ ____ ____ _
2—0 (1—0) Minerul Șotînga — E- 
lcctronistul Curtea de Argeș 1—0 
(0—0) E'ectrica Titu — Cimentul 
Fieni 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 36 P 
(41—14). 2. Progresul București 
26 o (38—23) — penalizată cu 3 
p, 3. Unirea Pitești 26 p (33—33)... 
ne ultimele locuri : 15. 
Fieai 19 p (25—33) 
ru' Băbeni 19 o (27—45).

— Unirea Pitești 0—1 
Avicola Crevedia — Pro- 
Energia București 1—0 
Tehnometal București — 
Chimia Brazi Ploiești

Electrica
16. Forestfe-

SERIA A Vll-a
Petrolul Ticleni — Constructo

rul T.C.I. Craiova 1—0 (0—0)
Constructorul Șoimii Craiova — 
Petrolul Stoina 2—0 (1—0). Dier-

15. Minerul Mătăsarl 19 p (29—45).
16, Termoconstructorul Drobeta 
Tr. Sev. 11 o (20—55).

SERIA A VIII-a
Mineru’ Anina — C.S.M. Vago

nul Arad 6—1 (3-1). C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Minerul O- 
ravlta 2—1 a—0) Petrolul Arad
— Minerul Moldova Nouă 4—3 
O—1) Automecanlca Reșița — 
Energia Auto Timișoara 1—0 
(1—0) Motorul I.M.A. Arad — 
A.S. Sînmartinul Slrbesc 1—1 
(0—1) Strungul Chlșinău Cris
— C.S M. Caransebeș 3—0 (3—0). 
C.S.M. Lugoî — Unirea Sînnico- 
lau Mare 3—n (2—0). U.M. Timi
șoara — Unirea Tomnatio 0—0 
(3—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO- 
ARAD 34 p (73—39). 3.

Lugoj 30 o (54—26). 3.
Timișoara 26 p (46—31),,. 

pe ultimeie locuri : 15. C.F.R. Ca
ransebeș 17 n(18—60) 16. Minerul
Ora Vita 14 n (31—48).

SERIA A Xl-a
C.U.G. Cluj-Napoca — I 

C.F.R. Cluj-Napoca 0—1 
Otelul Reghin — Industria 
mei CImoia Turzli 4—0 
Sticla Ariesul Turda ' _ ___
Năsăud 1—0 O—0). IZOMAT Slm- 
leul Silvanlei — Laminorul Bo
olean —1 (0—0). Minerul Sărmă- 
sag — Mecanica Bistrița 2—0 
(0—0) Olimpia Gherla — Lacul 
Ursu Sovata 2—0 (2—0). Lamino
rul Victoria Zalău — Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 3—0 (2—0) Mu
reșul Luduș — Metalul Reghin 
1—0 (0—0).
• Meciul Chimia Năsăud — 

Victoria Laminorul Zalău, din 
etapa a 10-a (pe teren 2—1) »-a
omologat cu 3—0 tn favoarea e- 
chioei Chimia.

Pe primele locuri 
C.F.R. ---------------
(44—17). 
(39—21), 
(30—20)..,
Olimpia ________
Laminorul Beclean 
16. Lacul Ursu 
(21—55).

Steaua 
(0-0). 

i Sir
ii—0). 

Chimia

1. STEAUA 
CLUJ-NAPOCA 31 p 

1. Sticla Turda 23 p 
3. Mureșul Luduș 38 p 
pe ultimele locuri 

Gherla 19
14.

D as—27). 16. 
1» p (26—42). 
Sovata 17 n

SERIA A xn-«

NUL 
C.S.M 
U.M.

