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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNÎțl-VM

MANIFESTĂRI SPORTIVE portulIn întreaga
țara

în această perioadă, pretu
tindeni in țară au loc manifes
tări sportive dedicate apropia
tei sărbători de la 1 ~
blicăm cîteva relatări 
pondenților noștri :

TIMIȘOARA
La întreprinderea

Linii, sute de muncitori și 
muncitoare participă la diferite 
întreceri sportive. La handbal 
de pildă, cinci echipe feminine, 
reprezentînd tot atîtea 
Sînt angrenate într-un 
ca dealtfel și la fotbal 
participă șase echipe masculine. 
De remarcat „Cupa 1 Mai", cu

Mal. Pu- 
ale cores-

Industria

secuii, 
turneu, 

unda

participarea unor echipe de 
minifotbal, la care iau parte 
formații ale unor unități indus
triale din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare: Arta Textilă, 
1 Iunie, întreprinderea de cio
rapi, întreprinderea „13 Decem
brie", Garofița 5-a.

întreceri omagiale au loc și 
In alte asociații sportive : E- 
lectrica — tenis de cimp. Medi
cina — șah, Constructorul — 
handbal și minifotbal. (Constan
tin CREȚU).

GALA]!
în toate localitățile județului 

Galați au loc competiții dedi
cate apropiatei sărbători a oa
menilor muncii. Astfel, la Te
cuci, Tg. Bujor, Berești șl Ga
lați se desfășoară de cîteva zile 
competiții de handbal, volei, te
nis, popice, caiac-canoe și fot
bal. O mențiune pentru buna 
organizare a manifestărilor 
sportive de pe platforma Com
binatului siderurgic și de 
Șantierul naval (Telemao 
RIOPOL).

CARAȘ-SEVERIN

la 
SI-

Dintre numeroasele asociații 
care cinstesc ziua de 1 Mal 
prin întreceri sportive reușite

(Continuare in pap. 2-3)
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Azi, de la ora 18, la patinoarul „23 August“

FINALELE „CENTURII
PROGRAMUL GALEI --------------

Șchiopa (România) — DJI long Cio! (R.P.D. Coceeanfi) 
Santiesteban (Cuba) — Jo Riong Sik (R.P.D. Coreearâ) 

. . Behmaghenfa (Franța) - D. Voinescu (România) 
Ciu En Zo (R.P.D. Coreeanâ)- T. Cercel (România) 
FI. Livadaru (România) * ~
S. Cuțov (România)

, I. Budușan (România)
Mijloole micâ:V. Gîrgavu (România)

Sera&muscâ: 
Muscă: 
Cocoț: 
Panâ: 
Semluțoarâ: 
Uțoarâ: 
Semlmlflocle:

Mijlocie: 
Semigrea: 
Grea:

D. 
O.
A.

V. 
G. 
A.

Silaghl 
Don ici 
Millan

(România) 
(România) 
(Cuba)

— C. Ossal (Nigeria)
— F. Uwa (R.D. Germanii)
— M. Ciubotaru (România)
— N. Chloveanu (România)
— J. Martins (Nigeria)
— T. Balbouil (Tunleta)
- N. Grigor. (Ramânkd

18, iubitoriiAstăzi, Ia ora 
sportului cu mănuși din Capi
tală se vor întîlni din nou In 
jurul ringului instalat la pati
noarul „23 August". Maratonul 
pugilistic al „Centurii de aur" 
ne-a oferit timp de o săptămi- 
nă spectacole sportive de cali
tate. Cînd spunem aceasta ne 
glndlm, in primul rînd, la me
morabilul meci dintre coreea-

nul Ciu En 
Jesus Sollet, 
preliminarii,

Zo șl cubanezul 
disputat încă în 
la partidele lui

in ziua a dona a Campionatelor europene de Ia Pricvldza

fVOLUJII BUNE ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI A. NEAGU Șl 0. DUȘA
• Astăzi vor fi desemnați
PRIEVIDZA, 25 (prin tele

fon). Campionatele europene de 
lupte libere au avut vineri o 
„zi plină". Pe saltelele din Sala 
polivalentă au început întrece
rile și luptătorii de la celelalte 
5 categorii de greutate, printre 
ei și sportivii țării noastre: Ion 
Arapu (cat. 52 kg), Gigei An- 
ghcl (62 kg), Marin Pîrcălabu 
(74 kg), Ion Ivanov (90 kg) și 
Andrei Ianko (+100 kg). în re
latarea noastră vom consemna 
citeva amănunte despre com
portarea luptătorilor români în 
ard ine a în care au concurat 
Mai înainte însă se cuvine să 
subliniem buna evoluție a 
luptătorilor Aurel Neagu (57 
kg) și Vasile Țigănaș (82 kg),

laureatil la 5 categorii de greutate, Iar mline la celelalte 5
care au intrat în cel de al 4-lea 
tur cu cite un singur punct da 
penalizare, situație promițătoare 
in perspectiva fazei finale * 
competiției. Firește, ei vor sus
ține, in continuare, confruntări 
și mai dificile.

Primul dintre luptătorii ro
mâni intrat în „focul" competi
ției continentale din cea de a 
doua zi a fost A. Neagu, care 
l-a întîlnit pe polonezul M. Sku- 
bacz. Contrar așteptărilor, A. 
Neagu n-a găsit in repriza I 
prizele favorabile procedeelor 
sale tehnice și astfel, în finalul 
acesteia, el era condus cu un 
punct: 2—3. Cu eforturi sus
ținute a reușit să egaleze, la 
8—6, in rundul secund. Acorno-

adversarului,
A. Neagu a

dîndu-se cu stilul 
in ultima repriză 
dominat pe tot parcursul celor 
3 minute, ureînd scorul la 11—8 
cînd a răsunat gongul final O 
altă victorie Ia puncte, obți
nută însă cînd nimeni nu mal 
credea, a fost aceea a Iul V. 
Tigănaș, în partida cu F. Sy
ring (R.D.G.). Chiar șl acum, 
cînd relatăm, retrăim emoțiile 
acestui fantastic duel. Cînd pe 
tabela de punctaj scorul lua 
proporții în defavoarea luptă
torului român (0—3, 0—4. 0—5, 
0—7, 0—8 la sfîrșltul primului

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

DE AUR“
sportivii vor urca astăzi dla 
nou in ring pentru ultim*, 
luptă, decisivă, care îl va de»- 
semna pe cel 11 cuceritori al 
„centurilor de aur" ediția 1SM. 
Dintre cel 12 cîștlgători ai tro
feului de anul trecut (au fost 
întreceri și la categoria super- 
grea, „cîștigate" fără adversa? 
de T. Stevenson), patru își vor 
apăra „centurile" și în finalei* 
de azi. Este vorba de cubane
zul Omar Saatiesteban și de 
românii Florian Livadaru, Sî- 
mion Cuțov șl Ion Budușan. 
Omar Santiesteban este singurul

Omar Santiesteban (Cuba) — Daniel Radu, o... „finală* dispu
tată in semifinale. învingător, sportivul cubanez (stingă) își va 

apăra, in gala de astăzi, „centura* cucerită anul trecut
Foto : Dragoș NEAGU 

care și-a schimbat categoria. 
După ce la ediția trecută a 
cucerit primul loc la „seml-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

Simlon Cuțov cu Jose Hernan
dez (Cuba) și Carol Ha j nai, 
precum șl la încleștarea dintre 
Ion Budușan și cubanezul Ivan 
Merino.

După o meritată zi de odih
nă, timp în care cei 22 de fl- 
nallști șl-au refăcut forțele, (Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

CANDIDATELE LA TITLU JOACA IN DEPLASARE,
CINCI VICTORII ROMANEȘTI 

iN PRIMA ZI A BALCANIADEI
DE CAIAC-CANOE

Ion Biriădeanu (caiac simplu), 
primul ciștigător al edifici din 

acest an a Balcaniadei

De mult nu am mai urmă
rit la Snagov o regată atît de 
frumoasă ca aceea a zilei 
inaugurale a celei de-a 5-a edi
ții a Campionatelor balcanice 
de caiac-canoe. Vremea, în 
sfîrșit favorabilă, și prezența 
citorva stele ale padelei și pa- 
gaei din România (în special), 
Bulgaria șl Iugoslavia au asi
gurat o atmosferă de concurs 
„mare", iar cele 7 curse des
fășurate (toate pe distanța de 
500 m), interesante, uneori a- 
prige, au justificat pe deplin 
așteptările.

Tonul l-a dat chiar prima 
probă, caiac simplu, care a

adus la start trei dintre cei 
mai buni specialiști ai lumii: 
Vasile Diba, Ion Biriădeanu, 
Milan Janici. Dîba a țișnit din 
start, a condus 
dar Biriădeanu 
traordinar și a 
unui Dîba pe 
l-au părăsit la

Au urmat două victorii 
sportivilor bulgari : Liuben Lu- 
benov l-a întrecut la mare 
luptă pe Lipăi Varabiev. după 
ce reprezentantul nostru con-

pină la 450 m, 
a revenit ex- 
cîștigat in fața 
care puterile 
ultima baliză.

ale

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

La Constanța, miercuri, meciul de rugby cu echipa Marocului

SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
ÎNTR-0 FORMULĂ NOUĂ, ÎNTINERITĂ

La Constanța, mare interes 
pentru noul examen public al 
rugbyștilor români, meciul cu 
reprezentativa Marocului, din 
cadrul Campionatului european 
F.I.R.A., programat în ultima 
zi a acestei luni. Dovada: pre
zența masivă a iubitorilor de 
rugby de pe Litoral la cele cî
teva antrenamente comune ale 
sel ecționabililor.

Facem de la început mențiu
nea că XV-le României care va 
evolua In partida cu echipa 
Marocului va fi alcătuit cu 
prioritate din elemente finer*

(care vor fi testate cu acest 
prilej in vederea unor partide 
mai dificile din actualul sezon 
internațional sau din cel au
tumnal), lipsind, de data aceas
ta, o serie de sportivi mai ex
perimentați, inclusiv cei de la 
clubul Steaua. Dealtfel, echipa 
noastră campioană va fi și ea 
în întrecere, susținînd, în ziua 
de I mai la Biarritz, meciul

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

CELE LA RETROGRADARE, ACASA
PROGRAMUL ETAPEI--------------------

F.C. OLT - GLORIA BUZĂU
CLUBUL SPORTIV - A.S-A. TG. MUREȘ

(repriza a H-a va H televizată)
F.C.M. — DINAMO
JIUL - UNIV. CRAIOVA

- STEAUA
OLIMPIA - CHIMIA RM, V1LCEA
SPORTUL STUDENȚESC — F.G BAIA MARE 

(Stadionul Steaua)
SFORT CLUB
F.C. ARGEȘ 
partidelor de la Tirgoviște

Slatina :
Tirgoviște :

Galați :
Petroșani :
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA
Satu Mare :
București :

Bacău :
Pitești :

Cu excepția . _____ ___ ______ „___
15,30) șl Cluj-Napoca (start la ora 17), 
oră do Începere 17,30.

