
Obiective importante stabilite 

de Conferința pe țară a mișcării sportive 

SPORTUL-MIJLOC DE ÎNTĂRIRE 
A SĂNĂTĂȚII Șl DE CREȘTERE 
A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Din atelierul uzinei, in
Bărbatul cu care stăm de 

vorbă, Petre Rădulescu — 
zvelt, plin de energie, cu vor
bă bine cumpănită și, parcă, 
foarte tînăr pentru funcția sa 
—, a crescut aici, în marea în
treprindere bucureșteană „23 
August", muncind și respirînd 
aerul cu miros de oțeluri muș
cate de cuțitele mașinilor din 
halele uzinei. A făcut, apoi, 
școli de partid, a lucrat ca 
activist U.T.C., iar acum este 
președinte al comitetului sin
dicatului la „23 August". Ne 
vorbește despre sport prin 
prisma sarcinilor de producție, 
dar patosul vorbelor este ali
mentat — se vede lesne — de 
o mare pasiune ; „Acum 15 ani, 
maistrul nostru de la sculărie, 
un muncitor legat o viață în
treagă de secția Ini. ne zicea, 
în pauză : «Haideți, măi bă
ieți, să facem un pic de miș
care. de gimnastică, să ne în
viorăm puțin». Era îndemnul 
unui om cu timplele cărunte.

„aula" stadionului...
Dar ce pași s-au făcut de atunci 
in dezvoltarea sportului de 
masă muncitoresc, a sportului 
românesc in general ? Medi
tam la aceasta ascultind Mesa
jul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, 
document de inestimabilă va
loare, care semnifică perma
nenta grijă a partidului nostru, 
a secretarului său general, 
pentru întărirea sănătății și vi
talității națiunii noastre, pen
tru asigurarea condițiilor pen
tru ca tineretul patriei să 
crească viguros și bine dezvol
tat, și fizic și intelectual". Și 
Petre Rădulescu ne înfățișează 
cîteva dintre preocupările la 
zi ale clubului Metalul, ale or
ganizațiilor sindicale și de 
U.T.C. privind activitatea 
sportivă de masă, despre acțiu-

Viorel TONCEANU
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CE NE SPUN-IN PERSPECTIVA „MONDIALELOR- 
CELE OPT VICTORII DE LA „CENTURA DE AUR"?
• Numai doi dintre componenții lotului s-au comportat la nivelul așteptărilor 9 
In rîndul învingătorilor și al celor clasați pe locuri fruntașe, mulți tineri boxeri 

cărora... nu li se acordau șanse
Duminică, la Palatul spor

turilor și culturii din Capitală, 
s-a încheiat o nouă ediție a 
turneului internațional de box 
al României 
tura de aur". 
La întrecerile 
venit oaspeți 
talul i 
boxerii 
la 129.

Chiar 
liștilor 
nală a 
alte ediții 
cindu-se prin reținerea 
cienilor unor 
trimite la un

dotat cu „Cen- 
Cea de-a Xl-a. 
din acest an au 
din 12 țări, to- 

concurenților (inclusiv 
români) ridieîndu-se

dacă numărul . pugi- 
de valoare internațio- 
fost mai mic decît la 

expli- 
tehni- 
de a 
mare

situația

federații 
asemenea

0 FINALA HANDBALISTICA STEAUA - DINAMO
DE MADE ATRACȚIE IN „CUPA ROMÂNIEI

• In reuniunea de simbătă, de la Palatul sporturilor și culturii, evoluează tot ce are mai bun handbalul 
românesc • Știința Bacău spre un nou event • Maria Dorgo conduce In „Trofeul Sportul"

concurs primele garnituri na
ționale si de a risca astfel cu 
puțină vreme înaintea campio
natelor 
rile au .
Nivelul spectacular ridicat a 
izvorît

mondiale —. întrece- 
plăcut celor prezenți.

tocmaj din echilibrul

parte din lotul național al Cubei 
(In aceeași perioadă, la Guan
tanamo, se disputau întrecerile 
turneului „Giraldo Cordova 
Cardin"), provin dintr-o țară 
unde boxul este foarte dez
voltat și au reușit să-și pro-

Sîmbătă și dumi
nică, la Tîrgoviș- 
te și Rm. Vilcea, 
s-a făcut 
pas spre 
celei de a 
diții a 
României"

ultimul 
finalele 
IV-a e- 
„Cupei 

la hand
bal masculin. Par
tidele turneelor se
mifinale au 
plut 
fuz 
două 
rînd 
cu handbalul și au 
oferit miilor de 
spectatori specta
cole de mare fru
musețe, meciuri 
dramatice, faze di
namice. Doi mar
tori oculari, tehni
cieni reputați ai 

— handbalului, ne-au 
oferit amănunte.