SERIA A IX-a
Retezatul Hațeg — Mureșul Ex

plorări Deva 2—0 (0—0), C.F.R. 
Simeria — Minerul Lupeni 3—1 
(1—0) Energia Săsclori — Meta
lul Alud 2—1 (0—0) C.S.U. Me- 
can'ca Sibiu — carpati Agnita 
2—0 (1—0) Șoimii Lipova — 
I.P.A Sibiu 3—1 (3—1). Aurul 
Brad — Carpati Mtrsa 4—2 (3—1) 
Textila Cisnădie — Automecani- 
ea Mediaș 2—1 (1—0) Minerul
Ștflnta Vulcan — Metalurgistul 
Cuglr 2-0 (0—0).

Someșul Satu Mare — Minerul 
Baia Sprie 3—0 (3—0) Voința 
Oradea — Gloria Belus 3—o 
O—0). Oașul Negrești — C.T.L. 
Slghet 2—1 O—•). Bradul Vișeu
— Minerul Borșa 0—6. Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Chimia Tăs- 
nad. 1—1 (1—1) Minerul Sunculuș
— înfrățirea Oradea 0—0, Vic
toria Cărei — Minerul Turt 1—o 
(1—0) Minerul Bălța — CUPROM 
Baia Mare 1—0 O—0) .

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 30 p (56—34), 
3. Oașul Negrești 27 o (50—43). 3. 
Minerul Borșa 26 p 
pe ultimele locuri : 15.
Turt 20 n (23—29), 10.
Suncuius 17 o (S3—®).

Rezultatele ne-au fost 
Se de răt-e corespondenții 
tr| voluntari din localitățile res
pective.

(37—25)...
Minerul 
Minerul

transmi- 
nol-
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INsportiva ro- 
a cîștigat

In concursul internațional de atletism 
ÎNVINGĂTOARE

TOKIO, 8 (Agerpres). In 
cadrul concursului interna
tional de atletism de la Ha
mamatsu (Japonia), campioa-

MARELE PREMIU (F 1) 
"E LA MONTE CARLO

MONTE CARLO, 8 
pres). — „Marele 
automobilistic" de la

(Agcr- 
pramiu 
Monte 

Târlo, contind pentru Campio- 
atul Mondial, Formula 1, a 

fost cîștigat de pilotul brazi
lian Ayrton Senna (..Marlboro 
McLaren Honda"), înregistrat 
pe 256,256 km in lh 53:33.251. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat francezul Alâin Prost 
șl Italianul Stefano Modena.

CE. DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. t)

luxat era mai puțin solicitat, 
reușind, după cum se știe, să 
cucerească în finalele pe apa
rate de duminică după-amia- 
Kă „bronzul" la sărituri. Nicu- 
șor Paseil, în schimb, a evo
luat cu multă încredere in po- 
rbilitățile lui, a concurat cu 
'plomb și virtuozitate tehnică, 
clasindu-se pe un merituos 
Ioc șase la individual compus 
șl asigurintlu-și prezența in 
trei finale — sărituri, para
lele și bară fixă. Ne-a con
firmat așteptările și Cristian 
Breaeanu, mai ales la 
probă in care a obținut 
prima zi cea mai marc 
din oncurs: 9,70.

— Țtaîrid seama de noile 
prevederi regulamentare, care 
stipulează că în finale se 
ooheurează. cum se spune, „de 
la zero", drumul spre cele trei 
i» dalii cucerite duminică s-a 
conturat cu dificultate ?
- tn finale, întrecerile s-au 

situat din nou la un foarte 
ridicat nivel tehnic. La sol, 
Cristian Brczcanu a fost no
tat cu 9,725 pentru exercițiul 
său valoros, cucerind un pre
țios „argint", fiind... imitat în 
ultimul schimb dc Nicusor 
Pascu, șl el laureat cu argint 
la bară fixă, după un exer- 
oițiu care a ridicat pur și 
simplu tribunele în picioare 
(9,85). Ținind seama că ambii 
slut tineri și debutant! 
„europene", apreciem că 
daliile cucerite sînt de 
augur pentru evoluțiile 
viitoare în cadrul primei 
prezentative a României.