- POLITEHNICA IAȘI
- „POLI" TIMIȘOARA 

(care va Începe la ora 
celelalte jocuri an ca

Fază din primul antrenament-școală al componenților lotului re
prezentativ (pentru meciul cu XV-le Marocului) susținut In com
pania Farului Constanța. In imagine : Bucos (cu balonul), inițiind 
un nou atac al selecționabililor Foto Ion MIHAlCĂ

• Sub tumul Chindiei, un „turnir* intre
loc sub soarele Diviziei A O La Slatina, meci important pen
tru gazde • Doi strategi față in față : Constantin Teașcă șl 
Angelo Niculescu 0 Va trece Universitatea Craiova cu bine— 
Jiul î ® La Cluj-Nopaca unii luptă pentru salvare, alții pentru 

titlu • Pentru Olimpia Sat* 
Mare, ultima.., fărimâ de șansă 
• Sportul studențesc și F. C 
Baia Mare — in cursa pentru 
un loc in cupele europene O 
A venit rindul și derbyului 
moldovean Q Dobrin sau Dem- 

brovschi ?

două echipe pentru ua

CLASAMENTUL
1. UNIV. CV. 29 14 7 6 61-24 31
2. Steaua 29 13 10 6 60-36 34
J. F.C. Argeș 29 15 5 9 48-35 35
4. F.C. B. Mare 29 16 3 10 51-42 31
5. Sportul stud. 29 13 5 11 35-26 31
4. Dinamo 29 11 8 10 43-33 34
7. Pollt. Iași 29 14 2 13 38-35 34
8. Chimia Rm.V, 29 13 4 12 38-44 34
9. „Poli- Tim. 29 13 3 13 43-34 29

10. S.C. Bacău 29 9 11 9 33-42 29
11. F.CJd. Galați 29 10 8 11 39-51 29
12. Jiul 29 11 4 12 22-35 29
13. „U- CJ.-Nap. 29 12 3 14 35-35 W
14. F.C. Olt 29 12 3 14 41-43 19
15. A.S.A. Tg. M. 29 11 5 13 34-39 »
14. CA T-vlște 29 9 7 13 33-47 £9
17. Olimpia S.M. 29 7 8 14 27-45 9
U. GiorU Bi. B 4 8 19 t»-B M



CE-A FOST, A FOST.„

LA NIVELUL TRADIȚIEI Șl POSIBILITĂȚILOR EXISTENTE
ceea ce a dus la degradarea 
unora dintre ele.

Situația a fost analizată re
cent de o brigadă de îndruma
re și control a C.N.E.F.S. Co
mitetul județean Caraș-Severin 
al P.C.R., pe baza 
concluzii și a 
C.N.E.F.S., a luat 
de măsuri menite 
că la înlăturarea 
țelor semnalate, la 
mișcării sportive din 
baze solide, astfel îneît și aceas
tă zonă a țării să contribuie 
efectiv la dezvoltarea sportului 
de masă și de performanță din 
țara noastră. Ajungînd, adău
găm, noi, cel puțin la nivelul 
anilor trecuți.

Modesto FERRARIN1

că marea 
performer
Gheorghe 
203 sel co
națională, 
mulți ani

„ Oczelak a fost 
fault tehnic și 

joc**. Numele lui

Caraș-Sevcrin este unul din
tre județele cu o frumoasă tra
diție sportivă, cu renume, pu
tem spune, de pe urma perfor
manțelor obținute de către 
sportivii săi într-o serie de 
discipline, cum ar fi luptele, 
boxul (a existat aid o „echipă 
de eur“ cu mulți campioni), 
natația, fotbalul ș.a. Carașul a 
avut echipe puternice prezen
te în campionatele diviziilor A, 
a furnizat elemente de valoare 
pentru sportul românesc. Sur
prinzător însă, în ultima peri
oadă — cu mid excepții — pu
țini sînt sportivii din acest ju
deț care au rămas în eșalonul 
fruntaș de performanță (Bri
gitte Prass, din lotul olim
pic, Sorin Plev, Mircea Ci oda- 
ra — natație, Gh. Vidraru — 
atletism, precum și dțiva ju
niori talentați la unele discipli
ne), mare parte din ei crescuți 
la Clubul sportiv școlar Reși
ța, cu o bună activitate.

Care sînt cauzele care au ge
nerat această situație, care au 
făcut ca activitatea sportivă 
din ultimii ani să nu se mai 
ridice la nivelul dorit, în a- 
eeastă direcție înregistrîndu-se 
regretabili... pași Înapoi ? In 
primul rînd, este vorba despre 
modul în care Consiliul Jude
țean pentru educație fizică și 
■port a condus; îndrumat șl 
controlat întreaga activitate 
•portivă de performanță șl de 
masă. Ca urmare a defi
ciențelor din munca sa, consi
liul n-a reușit să imprime du
hurilor și asociațiilor sportive 
din județ un stil de muncă 
adecvat, serios, plin de răspun
dere, bazat pe principiul mun
cii colective. De multe ori s-a 
neglijat activitatea de planifi
care, de îndrumare și docu
mentare, nu s-a controlat su
ficient munca cluburilor și aso
ciațiilor sportive ș-a. Bine
înțeles, această situație s-a re
percutat nedorit asupra rezul
tatelor.

Așa se explică faptul că la 
Clubul sportiv municipal de 
atletism din Reșița — dotat cu 
local și teren propriu, cu sche-

mă corespunzătoare — activita
tea se desfășoară la voia în- 
tîmplării. Lipsesc planurile a- 
nuale de pregătire ale antre
norilor ; nu există obiective pri
vind performanțele — în cifre 
precise — la care trebuie să se 
ajungă, ci ... pozițiile pe care 
le vor ocupa atleții clubului în 
diferite concursuri, obiective de 
genul: „vom ocupa trei locuri 
I” 1 ; selecția se face, cum ne 
spunea președintele clubului, 
Ion Glava, nu după normele 
de selecție în vigoare, ci «după 
ochi” ! ; fete cu performanțe 
atletice remarcabile, de vîrf, 
nu există. Regres se înregis
trează și în activitatea Clubu
lui sportiv muncitoresc Reșița, 
care nu mai este ceea ce a 
fost nici în sportul de perfor
manță, nici în cel de masă, 
în ciuda posibilităților unui ase
menea club muncitoresc de tra
diție. Numărul disciplinelor 
practicate (în jur de 18 la un 
moment dat) a scăzut simțitor ; 
«ala proprie de sport este prost 
gospodărită ; punerea la punct 
a pistei de popice este tergi
versată de luni de zile ș.a.m.d. 
Lipsuri care sînt explicabile și 
prin faptul că între președin
tele și secretarul clubului nu a 
existat colaborare, ci... perma
nente fricțiuni. Din păcate, lu
crurile nu stau mai bine nici 
în ceea ce privește sportul de 
masă. Lipsa de colaborare în
tre C.J.E.F.S. și ceilalți factori 
cu atribuții a dus la organiza
rea sub posibilități a unor com
petiții la nivelul atelierelor, 
•ecțlilor, întreprinderilor și in
stituțiilor. Se poate aprecia, de 
asemenea, că unele campionate 
școlare au fost ignorate, că par
ticiparea la crosuri a fost des
tul de slabă sau că atletismul 
nu este Încurajat suficient, deși 
pentru această disciplină exis
tă a bază specială. Și încă ce
va : în multe întreprinderi se 
vorbește doar de fotbal.

La toate aceste lipsuri trebuie 
adăugate și cele — uneori mari 
— din gospodărirea și întreți
nerea bazelor sportive proprii,

propriilor 
propunerilor 

o serie 
să du- 
deficien- 

repunerea 
județ pe

LOTURILE

MANIFESTĂRI SPORTIVE
Șl SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE

(Urmare din pag. I)
vom aminti de „Reductorul” 
din Reșița, aparținînd între
prinderii de reductoare. Aid 
•-au organizat un turneu de șah, 
«n concurs de automobilism- 
▼iteză în coastă, o competiție 
de înot dotată cu „Cupa 
1 Mal” (care a revenit electri
cianului Dan Panescu), un cam
pionat de fotbal șa. De men
ționat șl reușita lntîlnîre din
tre muncitorii întreprinderii și 
componenții echipei de fotbal 
F.C.M. Reșița (Doru-Dinu GL.A- 
VAN).

BRAȘOV
La CLS. Voința, cooperatorii 

sărbătoresc tradiționala sărbă
toare muncitorească și prin fru
moase Întreceri sportive.

competițiile organizate pînă a- 
cum au ieșit ciștigători : Mir
cea Rada (coop. Progresul) și 
Constantin Cucu (coop. Tehni
ca) — la popice. Ana Lazăr 
(coop. Munca colectivă) și Eu
gen Miri (UJCM) — la tir. 
Sînt în curs de desfășurare, în 
organizarea clubului, „Crosul 
ucenicilor", „ Crosul tinerelor 
cooperatoare** și un concurs de 
minibaschet pentru copiii co
operatorilor. Din programul 
sportiv al municipiului Brașov 
în cinstea zilei de 1 Mai fac 
parte și demonstrațiile la dife
rite discipline, organizate 
Poiana Nouă, la Pietrele 
Solomon, la Poiana Brașov ș.a. 
cu concursul cluburilor Dinamo, 
Steagul roșu, Tractorul ș.a. 
(Carol GRUIA).

la
hil

SIMBATA
ATLETISM : Stadionul tine

retului, de la ora 15 : concurs 
dotat cu „Cupa clubului atle
tic universitar-.

BOX. Patinoarul „23 Au
gust4*, de la ora 18 : finalele 
„Centurii de aur-.

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ara 17,30 : Sportul studențesc
— F.C. Baia Mare (Div, A); 
teren Politehnica, ora 15,30 : 
Sportul studențesc — F. C. 
Baia Mare (jun.) ; teren An- 
tebuzul, ora 17,30 : Autobuzul
— FI. automecanica Moreni 
(Div. B) ; complexul „83 Au
gust-, teren V : Luceafărul — 
Automecanica (Div. Q.

POPICE. Arena Glulești, da 
te ora 14 : Rapid — Voința 
București, arena Întreprinderii 
Republica, de la ora 14 : Glo
ria — Voința Constanța, are
na Laromet, de la ora M î 
Laromet — Metr om Brașov, 
meciuri în cadrul campiona
tului național feminin.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 16 : Gloria—Știința Bucu
rești (Div. B) ; Stadionul ti
neretului, teren IV, ora 16 : 
R-C. Sportul studențesc H — 
Olimpia (Div. B).

Trrî CU ARCUL. Poligonul 
Herăstru, de la ora 9 : „Cupa 
primăverii-.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul tine

retului, de la ora 8 : concurs 
dotat cu „Cupa clubului atle
tic universitar**.

FOTBAL. Teren Voința, ora
17,30 : Luceafărul — Rulmen
tul Alexandria (Div. B) ; te
ren Mecanică fină, ora 17,30: 
Mec. fină — Chimia Tr. Mă
gurele (Div. B); teren FL roșie, 
ora 17,30: FL roșie — Airtome- 
conica (Div. O ; teren T.M.B., 
ora 17,30 : TJd.B. — Vîscoza 
(Div. C) ; teren Danubiana, 
ora 17,30 : Danubiana — Voința 
București ~
Abatorul, ora 17,30 : Abatorul 
— ICSIM (Div. C) ; teren Si
rena, ara 17,30 : Sirena — 
Tehnometal (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 18 : Progresul — 
Mureșul Tg. Mureș (f. A) ; 
teren Facultatea de Drept, de 
la ora 9 : Spartac — Voința 
Galați (f. B), Universitatea — 
Confecția Călărași (f.B), Uni
versitatea — Comerțul Constan
ța (m. B).

RUGBY. Stadion Parcul co
pilului, ora 9,30 ; R.C. Grivița 
Roșie n—Petrochimistul Pitești 
(Div. B).

TENIS DE CÎMP. Teren Pro
gresul, de la ora 9 : semifi
nalele și finalele „Criteriului 
de primăvară** (masculin).

TIR CU ARCUL. Poligonul 
Herăstrău, de la ara 9 : „Cu
pa primăverii-.

(DlvA C) ; teren

Unii ar putea zice 
realizare a vieții de 
a baschetbalistului 
Oczelak ar fi cele 
ționări în echipa 
Alții, că de foarte
este echipier de bază al for
mației sale, Steaua, anul aces
ta contribuind .decisiv la cu
cerirea titlului național 
tre echipa sa. Și n-ar 

totul deplasat nici 
ca alți cunoscători 
să adauge fiaptul că 
Gheorghe Oczelak 
și-a întemeiat în ul
timii ani un cămin 

durabil, că fiica sa, 
în vîrstă de 3 ani, 
pletează fericit, acasă, 
facțiile din muncă și de pe 
terenul de sport.

Dar nu aceste realizări n^-au 
convins să scriem acum des
pre baschetbalistul stelist. Sau, 
mai bine zis, nu numai aces
tea. Ci, în primul rînd, alt
ceva.

Vă mal amintiți 7 Oczelak 
a vociferat în mod nejustifi
cat la deciziile arbitrilor**. 
„Oczelak și-a jignit partenerii

de că
li cu

de întrecere*, 
penalizat cu 
eliminat din 
Oczelak era aproape sinonim 
in baschetul ___1____  ,r__
calcitrant**. întreaga gamă de 
sancțiuni i-a fost aplicată a- 
cestui jucător pe cit de dotat, 
pe atît de indisciplinat.