sol, 
in 

notă

Ia 
me
tan 
lor 
re-

FLORETISTA ELISADETA TURN
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Cea de a lî-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei i

HANDBALUL PRINTRE SPORTURILE
REPREZENTATIVE I

olimpică, 
Paula Ivan 

de 5 000 m, cronometra- 
timpul de 15:31,22.

rezultate :

11,26 ;

na 
mână 
cursa 
tă cu

Alte rezultate : feminin :
100 m plat: Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 11,26 ; săritura în
înălțime : Jta Ling (R.P. Chi
neză) 1,97 m ; masculin ; 
100 m : Robson Caetano da 
Silva (Brazilia) 10,37 ; 400 m : 
Darren 
46.18 ; 
Castro 
too m i 
<S.U.A.) 
Kenny
17,21 m : aruncarea
Jan Zriezny (Cehoslovacia)
32,60 m.

Clark
5 000 m : 
(Portugalia) 

garduri : David Patrick 
triplusalt : 

(S.U.A.) 
suliței :

(Australia) 
Domingos 

13:30.16 :

„CUPA MONDIALA*

In cei 44 de ani care au trecut de la eliberarea patriei 
sale de sub dominația fascistă, poporul cehoslovac, sub 
conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a repurtat 
însemnate succese in opera de făurire a noii orînduiri. Ori
unde am poposit ca reporter, fie in frumoasa Pragă, unde 
Viltava curge cînd lin, cină vijelios, fie la Bratislava, fie 
— mai recent — la Preșov, am fost intîmpinați de peisajul 
armonios al blocurilor zvelte, construite într-o fericită îmbi
nare cu clădirile vechi, dar înfrumusețate, pe măsura trecerii 
anilor, de patina vremii.

s
$

51,34 :
Harrison

ROMA, 8 (Agerpres) 
concursul internațional femi
nin de floretă de la Como 
(Italia), contind pentru „Cupa 
Mondială", sportiva română 
Elisabeta Tufan s-a situat pe 
locul doi, fiind întrecută în 
finală cu 10—8 de scrimera 
vest-germană Anja Fichtel 

în sferturile de finală Eli
sabeta Tufan a învins-o cu
8—6 pe Margit Dobmaycr 
(R.F, Germania), iar în semi
finale a dispus C-i 8—2 de 
Margherita Zalafii (Italia).

IERI S-A DAT STARTUL 1N „(URSA PĂCII"
VARȘOVIA, 0 (Agerpres) — 

I.unl la Varșovia s-a dat startul 
in cea de-a 42-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste Inter
nationale „Cursa Păcii- la care 
participă neste 100 de alergători 
din 19 țări. Prima etapă. încon
jurul Varșoviei a fost clștigată 
de rutierul sovietic Djamolidln 
Abdusaparov cronometrat pe 
distanta de 78 km cu 11138:30. 
Pe locurile următoare în același

timp eu învingătorul s-au clasat 
Saitov (U.R.S.S.). Svorada (Ce
hoslovacia) Spruch (Polonia). 
Destro (Italia). Capelle (Franța) 
etc.

Astăzi are loc etapa a doua
Varșovia — Lodz (140 km).

„Cupa Steaua“

După 1945, în Praga — 
pentru a oferi doar o sin
gură imagine edificatoa
re prin graiul cifrelor — 
s-au con'struit peste 250 000 
de locuințe, vechiului cen
tru adăugîndu-i-se 17 car
tiere noi. Cob-orînd pantele 
Hradului, am ajuns în car
tierul Mala Strana. Școli 
noi, grădinițe cu o arhi
tectură care incintă, privi
rea, mari unități industri
ale și de interes social — 
toate sînt dotate . cu nume
roase arene de sport, Intre 
acestea terenurile de hand
bal fiind, în genere, nelip
site. Colegul care ne înso
țește, și el cronicar de 
handbal, la „Ceskosiovenske 
Sport", ne readuce in me
morie. — deși nouă nu ne 
erau străine amănuntele 
—. cîteva repere vizînd 
succesele pe .plan sportiv, 
în general, - șl pe acela al 
handbalului, în special. Șl 
pentru că tocmai la ordi
nea zilei sînt cupele euro
pene, să notăm că an de

o alractivă compelilie de motociclism

s

s

an formații cehoslovace de 
club se aliniază la startul 
celor trei competiții con
tinentale, atît cu echipe 
masculine, cît și cu for
mații feminine. Remarcăm, 
astfel, faptul că „șaptcle" 
reprezentînd orașul Praga 
a cîștigat prima ediție a 
Cupei Campionilor Euro
peni (1957) pentru ca, de
venită ulterior Dukla Pra
ga, să cîștige încă de două 
ori acest trofeu (1963 și 
1984) și să fie finalistă în 
mai multe rînduri. Fără 
pretenția de a prezenta o 
istorie a handbalului ce
hoslovac, să ne reamintim 
că si la Preșov activează 
două echipe cu frumoase 
cărți de vizită : Tatran — 
la masculin, și TJ ZVL — 
feminin, ele fiind bine cu
noscute și apreciate dc iu
bitorii handbalului din 
țara noastră, întrucît au e- 
voluat în mai multe rîn
duri în compania unor for
mații românești.

Ion GAVRILESCU
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PE SCURT •PE SCURT
BOX • Italianul Francesoo Da- 

mlani a devenit campion mon
dial la categoria grea învingînd 
prin k.o. în repriza a treia, pe 
Johnny du Ploy, ta gala desfă
șurată la Siracuza.

gimnastica • Concursul In
ternațional de gimnastică ritmică 
modernă de la Sofia a fost cîștigat 
de sportiva bulgară Adriana Du- 
navska — 38,950 p. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Iulia Baiceva 
(Bulgaria) — 38,90 puncte șl Esther 
Nicklaus (Noua zeelandă) — 
37.50 p.

LUPTE * In vederea Campio
natelor Europene de lupte libere 
ce se vor desfășura Ia Ankara 
în perioada 12—14 mal, federația 
din u.R.S.S. a selecționat un lot 
de 12 sportivi, latre care cunos- 
cuțli sportivi Aravat Abeev, 
Elmagi Habrailov. Vagab Kazl- 
bekov, Kamaludin / bduldaudov 
Aslan Hadartev.

TENIS • Sovieticul Andrei 
Cesnokov a terminat învingător 
în turneul de la Mdnchen, în fi
nala căruia l-a întrecut cu 5—7, 
7—6, 6—2 pe jucătorul cehoslovac 
Martin Strelba, cel care în se
mifinale îl eliminase pe suede
zul ștefan Edberg. • Finala 
turneului de la Forest Hills, con
tând pentru „Marele Premiu’ se 
va disputa între Ivatt Lendl și 
jucătorul peruan Jaime Yzaga. 
In semifinale, Lendl l-a întrecut 
cu 6—2, 6—3 pe americanul An
dre Agassi, iar Yzaga a dispus 
cu 6—4, 6—3 de Michael Chang 
(S.U.A.).

ECHIPA CLUBULUI
Intrată ta tradiția sportului cu 

motor, „Cupa Steaua" la moto- 
cros a reunit duminică pe tra
seul de la Zărneștl concurențl 
de la ț.S.K.a. Moscova, precum 
șl oele mai bune echipaje din 
tara noastră. Printre oaspeți 
s-au aflat nume binecunoscute în 
arena internațională — foștii 
campioni mondiali Iuiri Hudiakov 
șl Anatoli Ovcinikov, care, ro- 
prezenttad clubul militar din 
Moscova la clasa 125 cmc, și-au 
onorat „cărțile de vizită".