Cu ani 
Cu ani 

acum.

nostru cu „re-

La

FLORETI 
TANȚA)

Cristina, 
ti corn- 

satis-

in urmă, însă 
în urmă, pentru că 
23 de ani, Gheorghe 
Oczelak poate, tre
ce la capitolul re
ușitelor sale șl pe 
aceea de a avea o 
comportare civiliza
tă In teren, de a fi 

de coechipieri, de ad-respectat
versari, de arbitri, de public. 
Un sportiv care ne-a făcut să 
uităm, literalmente, că odini
oară el era „oaia neagră** a 
disciplinei în baschetul nostru. 
Acum, Gheorghe Oczelak es
te un sportiv căruia nu-i mai 
contabilizăm, ca altă dată, 
năzbîtiile, ci numai punctele 
înscrise într-un med Uneori, 
cu zecile ...

Radu T1MOFTE

ECHIPELOR DIVIZIONARE
PENTRU CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TENIS

în campionatul național de te
nis pe echipe, care începe luni 
la București (masculin) ‘ 
(•feminin), participantele 
kxstf. următoarele loturi:

MASCULIN
BUCUREȘTL
Viziru și D. 

jucători: D. J
L.

și Arad 
vor Uo-

STEAUA 
nodl; Gh. 
Lotul de 
M. Mlrza, . . .
D. Stănescu, S. Nicilescu, O. Pa
vai. DINAMO BUCUREȘTI. An
trenori: A. Segărceanu șl 
Boaghe. Lot: FI. Segărceanu, A. 
Dîrzu, J. Bîrcu, L. Bucur, Ed. 
Pană, FI. Niță, S. Popa, D. An
tonescu, M. Șovar, D. Ioanovlci. 
JIUL PETROȘANI. Antrenori: B. 
Almăjan și D. Nemeș. Lot: C. 
Popovici, B. Almăjan, D. Nemeș, 
FI. Manea, I. Bota, C. Năstase. 
TENIS CLUB BUCUREȘTI. An
trenor; T. Bădin. Lot: A. Mirza, 
R. Constan tin eseu, D. Bucătaru, 
L FL Darie, E. Hnat, D. Cara- 
gață, D. Pop, R. Bădin. PRO
GRESUL BUCUREȘTI. Antrenor: 
T. Frunză. Lot: M. Tăbăraș, P 
Bozdog, M. Bondoc, M. Zacop- 
ceanu, L. Vîrgolici, L. Ursuleanu, 
Cr. Moroșan. DINAMO BRAȘOV. 
Antrenor: Gh. Bărbărie. Lot: Tr. 
Mancu, O. Vflcioiu, I. Kerekeș, 
Cr. Ștefănescu, B. Toma, D. • O- 
prea, C. Mercas, A. Badu. CU- 
PROM BAIA MARE, Antrenor: 
Al. satd. Lot: Al. sato, I. Rus
sen., Z. Nemeth, R. Giurgiu, R. 
AW, V. Dobra. SANATATEA 
SATU MARE. Antrenor: Ad. Vi
ziru. Lot: A. Viziru, L. Bukarestd, 
L. R^văsz, L Suta, V. Dumbravă, 
C. Ristea, M. Șoalcă. POLITEH
NICA CLUJ-NAPOCA. Antrenor: 
C. Mraz. Ix>t: R. Hămuț, L. Bol- 
dor, V. Sălăjan, R. Vintilă, M. 
Chercioiu, L. Donisanu, M. Făr- 
©aș. POLITEHNICA BUCUREȘTI. 
Antrenor: Ș. Nisiparu. Lot: C. 
Curcă, Ș. Nisiparu, T. Sandu, A.

Novă- 
ORADEA.

Antre- 
. viz±ru. 
Hărădău. 

Mancaș, L. Țiței,

Pan ta zo pol, s. Zancu. 
©eanu. SANATATEA

v.

Gh.

Antrenor; V. Nagy. Lot: A. Dâ
ră ban, Z. Nagy, L. Nagy, T. Mi- 
clea, Șt. Bodnar, M. Mag, L San
dor. CIMENTUL DEVA. Antrenor: 
L Gtalamboș. Lot: C. Hărădău, N. 
Iatan, Ed. Popescu, A. Covad, S. 
Orășanu, A. Crădun, C, Hîrju, 
Al. Groza. CONSTRUCTORUL 
ARAD. Am.tr enor: M. Coduban. 
Lot: T. Szekely, F. FUlp, M. Vîr- 
tan, I. Crișan, I. Rakoșl, A. Du- 
mitrașcu. ELECTRICA TIMIȘOA
RA. Antrenor: V. Begu. Lot; V. 
Begu, Gh. Copăceanu, L, Gllea, 
O. SzUcs, I. Spătaru, R. Opreanu, 
L Rusneac, A. Niculescu. CON
STRUCTORUL GALAȚL Antrenor: 
AL Tvașcu. Lot: A. Iacob, Gh. 
Braitu, A. Mîndroiu, C. Tucemie, 
G. Manea, V. Vasiliu. INDUSTRIA 
SÎRMEI CLVIPIA TURZn. Antre
nor: I. Crișan. Lot: 
M. Fetița, “ 
Gh. Vovea, 
G. Balogh.

V. Felecan,
C. Oltean u, P. Sântei, 
P. Hutter, M. Voevod.

FEMININ
BUCUREȘTL Autre-DINAMO

nori: A. Segărceanu și Gh. Boa- 
ghe. Lot: Virginia Ruricl, Floren
ța Mihai. Mariana Simionescu, 
Gabriela Szbkb, Marilena Totoran, 
Dana Beleută. Alice Dănilă, Mo
nica Radu, Teodora Tache. PO
LITEHNICA BUCUREȘTI. Antre- 
noare: Maria 
cla Romanov, 
lena Popescu, 
briela Ciorac, 
che, Mariana 
noliu, Dana Cherebețiu, Cristina 
Vlntilescu. Genoveva Voinea. 
PROGRESUL BUCUREȘTI. Antre
nor: VI. Crevenciuc. Lot: Elena 
Tritu, Simona N’jnweiller, Geor- 
geta On el, Daniela Nemeș. TE
NIS CLUB BUCUREȘTI. Antre
nor: T. Bă din. Lot: Adriana Ca- 
nalosifoglu, Cos ml na' Popescu, Mi
haela Dră ghici. Ileana Trocan, 
Cristina Bota. Anca Pruteanu. 
STEAUA BUCUREȘTI. Antrenoare: 
Eleonora Dumitrescu. Lot: Cristi
na Cazacliu, Daniela Moise, Car-

Romanov. Lot: Lu~ 
Maria Romanov, E- 
Cristina Boboc, Ga- 

Mă dă lina Tudor a- 
Pană, Mihaela Ma-

men Cazacllu, Laura Grtlnberg, 
MlhaeLa Testiban, Cristina Ștefă- 
nescu. POLITEHNICA CLUJ-NA- 
POCA. Antrenor: C. Mraz. Lot: 
Luminița Sălăjan, Liliana Pop, 
Liana Don, Adreea Csulak, Cris
tina Csulak. DACIA GALAȚI. An
trenor: p. PaveL Lot; Rodica 
Gheorghe, Sanda Procâ, Carmen 
VeJixar, Mihaela Dumitriu, Reia 
Anghelescu. CIMENTUL DEVA. 
Antrenori: I. Galamboș șt Ma
riana Nunweiller. Lot: Lunela O- 
rășanu, Anca Galamboș, Paraschi- 
va Medrea, Mariana Nunweiller, 
Ileana Deac ELECTRICA TI
MIȘOARA. Antrenor: E, Hutzl. 
Lot: Nadia Becherescu, Elena 
Cot una, Ro clica Precup, Eva Ia
cobini, Marilena Eana, Karina 
Schwartz.
BRAILA.
Lot; Ionela Oceanu, Manuela If- 
timie, Ioana Straton, Nlcoleta An- 
dronache, Caterina Buzatu. U.T. 
.ARAD. Antrenor: E. Takăcs. Lot: 
Dorina Brăștin, Elisabeta Pălie, 
Mariana Socaciu, Dana Groza, 
Adriana Moțica. SPARTACUS 
BRAILA. Antrenor: M. Bad.a. Lot: 
Elena Dumitriu, Felicia Bucur- 
Stan, Daniela Pintilie, Liliana. Bu
luc, Galina Spulber, Sarita Ște
fan. SANATATEA ORADEA. An
trenor: V. Serester. Lot: Elena 
Jecu, Emese Szilăgy, Gabriela 
Medveș, Doina Szabo, Maria Toth, 
Anca Rozar. MUREȘUL TG. MU
REȘ. Antrenor* I. Takâcs. Lot: 
Mariana Benedek, Ana Breda, 
Reka Fekete, Eva Baj talan, Ana- 
Maria Piroș. PIONIERUL BUCU
REȘTI. Antrenori: Al. Ciuc și L. 
Trăistaru. Lot: Daniela Predica, 
Florența Ionescu, Genoveva Voi
nea, Carmen Sima, Carmen Stă- 
neseu. C.S.Ș. GHEORGHENI. An
trenor: A. Elekeș. Lot: Magdale
na Raicovicl. Gabriela Precup, 
Eva Bariț, Gabriela Pop, Suzana 
Orban, Suzana Pal.

Eana,
CONSTRUCTORUL 

Antrenor: N. Mirea.

PERMANENT INDISPONIBILI ?
SPORT LA RADIO

Concursurile populare de mo- 
toeicllsm au intrat în tradi
ția activității sportive de ma
să din municipiul București, 
comisia de specialitate a 
C.M.B.E.F.S. (președinte — 
Gheorghe Didescu) organlzlnd 
Băptâmînal Întreceri de inde- 
minare, dotate cu trofeele 
.Cupa 9 Martie”, „Cupa pri
măverii”, „Cupa speranțelor", 
.Cupa TUMAG" sau .Cupa 
orașului București”. Desfășu
rate' de regulă sîm- -
bâtă, pe un traseu 
ales în Împrejurimi- 
le cartierului Ber- 
ceni, aceste concursuri au 
atras la start zed de ti
neri posesori de motore
te „Mobra” sau alte tipuri de 
motociclete, entuziastele lor 
dispute fiind urmărite de nu
meroși spectatori.

Dacă inițiativele comisiei lo
cale de moto au avut darul 
sâ învioreze activitatea com- 
petltlonală și în același timp 
să stimuleze mulți băieți, ca 
ți fete, in practicarea sportu
lui ea motor, concursurile 
menționate nu s-au bucurat în
să (deși aceasta se impunea în 
primul rînd) de asistența imul 
număr corespunzător de arbi
tri calificați. Din această cau-

ză, întrecerile au fost, uneori, 
conduse doar de 4—5 oficiali, 
pentru celelalte posturi ape- 
lîndu-se la improvizații. Dacă 
cdțiva slujitori credincioși ®1 
cursolor motocicllste, ca Ar
mând Vrînceanu, Aurel San
dor, Rudolf Cristei și alții au 
răspuns la chemările organi
zatorilor, în schimb o serie 
de arbitri cu experiență ne
lipsiți de la reuniunile de 
performanță (unde, e drept, 

baremul este mai 
7 mare), nu s-au de- 

.V-- ■ elarat disponibili 
pentru concursuri

le începătorilor, deși aces
tea n-au coincis întotdea
una cu alte competiții o- 
fldale. Din păcate, printre 
cei „indds-poniblii- s-au aflat 
— nota bene ! — chiar vice
președintele Colegiului central 
al arbitrilor, Dan Badea, șl 
secretara acestui for al fede
rației, Jana Neguț. Ce să mai 
spunem de alți arbitri care 
încearcă să-și motiveze, în fel 
șl chip, neparticiparea la con
cursurile populare dacă chiar 
cei care coordonează activita
tea colegiului nu sînt exem
ple de urmat 7

[pe programul I]
Sîr.TBATA, 26 aprilie : de la 

ora 17, „Fotbal minut cu mi
nut" (transmisii directe de La 
fntflnirile etapei a xxx-a a 
Diviziei A de fotbal) :

LUNI, 28 aprilie : de la ora 
18,15, „Magazin sportiv- (din 
cuprins : știri la zi, săptăml- 
na sportivă ' comentată, nota
ții fotbalistice, medalion Ște
fan Rusu, pregătiri olimpice, 
caleidoscop și fotbal meridia
ne) ;

MIERCURI, 30 aprilie : de 
la ora 16,55, transmisie direc
tă a meciului de fotbal 'din
tre Lotul reprezentativ al 
României șl Selecționata olim
pică a Cehoslovaciei.

ȘANSE SPORITE 
DE A OBȚINE : 
® Autoturisme „Da
cia 1300“ și .Sko

da 120 L“
Traian 1OANIȚESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTĂZI, 

MilNE POATE CIȘTIGA I

• Se reamintește că tragerea 
specială Pronoexpres Box-expres 
de mîine, 27 aprilie 1S80, oferă 
partLcipar-ților șanse sporite de 8 
obține autoturisme „Dacia 1300“, 
cîștiguri în bana de 50.000, 25.000, 
10.000 led. etc., precum și croazie
re pe Marea Neagră. Tragerea 
va avea Ioc la ora 16,30 în saia 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare urmea
ză h fi transmise la radio și te
leviziune în cursul serii.

® Un prilej de frumoase satis
facții 11 constituie șl concursul

Pronosport de mîine, care cu
prinde meciuri atractive din cam
pionatul italian ai Diviziei A gi 
din campionatul 
țăirii noastre. MAI 
RIANT£ JUCATE 
TE ȘANSE DE MARI SUCCF 
LA SISTEMUL PREFERAT 1

Divizicl B R1
MIJLTE VA- 

- MAI MUL-

NUMERELE EXTRxASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

APRILIE 19S0
EXTRAGEREA I : 7 43

81 54 28 29 68 62 ;
EXTRAGEREA a n-a: 40

4 32 8 74 23 65 66.
Fond total de cîștiguri

798.197 lei.

25

12
26

SATU M 
In cOJȚfiurs 
anvergură 
organizat î 
vechi cenți 
ma români 
pate 66 de 
Au urmat, 
preliminări: 
semnarea | 
eliminările 
mătoare a 
cede 12 seri 
ta, în lupa 
oană a țăi

Chiar dlr 
nărilor dir< 
unor asalti 
brațe, in « 
o linie di 
Astfel, în 
campioană 
S talii, șl , 
pic, Gabrie 
revenit la i 
terinei Sta 
Marcela M 
Rozalia < 
Chez an de 
Urnită (8—7 
ficate direc 
12 au fost 
cu Magdal- 
Moldovan i 
S uz an a Arc 
Jenei) și 
cu Otilia I 
calificat, p< 
Aurarx-*^}?, 

wRezan, Uc 
Dragomir, 
lia Hocbdoi 
năm

UN
califio

INT

după-Ieri
șos. Bucure; 
tapă a corn 
zată de fee 
scopul unei 
lui de lupt, 
nice a rutt 
Timpul bun 
ca și șosea; 
dusă au cr 
curenților o 
curs remarc 
a cursei s- 
debordant. 1 
nit porțiune; 
cubică, din 
porțiune ca 
cllști să ix

După apre 
care pe ter 
sul am aste 
cam Cenuși: 
„Criteriului 
nis (masculi 
cuvenită. Și 
pentru dispi 
au apărut n 
ta'te: 'ă’efîtn 
Octavian Vîl 
ma (toți di 
primul apar 
reștean, ceil 
veni). Pentn 
mul l-a lntr 
Ovidiu Pave 
a dispus cu 
Pană, cel d< 
S6—1, 6—»

at (T.C.l 
ins cu 6— 

Siitd. Ne-am 
vinte despre 
o perioadă î 
trecut prin 
acum se pa: 
a făcut un 
pania lui E 
care l-a tnti 
6—4. Pe tab 
5—8 (se disp 
temui 
rează, 
Pavel 
proba 
cheie

fleear< 
în or 
și 
de du 
duminî

AEAD, 25 
șapte terenul 
sportive U.T 
trecerile pen 
mă vară” la 
petiția JEcep- 
chetei cele 
fiind acum 1 
ocuparea 1<k 
Principalele 
mat că preț 
rea concurs 
Hadglu, Gab 
Brăștin șl N 
altfel, aceste

LOZUL PRI

■i

50.000. 10.000,
5.000 lei etc.

CÎȘTIGURI 
PLIMFNTARE 
VALOARE 
1.700,000 
cordate 
specia] 
Loto-Pronosport !

NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A 
VA N U M A R A 
PRINTRE MARII 
ClSTIGATORI AI 
SEZONULUI !

Agențiile Loto- 
Pronosport și vîn- 
ză-.orii volanți vă 
stau zilnic la dis
poziție.

MAI MUL 
MAI MUL1



ME • COMPETIȚII ® CAMPIONATE • COMPETIȚII
ELA MOLDOVAN (FARUL CONS
TĂ IN PRIMA ETAPĂ A CAMPIONA- 
EULUI NATIONAL

O ETAPA „FIERBINTE" ÎN DIVIZIA A 
LA HANDBAL FEMININ I

telefon). 
ie mare 
eniorilor, 
lin acest 

în scri- 
tost gru-

12 serii, 
d tururi 
e la de- 
e pentru 
azele ur- 

stabillte 
or dispu- 
e eampi-

la Steaua, cite două de la C. S. 
Satu Mare, C.S.S. Energia Bucu
rești și Farul Constanța șl una 
de la Dinamo București; totodată 
eliminarea nescoritată a Gabrie
le! Betuker și Rozaliei

c.s.s.

a elimi
ni artorii 

le echlll- 
tut trage 

precisă, 
e fosta 
Ecaterina 
lui ollm- 
rtctorla a 
■ptat Eca- 
timp ce 

trecut de 
dagdalena 
arcsics la 
atru cali- 
neul de 
can (8—2 

Marcela 
ora Dan), 
cu Ileana 
ahl (8—4 
S-au mal 
ecallficârl, 
Gfizganu, 

Itagdaler 
Adrian» 

sa si Oti- 
eonsem- 

retlste de

Iei Betuker și Rozaliei Oros, 
componente de bază ale lotului 
de perspectivă.

Marile surprize au venit, apoi, 
în asalturile ce aveau să desem
neze celelalte patru candidate ce 
urmau să-și dispute succesiv cu 
primele 4 calificate (direct) ti
tlul de învingătoare a primei 
etape. Astfel, foarte tinăra Cor
nelia Chciaru (15 ani, C.S.S. E- 
nergia București, antrenor, Ame
deo Pelegrini) a învins-o pe M. 
Chezan cu 8—6, iar Elisabeta 
Guzganu a pierdut foarte greu 
(8—6) la Aurora Dan. C. Che- 
laru șl-a continuat seria surpri
zelor, eliminînd pe o altă com
ponentă a lotului olimpic, Vio
rica Țurcan, cu 8—7. A fost, însă, 
stopată, de Marcela Moldovan 
(8—2). în primele 4 s-au califi
cat, alături de Cornelia Chelaru, 
Marcela Moldovan, Suzana Arde- 
leanu și Ecaterina Stahl. Onoa
rea de a-și disputa finala aces
tei faze și-au dobîndit-o Marcela 
Moldovan și Ecaterina Stahl. 
Marcela Moldovan, mult mal 
proaspătă și mai decisă în ac
țiunile ofensive, a avut tot timpul 
inițiativa, conducînd lejer ti în
cheind cu un scor care ne scu
tește de orice comentariu: 8—2.

Sîmbătă $1 duminică se desfă
șoară prima etapă a Diviziilor 
naționale A și B la floretă fete.

sau alteia dintre formații de li
mitele regulamentului.

Apropierea de finele campiona
tului face ca tensiunea să creas
că pină la cotele cele mad. înalte. 
Nici una dintre formații nu mad 
este „solist44 sigur irutr-o încer
care de a pronostica rezultatele 
etapei. Știința Bacău, lideră au
toritară a campLon.atului, nu pare 
a fi favorită, de pildă, în meciul 
de la Cluj-Napoca, după cum nu 
există siguranța că revelația a- 
cestui sezon, Mureșul Tg. Mureș, 
va pleca măcar cu un punct la 
finele disputed sale cu 'ultima 
clasată, Progresul, la București. 
Nesiguranța aceasta dă savoare 
disputei, dar ea trebuie neapărat 
Însoțită și de evoluții superioare.

„Cupa de primăvară**, întrece
re a divizionarelor masculine A, 
programe^’.ă duminică ultima e- 
tapă a turului. Se vor disputa 
meciurile Dinamo Brașov — Ști
ința Bacău si C.SJH. Borzeștl ■— 
Steaua (în seria I)» Politehnica 
Timișoara — H.C. Mlnaur Bala 
Mare și Independența Sibiu — 
Universitatea Cluj-Napoca (seria 
a n-a).

Meciuri de mare interes pen
tru lupta acerbă de evitare a 
retrogradării programează șl du
minică, ta cadrul etapei a xrv-a, 
campionatul feminin de handbal, 
Divizia A. TEKOM Iași (locul 8) 
Întâlnește pe Confecția București 
(7), Hidrotehnica Constanța (9) se 
confruntă cu Universitatea Timi
șoara (6), iar Progresul Bucu
rești (10) va primi replica Mu
reșului Tg. Mureș (2). In fine, 
dispute ceva mai puțin apăsate 
de neliniștea pierderii contactu
lui cu primul eșalon au loc la 
Brașov (Rulmentul — Construc
torul Baia Mare) șl la Cluj-Na- 
poca (Universitatea — Știința 
Bacău).

Ca șl ta comentariile anteri
oare, vom sublinia si astăzi că 
antrenorii șl sportivele au dato
ria să pună mal presus de in
teresele de moment necesitatea 
acută de a contribui la creșterea 
nivelului valoric al handbalului 
nostru. O contribuție tai portantă 
o pot aduce și arbitrii, el avîhd 
obligația să promoveze handba
lul adevărat șl să sancționeze 
fără ezitare Îndepărtarea unda
AU Șl ÎNCEPUT SA CADA RECORDURILE ATLEȚILOR I
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Paul SLAVESCU

TEST CICLIST, IERI, PE ȘOSEAUA 
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i tn-

media orară 
ar fi fost, 
Dar și așa, 
cursei s-a realizat 41,400 1
Singura evadare reușită am 
registrat-o La km 85, cînd Gh. 
Lăutaru, C. NicoLae și L Cernea 
s-au rupt de pluton, trecîndmal 
apoi linia de sosire în ordinea 
dată. Toți trei au fost înregis
trați cu timpul de 23126:50. Sprin
tul plutonului a fost cîștigat 
L Viniilă (Steaua) cu timpul 
21128:30. Astăzi are loc etapa 
n-a, o cursă pe circuit, 
strada Cîmpinei (ora 16,30).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

de 
de

din

JL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
tămînă în 
la Progre- 
:iuri oare- 
nale ale 
iră44 La te- 
rat trierea 

tablourile 
rikor 1—4
?uțin scon- 
an Marcu, 
ogdan To- 
doar că 
ui bucu- 
ind brașo- 
î aid, pri- 
-1, 6—4 pe 

al doilea 
de Eduard 
a cîștlgat 

Iul EmP 
rltlmul 1-
Alexandru 
cîteva cu- 

arcu. După 
jșoveanul a 
i proastă, 
regăsit. El 

□s în com- 
ărădău, pe 
7—5, 3-€,
a locurile ... 
-i după sis- 
ire) concu- 
idău, suta,

început ti 
irsul se în-

„transferate* pe un singur ta
blou, urmînd a-șl disputa ' me
ciuri „fiecare cu flecare*. Pentru 
a ajunge In această ultimă fază 
a Întrecerii, ele au susținut ur
mătoarele meciuri: SzOkd (Dina
mo București) — Mariana Socaclu 
(U.T.A.) 7—5, «—2; Brăștln
(U.T.A.) — Dana Bdeiță {Dina
mo București) 6—2, S—3; Nadia 
Becherescu (favorită 8, Electrica 
Timișoara) — Elena Trifu {favo
rită 2, Progresul București) (—4, 
8—3; Hadglu (Cuprom Baia Mare)
— Elena Jecu (Sănătatea Oradea)
8—2, 3—6, 6—4. dteva rezultate
ale IntRnirilor pentru Jocurile 
»—iș. Marilena Totoran (Dinamo 
București) — Elena Ootuna (Elec
trica Timișoara) 6—4, 8—2; Rodica 
Gheorghe (Dunărea Galați) — Mo
nica Radu (Dinamo București) 
7—5, 6—1: Adriana Caraloslfoglu
(T.C.B.) — Cristina Cazacllu
(Steaua) 6—4, 6—2. (S. IONESCU
— ooresp.).
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CATE — 
1UMOASE

eută 1965 n 14,8 ; bărbați : 300 m: 
Ion Sandu (Unirea Iași) 34,2 ; 
600 m : Sandu 1:22,9 ; disc : 
Șt. Karpoș (CS Mediaș) 52,24 m ; 
ciocan : Stan Tudor (Dinamo) 
70,02 m, Nicolae Bîndar (Dinamo) 
69,16 m ; greutate : Ion Stroie 
(Știința Moreni) 15,90 m.