Traseul de la poalele masivu
lui Piatra Craiului, transformat 
ta prima jumătate a reuniunii 
într-un adevărat... patinoar din 
cauza ploii care a căzut ta tot 
cursul nopții, i-a supus ce con- 
curențl la un serios examen. In 
cursele de duminică, plioți! de 
la Steaua, conduși de apreciatul 
antrenor Gheorghe lonlță s-au 
dovedit mal buni decît adversa
rii lor de la clasa 250 cmc. In 
primul rînd, ei și-au pregătit 
temeinic mașinile pentru toate 
variantele de timp și au acționat 
mai calm în momentele difici
le, pe care le-au depășit cu de
zinvoltură. De valoarea lor s-au 
apropiat pllotii de la Toroedo 
Zărneștl, pregătiți de cunoscutul 
tehnician Paul Mulncr. Aflați în 
primii ani de seniorat. Fiorin 
Pop (Steaua) și Dorin Titilencu 
(Torpedo), liderii echipelor res
pective, au constituit un dubiu 
remarcabil, în cele două manșe 
fiecare aflindu-^e la conâjcerea 
cursei, pilottaf >?e terenul deni
velat și alunecos de la start șl 
pînă la sosire în aceiași ritm

ORGANIZATOR
alert, ceea ce denotă că, supuși 
ta continuare unui atent proces 
de instruire, vor putea obține re
zultate superioare. In final a 
învins de fiecare dată stelistul, 
gratie unui plus : de tehnică în 
alegerea trăsei.

Așa cum se anticipa, clasa 125 
cmc a fost inițial dominată de 
motocrosiștii sovietici. Evoluînd 
pe motociclete competitive și po- 
sedind o tehnică adecvată la 
efort maxim, aceștia au impus 
din plecare un .tempo rapid, că
ruia, spre satisfacția generală, 
unii dintre tinerii noștri l-au 
făcut față. Ne referim la tonei 
Bogdan, Peter Gagiy, Cătălin 
Duță (cît l-a funcționat mașina), 
Csaba Tompa șl Eduard Dan, 
care au reușit să întrunească 
sufragiile antrenorilor lotului re
prezentativ, Ștefan ' Chitu ș! 
Teodor Bălănoiu-, fiind selecțio
nați pentru prima etapă a „Cu
pei Prietenia" la clasa 123 cmc.

tn manșa secundă, Tur! Iludia- 
kov a fost nevoit si oprească 
din cauza unei defecțiuni meca
nice. Sesizînd momentul, steliș- 
tli Ionel Bogdan și Eduard Dan 
au mărit ritmul 
terminat victorioși 
clasa 125 cmc. ___
pind primele locuri (la 125, 250 
șl la general), steliștli au reali
zat o „triplă" valoroasă.

Clasamente: 125 cmc: 1. Stea
ua 60 p (I. Bogdan 32, E. Dan 
28), 2. Ț.S.K.A. Moscova 57 p. 
3. Electro Sf. Gheorghe 31 p; 
250 cmc: 1. Steaua 50 p (FI. Pop 
40, Alexandru Ilieș 20). 2. Tor
pedo Zărneștl 60 p, 3. Ț.S.K.A. 
Moscova 41 p; clasament gene
ral: 1. Steaua 120 p, 2. Ț.S.K.A. 
Moscova 98 p, 3. Torpedo zărneștl 
87 p, 4. Steagul Roșu Brașov 12 
p, 5. Electro Sf. Gheorghe 31 p, 
6. Automecanlca Morenl 29 p.

Traian IOAN1TESCU
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© In preliminariile C.M. echipa Poloniei întrecută în 
ultimele secunde I • F.C. Liverpool s-a calificat în fi
nala Cupei Angliei • Campionate : Sredeț — învinsă 
la Piovdiv, dar conduce detașat în clasament © Derbyul 
din Franța ® Dynamo Dresda a mai cîștigat un punct

In ultimele meciuri de verificare înaintea Campionatelor Mondiale de Junior!