Cîteva rezultate remarcabile au 
fost înregistrate și la Cluj-Napo
ca, într-un concurs al aruncăto
rilor. Recordmana țării Eva.ZȘr- 
gd-Raduly a debutat în noul se
ason cu un rezultat de 62,22 m 
(a mal avut aruncări de 62,12 m, 
91,92 m, 61,46 m și 60,90 m), su
perior eu peste 2,5 m celui cu 
eare a început sezonul anului tre
cut. In aceeași probă, alte su- 
nțașe fruntașe au obținut urmă
toarele rezultate : Doina Maxim 
5X40 m, Rodica Jianu 51,56 m ti 
Corina Gârbea 50,46 m ; La băr
bați, Tndorel Pîrvu T" ‘
Carol Raduly-Zdrgo 70, __ __ __
întrecerea aruncătorilor de disc : 
Iosif Nagy 63,60 m, respectiv Flo
rența Țacu 62,90 m ti Mariana 
loncscu 58,62 m. Ieri, la Chij- 
Napoca, Florența Țacu — 63^4 m 
ti Mariana loncscu 62,14 m.

Cu prilejul unul concurs de 
atletism desfășurat ta Constanța, 
pe un vint puternic, au fost În
registrate cîteva performanțe re
marcabile pentru Început de se
zon, Intre care și 3 noi recorduri 
republicane de juniori IL Este 
vorba de Mlhaela Budecan (Me
talul Hunedoara) 8:17,0 la 2000 m, 
Gh. Frecățeanu (PTT Buc.) 
11:42,8 la 5 km marș șl Sorin 
Matei (CSSA Lie. 1 Buc.) 2,14 m 
ta Înălțime. La această ultimă 
probă. 2,14 m a obținut șl Ieșea
nul Llvlu Mattel, acum senior, 
după care. In afară de concurs, 
ambii au trecut „. 2,19 m I

Un rezultat remarcabil a înre
gistrat bucureșteanul Ion Zamfl- 
rache (Dinamo) : 84,04 m (re
cord personal) la aruncarea dis
cului. Alte rezultate : FETE: KO 
m : Nicoleta Ida (CSȘA „N. Băl- 
ceecu* Craiova) 24,0 ; 600 m : Eu
genia Nlcola (CSȘ Arad) 1 M,l, 
Daniela Matei (CS Brăila) 1:33,3 ; 
2000 m : El. Fldatov (CS Tulcea) 
8:12,4 ; lungime : EL Afloril (CSȘ 
Cetate Deva) 5,00 m, Marieta 
Ucu (Cetate Deva) 5,71 m, Ali
na Grecu (CSȘA Lie. 1 Buc.) 5,51 
m ; 100 mg : Alina Grecu (năs-
JUNIOR1I MARI, PERFORMERII „CUPEI PRIMĂVERII" 

LA TIR CU ARCUL
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75,40 m și I
10,00 m. In I

I

La jumătatea concursului de 
dublu FITA din cadrul „Cupei 
primăverii" la tir cu arcul, con
curs desfășurat în parcul Herăs
trău din Capitală, Aurora Chin 
șl-a mărit substanțial avansul 
(103 p...) față de cea de a doua 
clasată la categoria senioarelor, 
Terezia Preda. In schimb, la se
niori, lupta rămîne deschisă: 
attt. Mihai Bîrzu, cft șl Victor Stă- 
nescu se află în fruntea clasa
mentului, despărțiți de numai 10 
puncte.

Juniorii mari au fost din nou 
performerii concursului, V. Wes- 
zelowski (antrenat, la Satu Ma
re, de către Francisc Fenyvesî) a 
corectat alte două recorduri na
ționale : La 50 m, cu Î99 p, ti 
la simplu FITA, cu H83 p. Iar 
L Pagnejer (pregătit, la Anlnoa- 
sa, de către Vasile

4, A. Berk! (Voința Tg. Mureș) 
1120 p ; senioare : 1. Aurona Chin 
(Sănătatea Tg. Mureș) 1199 p, 2. 
Terezia Preda (Sănătatea Tg. Mu
reș) 1096 p, 3. Daniela Bălescu 
(Olimpia) 1075 p ; juniori I ; L 

V. Weszelowski (Voința Satu Ma
re) 1163 p, 2. R. Tănase (Olimpia) 
1058 p, 3. Gh. Pop (Minerul Ani- 
noasa) 1030 p ; junioare I : 1.
Simona Fercuță (CSȘ Rădăuți) 
930 p, 2. Doina Damian (Minerul 
Aninoasa) 852 p, 3. Mariana Șer- 
ban (Voința Satu Mare) 849 p; 
juniori H : 1. Gh. Brezuică (Olim
pia) 576 p, 2. P. Clubotaru („U« 
l«ti) 540 p, 3. Gh. Matei (Olim
pia) 517 p ; junioare II : 1. Ele
na Gheorghe (Minerul Aninoasa) 

2. Greta Szaszko (Voința
■ ‘ Aș-

I
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_________ _____ Tămaș) a 
reușit un nou record național la 
30 m, eu 331 p.

REZULTATE TEHNICE, simplu 
FITA, seniori : 1. M. Btrzu (Voin
ța Satu Mare) 119S 
nescu (Petrolul PI.) 
Blrzu (Voința Satu

p, X V. Stă- 
1186 p, 3. Gh. 
Mare) 1133 p,

OINIȘTII ȘCOLARI ÎN ÎNTRECERI
Turda (jud. Cluj) și Huși (jud. 
Vaslui). La flecare zonă participă 
ctte 10

©Una din primele competiții cu 
caracter republican care figurea
ză tn calendarul Federației ro
mâne de oină, campionatul na
țional al elevilor din instituțiile 
școlare cu profil agricol, a ajuns 
in fazele superioare. Astăzi și 
mtine, vor avea loc „zonele* aces
tei competiții (care a reunit la 
start mii de tineri), tn următoa
rele localități : Mizll (jud. Praho
va), Halînga (jud. Mehedinți),

echipe.

• Pe Stadionul tineretului dta 
Capitală se desfășoară Întrece
rile etapei municipale din cadrul 
.Cupei României*. Alături de cu
noscutele formații Dinamo, C.P.B. 
șl Universitatea evoluează o se
rie de echipe tinere, dornice de 
afirmare.

CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE
® In campionatul Diviziei A se 

dispută azi și mîine jocurile eta
pei a XVI-a. Cele mal importan
te partide : C.F.R. Constanta — 
Gloria București, Aurul Baia Ma
re — Electromureș Tg. Mureș, 
Metalul Hunedoara — Voința Tg. 
Mureș (m), Rapid București — 
Voința București, C.S.M. Reșița 
— Voința Tg. Mureș, Voința Ora
dea — Voința Timișoara (f).
• Partidele restante din etapa 

a XV-a s-au Încheiat cu urmă-

toarele rezultate : Votata Ploiești 
— Laromet București 2 399—2 340 
(5—1), Voința Tg. Mureș — Elec
tron: !.'reș Tg. Mureș 2 816—1 332 
(3—3), Constructorul Gherla — 
Votata Oradea 2 375—2 402 (2—«),
la feminin, Electromureș Tg. 
Mureș — Metalul 
5 269—5 036 (4—2),
Bălcoi — CJ.R.
5 075—5 064 (4—2) șl Jiul Petrlla — 
Aurul Bala Mare 5 048—5 034 
(3*/,—2*M, ta masculin.

Hunedoara
Petrolistul 
Constanța

LA CONSTANT, MIERCURI, MECIUL BE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

său anual cu Selecționata ar
matei franceze.

Profesorii Mihai Naca și Ion 
Țuțuianu, care răspund pentru 
acest meci de pregătirea lotu
lui, dispun de 25 de jucători, 
cei mai mu Iți de la Farul (12) 
și anume Mușat', Grigore, Du
mitru, Fl. Constantin, Nache, 
N. Dinu, Bucos, Vărzaru, C. 
Visile, Moîrcscu, Bogheanu și 
Holba n, trei de la Dinamo — 
C. Gheorghe, M. Zafiescu și 
Iordan, cîte doi de la R.C. Gri- 
vița Roșie — V. Vlad și Rădoi, 
Steaua —- C. Florea și Bczuș- 
cu, Știința Petroșani — Șt 
Constantin și Gh. Dinu, Știința 
Cern in Eaia Mare — Moț și V.

Ion și cite unul de la R. C. 
Sportul studențesc — Leșanu și 
CJS.M. Sibiu — Ungureanu. 
Așadar, un lot cu mulțl Jucă
tori tineri, dar bine cotați, nu
trind ambiția, cum ne-am dat 
seama, de a se impune prtntr-o 
bună comportare. In această 
privință, antrenorii slnt destul 
de încrezători, la fel ca și dr. 
Mircea Constantincseu, medicul 
lotului, in ciuda faptului că 
este nevoit să... dreagă cițiva 
accidentați.

Primul antrenament-școală, 
cu Farul (în care a reapărut 
Ianusevicil), Întărită cu Moț și 
Ungureanu, a fost util și edifi
cator, pentru că timp de 80 de 
minute s-a Jucat fără menaja
mente, intr-un tempo de_. meci 
oficial. Astăzi, lotul va repeta 
meciul-școală cu Farul și, pro-

428 p,
Satu Mare) 358 p, 3. Florina 
teleanu (Olimpia) 332 p.

„CUPA F.R.M." 
LA MOTOCROS

Sîn-Pe traseul de pe Dealul_
geriș, de la marginea orașului 
Moreni, se va desfășura astăzi 
etapa a m-a a „Cupei FJ1JVI." 
Ia mo to cros. în program figu
rează clase pentru seniori, tine
ret șl juniori. Primul start se va 
da la ora 16.

ANUNȚ
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT organizează marți 

< mai a.c., la 12,30, în sala 
din Bd. Muncii 37—39, o dez
batere cu tema : „Noi orien
tări pentru învingerea facto
rilor limitativi ai rezistenței 
umane, în vederea îmbună
tățirii performanțelor sporti
ve**. Referatul de bază va fl 
susținut de prof. Cornel Flo
res cu. Antrenorii, profesorii 
de educație fizică, medicii 
rportlvi, activiștii sportivi șl 
sportivii fruntași slnt Invitați 
să participe.

babil, va mai susține încă unul 
tuni. în paralel, selecționabilii 
fac pregătire fizică generală și 
specifică, iau parte la lecții 
tehnice și tactice. Totul pe fon
dul „unui climat de muncă se
rioasă și angajantă", cum re
marca ing. Matei Luda, vice
președinte al F.R. Rugby, care 
consideră că meciul cu echipa 
Marocului trebuie privit cu ma
ximă atenție și responsabili
tate.