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 4-0 LA POPICE

IN GRUPA a 2-a a preliminari
ilor C.M.,la Stockholm, repre
zentativa Suediei a dispus de 
echipa Poloniei eu 2—1 (0—0). 
Jocul a fost foarte pasionant pî- 
nă în ultimele secunde... A în
scris mai întîl Ljung (mln. 76). 
după care Tarasiewicz (min. 86)

BRAȘOV, 7 (prin telefon), 
în încheierea jocurilor de ve
rificare pentru C.M. de po
pice (13—19 mai, Ccljc —Iu
goslavia), echipele naționale 
de juniori și junioare ale 
României au susținut sîmbătă 
Și duminică, pe arena cu 4 
piste a Rulmentului din lo
calitate, o dublă întîlnire cu 
selecționatele similare ale 
R.D. Germane. Cu un evi
dent plus de superioritate tn 
tehnica lansării bilei, tinerii 
noștri popicari au obținut vic
torii _ pe toată linia: sîmbătă. 
România — R.D. Germană 
2 474 — 2 301 p.d. la fete și 
5 005 — 4 840 la băieți; du
minică. România — R.D. 
Germană 2 510 — 2 426 și, res
pectiv 4 915 — 4 757. Soar ge
neral : 4—0 pentru formațiile 
tării noastre.

Evoluînd pe o arenă apre
ciată în unanimitate de către 
•specialiștii români șl străini 
prezenți la Brașov, într-o sală 
adusă la parametrii cel mal 
competitivi de către A.S. Rul
mentul (președinte. L Bălan).

care a modernizat-o cu spri
jinul conducerii întreprinde
rii, toți concurenții au ft>3t 
triați după valoarea lor și 
conștiinciozitatea dovedită ta 
respectarea programului de 
pregătire. -

Fetele conduse de antre
norul gălățean Apostol A- 
nastase s-au prezentat ta pro
gres, de la o zi la alta, înre- 
gistrind rezultate mai mult 
dorit promițătoare. în prima 
reuniune s-a jucat ta următoa
rea formație : Liliana Băje- 
naru 418 (3), Constanța Nuță 
409 (2), Ancmarie Krec-
senszky 419 (3), Lica Manoli 
412 (3) Mariana Halalai 431 (3), 
Fatalin Lukacs 385 (4) — to
tal 2 474. (In paranteze, bilele 
.rase în gol).

In dorința de a rula tot lo
tul. antrenorul a schimbat 
două jucătoare notate cu re
zultate mal mici, folosind _ du
minică „sextetul" : Lilian»
Băienaru 421 (0). Llca Mano11 
411 (4), Ancmarie Krecsenszky 
391 (2). Elena Pușcașu 427 (1). 
Mariana Halalai 428 (2), Lau

ra Andrei 432 (4) — total
2 510. scor de valoare mon
dială 1

In confruntarea sportivă a 
băieților, selecționabilii noș
tri au marcat o scădere de 
randament de la un meci la 
altul. Iri prima zi : C. Negu- 
țescu 807 (5), Ov. Zlolu 824 (1) 
Ov. Ion 800 (3), Fr. Majos
858 (0). 1st. Bor 845 (2), N.
Lupu 873 (2), reușind să de
pășească granița celor 5 000 
p.d. Un. rezultat de bun augur.

înlocuind și în formația 
masculină jucătorii cu ran
damentul cel mai scăzut, an
trenorul bucureștean Roger 
Cernat a introdus duminică 
pe piste următorul „6“ : N. 
Popescu 757 (6), Ov. Zio tu
790 (6). M. Ghețea 830 (2), Fr. 
Majos 837 (2), 1st. Bor 875 (1) 
șl N. Lupu 826 (6) — total
4 915 p.d.