Conducerea tehnică a lotului 
ne-a rugat să subliniem modul 
cum jucătorii, in majoritatea 
lor, răspund solicitărilor și sar
cinilor de pregătire. Este un 
fapt pozitiv, care va ușura an
trenorilor misiunea de a fixa, 
pentru meciul de miercuri 30 
aprilie, un XV cu adevărat re
prezentativ !
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TELEGRAFIC-DIN
© F.C. OLT n anunță Indispo

nibil pe Staneiu, care s-a reacci- 
dentat. Incerți sînt Șoarece și 
Martines cu, ambii ușor acciden
tați. Este, deci, posibil' ca Badea 
să joace astăzi fundaș central. © 
GLORIA BUZĂU îl are — în con
tinuare — indisponibil pe Petra- 
che. Nu va juca nici Constantin 
— suspendat o etapă pentru două 
cartonașe galbene. © ARBITRI: 
V. lanul (Lași) — D. Petrescu, 
M. Buzea (ambii din București).

© La C.S. TTRGOVIȘTE nu va 
juca Gheorghe, care a acumulat 
2 cartonașe galbene, iar folosirea 
Iul Marinescu e incertă. © A.S.A. 
TG. MUREȘ nu-1 va utiliza pe 
Both n, tot din cauza cartona
șelor galbene ! în schimb, va re
intra, probabil. Onuțan. © ARBI
TRI: N. Rain»2a (BîrLad) — V. 
Tătar (Hunedoara). M. Constan- 
tînescu (București).

© F.CJW. GALAȚI are tot lotul 
valid. Miercuri a efectuat un 
meci școală, „în familie". © La 
DINAMO este posibilă reintrarea 
lui Dudu Georgescu. © ARBITRI: 
T. Balanovlci — V. Naumcef 
(ambii din Iași), O. • Ștreng (Ora
dea).

© JIUL nu are indisponibilități. 
© UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
sosit la Petroșani cu efectivul 
complet. Beldeanu va apare, se 
pare, din primul minut în linia 
de mijloc. ® ARBITRI; C. Dinu- 
îescu — M. Niculescu (ambii din 
București), R. Petrescu (Brașov).

© „U“ CLUJ-NAPOCA are două 
tn disponibilități: una mai veche 
(portarul Moldovan), alta mai re
centă (L. Mihai). A treia este 
dlctoată de... regulament: Bagiu —

CELE 18 TABERE
doiă cartonașe galbene. © STEA
UA, care a plecat ieri după-amia
ză, anunță două reintrări: Sameș 
și Anghelini, ambii refăcuți. © 
ARBITRI: I. Igna — R. Schwell 
(ambii din Timișoara), D. Olo- 
geanu (Arad).

© OLIMPIA SATU MARE nu 
anunță nici : indisponibilitate în 
lot. © CHIMIA RM. VILCEA a 
plecat, de joi dimineață, la Satu 
Mare, din lotul obișnuit rămînînd 
acasă doar Bas no, accidentat. © 
ARBITRI: N. Georgescu — N. Su- 
ciu (ambii din București), M. Fe- 
diuc (Suceava).

© SPORTUL STUDENȚESC fl 
are pe Iorgu’.cscu suspendat pen
tru acumularea a două carto
nașe galbene. Mihai Marian este, 
în continuare accidentau © F.C. 
BAIA MARE a sosit în Capitală 
fără Mureșan — accidentat. © 
ARBITRI: V. Topan — M. Salo- 
mir (ambii din Cluj-Napoca), A. 
Hîrța (Gherla).

© S.C. BACAU conterză pe în
treg efectivul de jucători. © PO
LITEHNICA IAȘI nu anunță nici 
o indisponibilitate. © ARBITRI: 
Gh. Jucau (Mediaș) — G. Drago- 
mir (București), A. Tudor (Sibiu).

© F.C. ARGEȘ nu anunță nici 
o modificare in formația care a 
făcut joc egal cu Steaua. în con
tinuare indisponibili Toma și M. 
Zamfir. © POLITEHNICA TIMI
ȘOARA nu-i va putea utiliza, în. 
Mnia de mijloc, pe Roșea, sus
pendat o etapă pentru două car
tonașe galbene, și pe Menea, care 
mai are de efectuat o etapă de 
suspendare. © ARBITRI: FI. Ce- 
nea (Caracal) — Cr. Teodorescu 
(Tîrg-ovște), R. Șerban (Craiova).

MUTAȚII SPECTACULOASE 
iN „CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"

înaintea ultimelor cine1 etape,
^clasamentul adevăirilui44 
zlntă astfel:

se pre-

L Universitatea Craiova +9 (+35)
X F.C. Argeș (+13)
X Steaua 4-6 (+24)
X F.C. Baia Mare 4-5 (+ •)
5. Sportul studențesc 4-3 (+ 9)
<. S.C. Bacău +1 (- »)
7. Dinamo 9 (+W)
8. Politehnica Iași 0 (+ 3)
9. Chimia Rm. Vil cea • (-«)

IX F.C.M. Galați • (—12)
11. Jiul • (-13)
12. „Poli" Timișoara —1 (+ 7)
13. „U“ Cluj-Napoca —1 ( «)
14. F.C. Olt —3 (— 2)

15. A.S.A. Tg. Mureș
16. C.S. Tîrgovișbe
17. Olimpia Satu Mare
18. Gloria Buzău

-3 (- O 
—3 (—14) 
-6 (—18) 
-14 (—32)

Să reținem, în zona superioară,' 
desprinderea craiovenilor, căderea 
dinamoviștilor, să relevăm, în 
partea inferioară a acestui 
clasamen t, al un ecarea echi
pei din Tg. Mureș, datorată 
punctelor, mal mult decît spec
taculoase, smulse de clujeni și 
tîrgovișteni pe stadionul Dinamo, 
dar și „recordul44 absolut al bu- 
zoienilor, cu acest —14. Cine mal 
pierde acasă, cine mai ciștigă în 
deplasare ?

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B

SERIA I : Tractorul Brașov — 
Viitorul Gheorghenl : F. Tâblrcă 
(Hm. Vllcea), Portul Constanța- 
Minerul Gura Humorului : C. Ma-
nea (Fetești), C.S.M. Suceava 
I.C.I.M. Brașov : I. Honig 
rad), Nitramonla Făgăraș — 
Constanța : L. Frunză (Sibiu), 
Energia Gh. Gheorghtu-Dej — 
Progresul Brăila : C. Jurja (Bucu
rești), Muscelul Cîmpulung — 
F.CJH. Brașov : C. Iiărbulescu 
(București), F.C. 
rea Focșani : V.

Bărbulescu 
Brăila — Unl- 

________ ____ _ Antohi (Iași), 
Viitorul Vaslui — C.S. Botoșani : 
C. Baica (București), Delta Tul
cea — Cimentul Medgidia : A. 
Jur ja (București).

SERIA A H-a : Autobuzul
București — Flacăra Moreni : 
Al. Hie (Craiova) — se dispută 
azi, de la ora 17,30 ; Energia Sla
tina — Gaz metan Mediaș : F. 
Pitiș (Oradea), Luceafărul Bucu
rești — Rulmentul Alexandria : 
C. Blaj (București), Poiana Cim- 
pina — Metalul Plopenl : P. Re- 
gep (Timișoara), Carpați Mîrșa 
— Progresul Vulcan București : 
C. Ghiță (Brașov), Mecanică fină 
București — Chimia Tr. Măgu
rele : M. Adam (Cluj-Napoca), 
F.C.M. Giurgiu — Pandurii Tg 
Jiu : L. Grădinarei (Reșița). Chi
mica Tîmăvcni — Rapid Bucu
rești : Gh. Ispas (Constanța), Șoi
mii Sibiu — Metalul București : 
O. Anderco (Satu Mare).

SERIA A IH-a : Unirea Alba 
Iulia — Ind. sîrmei C. Turzll : 
L Vaslle (București), U.T. Arad

ȘTIRI
© SEMIFINALELE CUPEI — 

LA PITEȘTI ȘI RM. V1LCEA. 
Forul de speclalitaite ne-a comu
nicat ieri localitățile care vor 
găzdui semifinalele „Cupei Ro
mâniei4*, programate la 7 mal 
(ou începere de la ocra 17) : 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA, stadionul „1 Mai“ din 
Pitești (comun acord) ; RAPID 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
stadionul „1 Mai** din Rm. Vîi- 
cea (oraș stabilit de F.R.F.).

© F.R.F. FACE CUNOSCUT că 
ședința Comisiei de desciplină de 
săptămîna viitoare va avea loc 
(în mod excepțional) miercuri 
30 aprilie, la ora 13.

Biletele de intrare pentru me
ciul de fotbal dintre Lotul repre
zentativ al României și Selecțio
nata olimpică a Cehoslovaciei, 
care va avea Ioc în ziua de 30 
aprilio pe stadionul „23 August**, 
vor fi puse în vînzare, cu înce
pere de luni, Ia casele obișnuite.

— Someșul Satu Mare : I. Pop 
(București), Aurul Brad — Mine
rul Moldova Nouă : M. Huștiuc 
(București), F.C.M. Reșița —în
frățirea Oradea : A. Deleana
(București), Gloria Bistrița — Da
cia Orăștie : V. Burmuz (Vaslui); 
Minerul Anina — Metalurgistul 
Cugir : E. Ionescu (Pitești),
CJ.R. Cluj-Napoca — Strungul 
Arad : M. Moraru (Ploiești), Cor- 
vlnul Hunedoara — U.M. Timi
șoara : F. Coloși (București), F.C. 
Bihor Oradea — Minerul Cavnlc : 
R. Stîncan (București).

„PASA" GREȘITĂ
A LUI ION MARIN

Am fi nedrepți dacă am sus- i 
ține că Ion Marin, jucător la ’! 
divizonara bucureșteană B 
Progresul-Vulcan, este lipsit 
de calități fotbalistice. Dealt
fel, chiar actuala prezență in 
lotul acestei echipe, aflată în 
luptă pentru promovarea în 
Divizia A, atestă acest lucru, 
ca și „trecerile" lui de mai 
lungă sau scurtă durată pe La 
alte formații cunoscute, Voin
ța București, Metalul Bucu
rești și chiar ... Steaua. Dar, 
cum spune o vorbă, Ion Ma
rin este „brînză bună în bur
duf de cîine". De-aici și pe
regrinările lui Ia 12 echipe 
(și asta la nici 22 de ani, cîți 
are în prezent), de-aici și re
petatele acte de indisciplină, 
pentru care a suferit 11 etape 
de suspendare.

Nu mai departe decît acum 
o lună, el avusese din nou 
de-a face cu Comisia de dis
ciplină, pentru ca joi seara 
acest organism al F.R.F. 'Să 
fie pus în situația de a lua 
în discuție o nouă abatere a 
acestui jucător mereu în cear
tă cu disciplina, cu etica spor
tivă. Supărat că un coechi
pier, un junior, nu i-a dat o 
pasă bună în meciul cu Chi
mica Tîrnăveni, Ion Marin 
și-a pălmuit colegul mai mic 
de echipă. Ce s-ar fi întâm
plat dacă și el ar fi fost păl
muit de alții pentru zecile de 
pase greșite pe care le-a dat 
de-a lungul anilor ?

Pe bună dreptate, Comisia 
de disciplină l-a suspendat pe 
6 etape, timp în care Ion Ma
rin urmează să reflecteze da
că mai vrea sau nu mai vrea 
să joace fotbal. Dar nu așa !

Jack BERARIU



CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din nag. 1)

rund) ne resemnasem că nimic, 
sau aproape nimic nu se mai 
putea schimba în următoarele 
minute. Mai mult, la cîteva 
secunde după ce s-a dat star
tul în repriza sceundă, V. Ți- 
gănaș a mai pierdut un punct 
(0—9). Cu o încredere puțin o- 
bișnuită, mai ales pentru un 
debutant la o competiție de 
asemenea amploare, luptătorul 
nostru a început să refacă te
renul pierdut, micșorînd irecu
perabilul, în aparență, handi
cap la 6—9 după cea de-a doua 
repriză. în minutul 
dinaintea ultimului 
Țigănaș nu-și găsea 
parcă, așteptînd să 
repede pe saltea.
firească. Totul urma să se de
cidă în acele ultime minute. 
Continuînd admirabil eforturile 
din repriza secundă, el a reu- 

■ șit să egaleze la 9—9, după
care a luat un prim avantaj

de pauză 
rund, V. 
astîmpărul 

intre mai 
Nerăbdare

(10—9) și pînă în final l-a ma
jorat la 12—9, scor cu care s-a 
încheiat acest aprig duel, con- 
semnîndu-se una dintre cele mai 
frumoase victorii ale acestei 
zile. Tot în turul 3. Octavian 
Dușa (68 kg), debutant și el la 
C.E., l-a învins la puncte pe 
elvețianul II. Magistrini. în 
timp ce pe una din saltele lupta 
M. Pîrcălabu cu I. “ 
garia), pe o alta, Vasile Puș
caș u (100 kg) era
goric la puncte (2—14) de so
vieticul M. Magomedov, și eli
minat din întreceri. M. Pîrcă
labu a obținut decizia Ia punc
te (6—5), după o partidă echi
librată. L Ivanov a dispus la 
puncte (13—7) de J. Kucirkaa 
(Cehoslovacia), iar „greul" A. 
Ianko l-a întrecut prin tuș 
(cînd scorul îi era net favora
bil: 7—2) pe A. Yildrln (Tur
cia). Au pierdut partidele din 
reuniunea de dimineață doar 
G. Anghel în fața finlandezu
lui J. Rauhala și I. Arapa în 
fața lui F. Niebler (R.F.G.).

Feher
învins

(Un-

cate-

în gala de seară, cele mai 
bune evoluții le-au avut din 
nou A. Neagu și O. Dușa. Deși 
a luptat cu un adversar foarte 
puternic și a fost condus la 
puncte (1—2 în prima repriză),
A. Neagu, în confruntarea cu
B. Bobrich (R.D.G.), a preluat 
inițiativa în celelalte douărun- 
duri și in min. 8,47 a obținut 
o frumoasă victorie prin tuș. 
Tinărul O. Dușa l-a dominat 
categoric pe polonezul S. Ki- 
linski (6—1 în prima repriză, 
8—3 în cea de a doua și 11—3 
în min. 8,32, cînd adversarul 
său a primit avertismentul des
calificării). Celelalte rezultate : 
L Arapu p.p. A. Scyhanli (Tur
cia) și a fost eliminat, G. An
ghel p.t. S. Keerev (Bulgaria) 
și a fost eliminat, M. Pîrcăla
bu p.t R. Sciegalski 
V. Țigănaș p.d. G. 
(Austria), I. Ivanov 
Ncumaer (R.F.G.), A. 
J. Balla (Ungaria).

Sîmbătă și duminică, finalele 
la toate categoriile.

(Polonia), 
Busarello 
p.t P. 
Ianko p.t

POLO: IUGOSLAVIA
ROMANIA 5-3

1 întrecerile turneului internațio
nal de polo de la Budapesta do
tat cu „Cupa Tungsram** au con
tinuat cu meciurile etapei a 2-a. 
în partida Iugoslavia — Româ
nia, partenerii noștri de joc au 
avut inițiativa în permanență, au 
condus cu 3—0 și 5—1 șl au cîș- 
tigat în final cu 5—3 (2—0, 1—0, 

| 2—1, 0—2). Au marcat : Trifuno- 
L vid 2, Manojlovici, Gopcevid, Ro- 
He de la învingători, respectiv 
fcJRăducanu, Ungureanu și Costrăș. 
p în celelalte meciuri : S.U.A. — 
L Italia 8—7 (1—0, 4—2, 1—1. 2—4) 
| 51 Ungaria — R.F. Germania 7—I 
*.<>—•» 0—1. 2—1,

ECHIPA DE PENTATLON MODERN A ROMÂNIEI
PE LOCUL III ÎN CONCURSUL DE LA EREVAN

Pentatloniștii români prezenți 
la marele concurs internațional 
de la Erevan au avut o com
portare remarcabilă. Ei s-au 
clasat pe locul 3 din 18 echipe 
participante: *
------ 2.

3. România 15 359 p, 
Armeană 15 254 p, S. 
15145 p, 6. U.R.SJ5. 
P-

1. U.RJ3.S. n
R.S.F.S. RusJ15 895 p,

15 509 p,
4. R.S.S. 
Moscova 
UI 15142

în întrecerea individuală au 
fost prezenți 64 de concurențL 
Pe primele locuri au încheiat

NOUTĂȚI PRIVIND ÎNTRECERILE OLIMPICE
DE CAIAC-CANOE DE LA KRILATSKOE

Recent s-a desfășurat la Moscova ședința biroului F.I.C. (Fe
derația internațională de caiac-canoe). Amănunte despre pro

blemele dezbătute la reuniunea Biroului F.I.C. ne furnizează 
antrenorul emerit Nicolae Navasart, prezent la lucrări în cali
tatea sa de președinte al comisiei tehnice a cirselor în linie 
a F.I.C.

„Agenda de lucru a fost 
încărcată. Să amintim mai 
întii problemele legate de 
Jocurile Olimpice din vară. A 
fost aprobat programul defi
nitiv al întrecerilor de caiac- 
canoe, care se vor desfășura 
in patru zile, între 30 iulie și 
3 august, ordinea probelor 
fiind aceeași ca la Montreal, 
adică întii probele de 500 m. 
Congresul F.I.C. va avea loc 
la 23—24 iulie la Moscova, 
după care va avea loc ședința 
comisiei tehnice, in care se 
va proceda, in prezența de- 
legaților tuturor țărilor parti
cipante (o noutate), la trage- 
rea la sorți a seriilor in cele 
11 probe olimpice. Controlul 
ambarcațiunilor va avea loc 
între 27 și 29 iulie. S-a rati
ficat hotărîrea privind inter
zicerea folosirii substanțelor 
care ajută alunecarea bărci
lor, asigurîndu-se astfel con
diții egale tuturor 
ților. S-a aprobat 
startului automat 
alinierea automată 
—, instalație care 
nat și anul trecut 
rile din cadrul Spartachiadei: 
In sfîrșit, a fost stabilit cor
pul oficialilor (16 la număr), 
in care țara noastră este bine 
reprezentată. In calitatea mea

participa' 
folosirea 
de fapt 
bărcilor 
funcțlo- 
Intrece-

a 
a 
la

de președinte al comisiei 
tehnice am fost desemnat 
drept șef al competiției. Otto 
Tomiue ua fi, ca șl Ia Mont
real, starter principal (alături 
de ....................
iar 
de 
Iul 
fac 
să 
mai bune condiții de între
cere. Cele mai multe dintre 
instalațiile tehnice au fost, 
dealtfel, verificate tn sezonul 
trecut. In sfirșit, Biroul F.I.C. 
a discutat probleme legate de 
viitoarele ediții ale campiona
telor mondiale. După cum se 
știe, acestea vor avea loc In 
1981 la Nottingham, in 1982 la 
Belgrad, tar pentru 1983 s-au 
primit două oferte, din Aus
tralia și Olanda, urmtnd ca 
o decizie să fie luată cu pri
lejul Congresului. Polonia a 
solicitat organizarea campio
natelor europene de juniori 
din 1983 (in 1981, acestea vor 
avea loc tn Bulgaria, la Pan- 
cearevo). S-a făcut, propune
rea ca „europenele" juniori
lor să se transforme tn cam
pionate mondiale, cu aceeași 
periodicitate (din doi in doi 
ani), dar Congresul va decide 
fi in această direcție".

sovleticul N. Krasnopevțev). 
prof. Jean Zamfir arbitru 
parcurs. Am vizitat cana- 
de la Krilatskoe, unde se 
ultimele pregătiri, și pot 

afirm că vor exista cele

(Urmare din pag. 1)
*

muscă", azi el va încerca 
cîștige și la „muscă".

Trecînd în revistă cele 11 fi
nale, putem afirma că fiecare 
pereche de finaliști promite o 
confruntare interesantă. Astfel, 
la „semimuscă", Dumitra Șchio- 
pu va încerca să anihileze a- 
•vantajul alonjei coreeanului Dji 
long Ciol, un bun tehnician, 
care știe să folosească perfect 
directele de întîmpinare. Dacă 
Șchiopu va reuși să impună 
lupta de aproape, șansele sale 
de victorie vor fi apreciabile. 
„Musca" Omar Santiesteban 
(Cuba) pornește favorit în con
fruntarea cu Jo Riong Sik 
(R.P.D. Coreeană), dar coreea
nul poate furniza o surpriză. 
Deschisă oricărui rezultat este 
partida dintre Aii Behmaghe-

să

: 1. Vasili Nefedov
II) 5 490 p, 2. Alexei 
(R.S.F.S.R.) 5 450 p, X
Lipeev (R.S.FB.R.)

concursul 
(U.R.S.S. 
Palianov 
Evgheni 
5.363 p. Concurenții români an 
ocupat următoarele locuri : &
Dumitra Spirlea 5165 p, 15. Ce
zar Răducanu 5111 p și 21. Eu
gen Pop 5 056 p.
Antrenorul coordonator Gheor- 

ghe Tomiue, care i-a însoțit pe 
pentatloniștii noștri la Erevan, 
ne-a spus : „A fost un concura 
greu, cu foarte mulți pentatlo- 
niști de mare valoare. Băiețfl 
noștri s-au străduit din răspu
teri și au avut o evoluție re
marcabilă. Sini convină că, 
printr-o pregătire și mal bună 
în următoarele săptămtnl, va
loarea lor competitivă va pu
tea fi și mai ridicată".

BALCANIADA DE
(Urmare din pag. I)

dusese multă vreme, Iar Vani* 
Geșeva s-a impu» surprinză
tor de ușor la caiac fete In 
fața ASafiei Buhacv șl Măriei 
Ștefan. Au fost de fapt, sin
gurele succese ale oaspeților, 
pentru că următoarele patra 
probe au fost dominate da 
sportivii noștri: Mihai Zafîn — 
Alexandru Giura la caiac du
blu, Ivan Patzaichin — Petra 
Capusta la canoe dublu. Mari* 
Ștefan — Elisabeth Băbeanu 1* 
caiac dublu fete (victorie sur
prinzătoare, plăcută, a unui e- 
chipaj nou, în fața favoritelor 
bulgare) și Vasile Dîba — Ion 
Geantă — Alexandru Giura — 
Petrică Dimofte la caiac patru. 
Toate aceste echipaje, ca și 
Birlădeanu merită felicitări. 
Ne-au impresionat în. mod deo
sebit Patzaichin șl Capusta, 
care au făcut o cursă perfectă. 
Liderul flotilei noastre a cu
cerit cel de-al 8-lea titlu bal
canic al carierei șl 
mia că azi numărul 
junge la 10...