Un rezultat care impune un 
program special de pregătire 
înaintea startului în C.M.

I. TRAIAN
C. GRUIA — coresp.

a egalat pentru polonezi, dar in
min. 90 Larsson a marcat golul
victoriei 1
Clasamentul gruoei 1
1. Angiia 3 2 1 0 7-0 5
2. Suedia 3 2 1 0 4-2 5
3. Polonia 2 1 0 1 2-2 2
4. Albania 4 0 0 4 1-10 0
Următorul joc. la 3 iunie : An-

glia — Polonia.
• în C.E. de tineret, la Halm- 

stad : Suedia — Polonia 1—® 
(1-0).
ANGLIA. Semifinala dintre 

F.C. Liverpool șl Nottingham, 
din cadrul Cupei, s-a rejucat du
minică. la Manchester, tn fața a 
38 000 de spectatori. A cîștigat Li
verpool, cu 3—1, care s-a calificat 
ta finala competiției, programată 
la 20 mai (cu Everton tot din 
Liverpool) pe stadionul Wembley 
din Londra.

BULGARIA (et. 26) : Trakia 
Plovdiv — Sredeț Sofia 1—4 : 
Blagoevgrad — Slavia 0—0; Cerno 
More Varna — Dunav Ruse 
2—2 ; Lokomotiv Piovdiv — 
Etăr Veliko Tîrnovo 2—1 ; Lo
komotiv Sofia — Lokomotiv O- 
reahovița 0—0 : Beroe — Vrața 
t—3Sliven — Spartak Varna 5—1; 
Vltoșa — Mlnior Pernik 4—2. 
Clasament» 1. Sredeț 42 p l 2. 
Vltosa 34 p : 1. Etăr 29 p.

FRANȚA (et. 35). Derby-ul 
campionatului a programat ta-

tîinirea dintre Marsilia si Pari» 
Saint Germain. A cîștigat prima 
echipă cu 1—0. Alte rezultate : 
Bordeaux — Cannes 0—0 ; Laval 
— Caen 1—1 ; Matra Racing Pa
ris — Toullon 1—1 : Nisa — 
Lille 0—1 : Montpellier —
Sochaux 1—2 ; Lens — Monaco 
t—1 ; Strasbourg — Auxerre 1—0: 
Saint Etienne — Toulouse 3—2 ; 
Metz — Nantes o—0. In clasa
ment conduce acum Marsilia, cu 
67 p, urmată de Paris Saint 
Germain 65 o șl Sochaux 62 p.

rj>. germana (et. 22). Dy
namo Dresda — Jena 1—1 ; Karl 
Marx Stadt — Dynamo Berlin 
2—1 ; Zwickau — Lokomotive 
Leipzig 0—0; Brandenburg — Cot
tbus 1—0; F.C. Magdeburg — Ros- 
tok 1—0 ; Union Berlin — Aue 
1—2 ; Erfurt — Halle 3—5. In cla
sament conduce Dynamo Dres
da. cu 35 p, urmată de Dynamo 
Berlin 27 D. Rostok 27 p.

C.E. DE JUNIORI 
(PINA LA 16 ANI)

COPENHAGA, 8 (Agerpres) — 
tn ziua a treia a campionatului 
European de fotbal rezervat e- 
chipelor de Juniori It (Jucători 
oină la 10 ant), oe se desfășoa
ră în diferite orașe din Dane
marca. au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate 1 Portuga
lia — România 4—0 ; Elveția — 
Norvegia 4—1 ; Franța — Dane
marca 4—1 ; Iugoslavia — Aus
tria 2—0 ; Spania — Grecia 1—0 J 
Olanda —> Bulgaria l—0 ; R.D, 
Germană — U.R.S.S. 1—1 ; Ita
lia — Scoția 1—1. Pentru semi
finale l-au calificat Portugalia, 
Franța. Spania si EJ>. Germană.