Rezultate tehnice: 
Ion Birlădeanu 
1:55,8, 2. Milan Janîci (Iugosla
via) 1:58,1, 3. ~ ' --
(Bulgaria) 2:01,8 
Dîba 1:57,1); C 1: 
benov (B) 2:06,8, 
rabiev (R) 2:07,5, 
sovici" (I) 2:09,2 
Ljubek (I) 2:09,2, Dobre Nen- 
ciu (R) 2:10,0); K 1 F: 1. Va
nia Geșeva (B) 2:07,1, 2. Aga- 
Ca Buhaev (R) 2:10,1, 3. Sla-

ne-a pro- 
lor va a-
K 1: L 
(România)

Pavel Mircev 
(h.c; Vasile

1. Liuben Lu-
2. Lipat Va-
3. Mirko Ni- 
(h.c. Matija

FINALELE „CENTURII DE AUR"zz

nia (Franța) și Dumitru Voi- 
nescu, la categoria cocoș, care 
opune doi sportivi bătăioși, 
francezul impresionînd pînă a- 
cum prin excepționala frec
vență a loviturilor cu ambele 
brațe. La „pană", Titi Cercel 
se află într-o formă excelentă ; 
el va avea însă o sarcină grea 
in confruntarea cu campionul 
olimpic Ciu En Zo (R.P.D. Co
reeană), unul dintre cei mai 
valoroși boxeri ai turneului. 
Sîntem siguri că Cercel își va 
apăra dîrz șansa, fapt care ne 
face să credem că vom asista 
la un meci de zile mari. Flo
rian Livadaru va întimpina în 
nigerianul Cristopher Ossai un 
pugilist dur, cu o tehnică de 
luptă destul de bună ; soarta a-

ceste! partide credem că va fi 
hotărîtă în ultimă instanță de 
rezistența fizică a celor doi 
„semiușori". Duelul la catego
ria ușoară se va da între teh
nică — Simion Cuțov — și șoc — 
Friedrich Uwe (R.D.G.). —
comportare de pînă acum 
Cuțov ne îndreptățește 
considerăm favorit. Prin 
lor de luptă, prin forța lovitu
rilor lor, Ion Budușan și Mihai 
Ciubotaru vor face, probabil, 
ca învingătorul la „semimijlo- 
cie" să fie cunoscut înainte de 
terminarea celor trei reprize. 
Interesant va fi și meciul din
tre „puncheurul“ Vasile Gîr- 
gavu și Nicu Chioveanu, un 
„mijlociu mic" care în partida 
cu nigerianul Joseph Oke a

Buna 
a lui 

să-1 
stilul

INTRE LEMN Șl PLASTIC...
Noul velodrom acoperit de la 
Krilatskoe (tribune pentru 
6.000 de spectatori) benetLclază 
de o pistă cu acoperămînt din 
lemn de molid de Siberia. 
Un lemn extrem de prețios, 
pentru care specialiștii sovie
tici au • folosit cele mai mo
derne procedee de prelucrare 
capabile să-i dea elasticitatea 
șl rezistența necesară. Tot din 
lemn va tl șl planșeul noii săli 
de baschet de la complexul 
olimpic din Bulevardul Păcii, 
unde din tribune vor putea a- 
sista la dispute 16.000 specta
tori. Deși — cum am spus — 
tradiționale, aceste suprafețe 
de Întrecere reprezintă ulti
mul cuvlnt al tehnicii de con
strucție și echipament.

Suprafețele sintetice par tot 
mai mult să înlocuiască pe 
cele naturale în amenajarea 
terenurilor de întrecere pen
tru diferite discipline sportive. 
Acest fiapt iese în evidență și 
din dotările pentru ansamblul 
de construcții sportive care 
vor sta la dispoziția partlci- 
panțhor la Jocurile ccld de-a 
XXH-a Olimpiade. Pistele șl 
covoarele de plastic iau locul 
gazonului tradițional și zgurii, 
pe spațiul de întrecere al ma
jorității bazelor sportive dta 
Moscova. Așa va fi, de pildă, 
la atletism, handbal, volei, 
hochei pe iarbă și altele. Mai 
aproape de tradiție rămln însă 
o serie de alte sporturi, cum 
sînt ciclismul și baschetul.

COPRODUCȚIE SOVIETO-JAPONEZ A
„Drumul spre medalii- se intitulează filmul documentar de 

lung-metraj realizat de regizocnuil sovietic Nikita Orlov și de 
japonezul D. Satoh, care Înfățișează munca enormă pe cane un 
sportiv o desfășoară ani de zile pînă ajunge - pe treapta cea 
mai înaltă a Olimpiadei. In imagini apar sportivi fruntași dim 
Moscova, Leningrad, Tokio și Kyoto, care s-au afirmat la ul
timele ediții ale Jocurilor Olimpice. Deosebit de bine sînt con
turate echipele de volei feminin (Japonia) și mascuMn 
(lUJR.S.S.), glmnaștii celor două țări ș.a. Premiera filmului este 
prevăzută pentru începutul lunii mai.

ALBUMUL MARILOR STADIOANE
In scurt timp va fi pus in 

circulație un album al. mari
lor stadioane șl baze sportive 
din. orașele care vor găzdui 
întrecerile olimpice. Editat la 
Moscova, albumul înfățișează, 
perin scheme șl fotografii edi
ficatoare, locul unde vor con
cura șl se vor antrena spor
tivii prezenți la Olimpiadă.

ULTIMUL TEST AL POLOIȘTILOR
Federația toteroațională de natafbe a confirmat desfășurarea 

1* Sofia. Intre 26 aprilie și 4 mal, a turneului preoUmpic de 
polo pa apă, turneu oare va desemna Încă 5 echipe calificate 
pentru J.O. de la Moscova. Vor participa la competiția de 
la Sofia S> echipe: Cuba, Canada, Israel. Franța, Australia, 
Grada, R. P. Chineză, Mexic, Spania, Olanda, Egipt și Japonia.

Albumul —sau poate mal bine 
zis acest ghizi ilustrat — cu
prinde date utile privind con
strucțiile și amenajările spor
tive ale J.O. : capacitatea sta- 
dioaneflor, lungimea traseelor, 
amănunte asupra terenurilor, 
dotarea vestiarelor st insta
lațiilor tehnice etc.

GIMNASTELE NOASTRE EVOLUEAZĂ IN OLANDA
La Leeuwarden, în Olanda, 

are loc, în aceste zile, întrece
rea, amicală dintre echipele fe
minine da gimnastică ale Olan
dei șl României. Antrenoarea 
emerită Harta Karoly va pre-

zenta în concurs următoarea e- 
chlpă : Emilia Eberle, Melita 
Ituhn, Rodica Dunca, Dumitrița 
Turner, Marilcna Vlădărău șl 
Aurelia Pînzaru.

CAIAC-CANOE
vlca Nadrjanskî (I) 2:22,3 (h.c. 
Maria Cosma 2:10,2, Adriana 
Tarasov 2:11,4); K 2: 1. Româ
nia (Mihai Zafiu — Alexandra 
Giura) 1:42,1, 1 Bulgaria (La
zar Hristov — Bojidar Kola- 
rov) 1:45,2, 3. Iugoslavia (Tatar 
Vuk — Boris Brașkovski) 
1:54,2, (h.c. Nicușor Eșeenu—Ion 
Birlădeanu 1:42,6, Radian Fill- 
pov — Emil Cojocaru 1:42,8, 
Beniamin Borbandi — Policarp 
Malîhln 1:44,2); C 2: 1. Româ
nia (Ivan Patzaichin — Petre 
Capusta) 1:56,4, 2. Bulgaria
(Borislav Ananiev — Ștefan 
Ilkov) 1:59,1, 3. Iugoslavia (Mir
ko Nisovld — Zvonko Jelici) 
24)4,1 (h.c. Gherasim Muntea- 
nu — Gheorghe Titu 1:58,1, 
Mlhai Marcov — Gheorghe Si- 
miocenko 1:58,5); K 2 F: 1. 
România (Maria Ștefan — Eli- 
sabeta Băbeanu) 1:59,0, 2. Bul
garia (Velicika Minceva — Na- 
tașa Ianakieva) 2:00,4, 3. Iu
goslavia (dara Konc — Milena 
Popov) 2:10,4 (h.c. Adriana Ta
rasov — Anfisa Avram 2:01,0, 
Tecla Borcănea — Nastasia 
Buri 2:01,8); K 4: 1. România 
(Vasile Dîba — Ion Geantă — 
Alexandra 
Dimofte) 
(Țvetanov 
dagiev — 
Iugoslavia 
Dolici — 
Susoi — Ștefan 
Dineu 1:34,5; 
lîhin — Popa 
Astăzi, de la 
șoară probele 
1000 m.

Giura — retrică 
1:32,8, 2- Bulgaria 

— Kostov — Man- 
Dancev) 1:34,6, 3.
(Luid — Jan ici — 

Sopek) 1:37,8 (h.c.
Pamacai — 

Bor band! — Ma- 
— Coman 1:36,4). 
ora 10, se desfă- 
pe distanța de

arătat că știe, cum se spune, 
să le vină de hac și „puncheu- 
rilor". La „mijlocie", Valentin 
Silaghi, un bun tehnician, îl va 
întîlni pe puternicul boxer afri
can John Martins (Nigeria). Cu 
o tactică bună, urmată consec
vent de-a lungul întregului 
meci, Silaghi ar putea repurta 
victoria. O încleștare cu lovi
turi dure vor oferi, desigur, 
„semigreii" Georgică Donici și 
Taoofix Balbouli (Tunisia), ulti
mul reușind, surprinzător, să-1 
întreacă, în semifinale, pe cu
banezul Renigio Perez. în sfîr- 
șit, la categoria grea, o partidă 
în care învingătorul pare dina
inte cunoscut. Angel Milian 
(Cuba) este marele favorit al 
meciului cu Nicolae Grigore. 
Mai sînt însă și surprize... Mai 
alea în confruntările „greilor", 
in care o singură lovitură poa
te hotărî învingătorul.

BASCHET 9 Rezultate dim tur
neul prealimpic (m) de La Sas 
Juan (Porto Rico): Argentina — 
Brazilia 118—98, Mexic — Cuba 
88—TO. Porto RLco — Canada 
M—«7.

CICLISM 9 irlandezii Seaa 
Kelly a dștigat etapa a x-a a 
Turului Spaniei (170 km în Oh 
2:1/0,42). In clasamentul general 
conduce italianul Roberto Vises*2 
tini • A treia etapă a „Cursei 
trans peninsulare1*, " • - —
circuit, La Tijuana 
venit americanului 
km în lh 46-27).

FOTBAL • Trei
campionatul englez: Manchestqgt 
United. — Aston Villa 2—L. StockrJ 
City — Liverpool 0—2, Tottenham
— Wolverhampton 2—Z în clasa
ment conduce F.C. Liverpool — 
57 p (din 39 de jocuri), urmați 
de Manchester United — 56 p
(din 40 meci-iri) • Rezultate dla 
etapa a 24-a a campionatului 
Bulgariei: Slavia Sofia — Loko
motiv Plovdiv 3—2, LokomotW 
Sofia — Marek 1—1, Tîrnovo — 
Spartak 1—0, Cerno More — M> 
nior 1—1, Ttrakia — Sliven 3—K 
Beroe — Cernomoreț Burgas 1—1, 
Botev — Levski Spartak 3—-1^ 
Pirln Blagoevgrad — TJ3.KJU 
1—1. Clasament: 1. T.s.K.A. 58
2. Slavia 35 p; 3 Levski Spartak 
29 D.

GIMNASTICA • Campionatele 
U.R.S.S. s-au încheiat La Kiev cu 
finalele pe aparate. în concursul 
feminin, pe primul loc s-au cla
sat Stela Zaharova Ia sol (19.4TO 
p). Elena Davidova la sărituri 
(19,350 p), Natalia Il-enko la para
lele inegale (19,325 p) șl Elena 
Naimu^ina la bîmă (19,350 p). la 
competiția masculină s-a eviden
țiat Aleksandr Tkacev, învingă
tor la 3 aparate: sol — 19,150 p, 
paralele — 19,500 p șl bară fix*
— 10.300 n

HOCHEI • Turneul de la G5- 
teborg s-a încheiat cu victoria »e- 
lectionatei U.R.S.S. (8 p), urma
tă de Suedia, Cehoslovacia (cîto 
4 p). Finlanda (3 p) șl Canada 
(1 p). In ultimul meci al compe
tiției: Suedia — Cehoslovacia 4—3 
(1—0. 2—3. 1—0)

ȘAH • Ultima partidă a me
ciului dintre marii maeștri Borta 
Spasski (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria), contînd pentru 
turneul pretendenților la titlu! 
mondial, s-a disputat la Ciudad 
de Mexico și s-a încheiat re
miză după 34 de mutări. Scorul 
meciului se menține egal.* 5—5. 
In continuare se vor juca partid* 
suplimentare pină ce unul din
tre condldați va obține un avan- 
ta1 de un punct.

TENIS O Florin 
s-a calificat pentru 
turneului „masters" 
lermo, învingîndu-1 
Svensson cu 6—3. 
finale, sîmbătă. tînărul 
român îl va întîlni pe 
Vasseflin. d Tn optimile 
la Las Vegas (Nevada): 
— Tanner 7—6, 3—6,

dlsputată ta 
(Mexic), a re- 
Mc Martin (M

restante dl»

Segărceanu 
semi finalele 
de

pe
6—2.

la Par 
suedezul 

în semi- 
tenisman 
francezul 
de finală 

Amaya 
6—4 (0.

Borg — Flbak 6—1, 6—1, Ramireaa 
— Stockton 7—6, 6—3. McEnroe — 
McNamee 6—4, 3—6. 6—3
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