Prof. LUCIAN 
GRIGORESCU. se
cretar 
„Dcrbyul 
Tîrgoviște, 
dintre 
București și H. C. 
Minaur Baia Marc, 
într-o atmosferă de deplină 
sportivitate și încheiat cu vic
toria formației 
Ghiță Licu — 
fost înscris in 
— ue-a arătat 
mo în real progres. învingăto
rii au evidențiat o bună apăra-

_  __ um- 
pînă la re- 
sălile celor 
orașe de cu- 
împrietenite

federal : 
de la 
meciul 

Dinamo

Marian Dumitru aruncă la poartă cu 
opozifia lui Mircea Grabovschi. Fază 
tr-o întilnire anterioară a formațiilor 

Dinamo București

toată 
din- 

Stea-
ua

desfășurat doua,

antrenată de 
golul izbinzii a 
ultima secundă! 
o echipă Dina-

re, 
cu 
în _ .
bună formă. Atacul, bun in pri
ma repriză, cind dinamoviștii 
au colaborat între ei pentru 
găsirea culoarului favorabil, a 
scăzut ca valoare in partea a 
doua. S-a evidențiat întreaga

in special in repriza a 
un 5+1 mobil și cu un RedI 

poartă atent, dezinvolt, in

Dnpd concursurile F. I. s. din Poiana Brașov

ORGANIZAREA EXCELENTĂ A ASIGURAT
SUCCESUL COMPETIȚIILOR DE SCHI
Cu cele două competiții in

ternaționale de schi alpin, 
desfășurate săptămîna trecută 
la Poiana Brașov („Cupa Po
iana" și „Cupa Teleferic"), se 
poate aprecia că s-a . încheiat 
sezonul oficial. Finalul a fost 
de talia competițiilor de an
vergură. Prezența la start a 
unor schiori reputați din Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România a dat întrecerilor o 
strălucire binemeritată. Opini
ile oaspeților au fost unanime 
în a evidenția organizarea fără 
reproș a concursurilor, am
bianța deosebită, oferită de 
frumoasa noastră stațiune de 
la poalele Postăvarului. Con
dițiile excelente de care au 
beneficiat participanții onorea

ză pe organizatori, care meri
tă felicitări. Cei care au ur
mărit întrecerile s-au convins, 
dacă mai era nevoie, că dis
punem de mari posibilități or
ganizatorice, că avem un corp 
de oficiali și arbitri excelent, 
iar organizarea unor competi
ții și mai importante ne stă 
în puteri. „Cupa Poiana" și 
„Cupa Teleferic" — prin mo
dul exemplar în care s-au 
desfășurat — reînnoadă tradi
ția de acum 15—20 de ani, cind 
la întrecerile djn Poiana Bra
șov erau prezenți schiori și 
schioare de renume, cind 
disputele de pe pante erau 
urmărite de o mare asistență. 
Conducătorii delegațiilor pre
zente la ediția din acest 
an a întrecerilor au pro-

echipă, dar aș vrea să fac une
le sublinieri și in bine și în... 
rău. La primul capitol se im
pun Mircea Bedivan și Mihai 
Redl jr„ iar Ia cel de al doilea 
Cornel Durău și Mircea Gra- 
bovschi care, atunci cind echi
pa conducea cu 4 goluri, și-au 
permis să irosească mingi, să 
anuleze astfel efortul colectiv. 
Aștept de Ia 
României» 
înălțimea 
formații și 
pretențiilor
Și mai aștept să se dispute in 
limitele unui deplin fair-play“.

Valentin Silaghi a lovit decisiv 
căzut la podea

și cubanezul Elpidio Rodriguez a 
NEAGUFoto : Dragoș

finala «Cupei 
un joc frumos, Ia 
valorii celor două 
— mai ales — a 

corn; jnenților ei.

Prof. NICOLAE NEDEF, an
trenor federal : „Evoluția echi
pei Steaua a fost, in cele două 
partide de Ia Rm. Vilcea, dia
metral opusă. în intilnirea cu 
Constructorul Arad, campionii 
au evoluat excelent, au practi
cat o apărare mobilă, agresi
vă, cu marcaj prin supraveghe
re la pivot și cu un atac des
fășurat cu răbdare, în care — 
printr-un joc organizat — au 
fost puse în valoare posibili
tățile fiecărui coechipier. In 
schimb, in meciul cu Politeh
nica Timișoara, mai ales in 
partea intii, Steaua s-a apărat 
neatent, superficial, cu greșeli 
de marcaj și lipsă de colabo
rare, iar în ofensivă fiecare a 
interpretat o partitură proprie.

(Continuare în pag 2-3)

valoric existent între partici
pant!, ca și din dorința de 
afirmare a unor tineri pe ale 
căror „cărți de vizită'' 
scrise performanțe 
In rîndul acestora 
am reținut numele 
Sin Ge II, Li Song 
Bum Hua (R.P.D. 
al sovieticilor Piotr
Anatoli Mikuiin, al mongoli
lor Odgon Ravsal și Badbileg 
Galsandorj, ca și al cubane
zilor Urtiminio Ramos, Manuel 
Parody și chiar Adrian Nu
nez. Ultimii trei, deși nu fac

i“ nu slnt 
deosebite, 

din urmă 
sportivilor 
Guk, Lyu 
Coreeană), 
Galkin și

competițiabeze valoarea și în 
de la Șucurești.

Spre surprinderea 
rîndul celor opt boxeri români 
cîștigători ai turneului se si
tuează și trei sportivi tineri, 
cărora nu le-ar fi acordat ni
meni această șansă jnaintea 
turneului : Sandu
(semimuscă). Cristian 
ghișor (cocoș) și Ion Stan (se- 
miușoară). Pe o listă a va-

noastră, in

Petrescu 
Gheor-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag a 4-a)

Duminică, la competițiile de cros de la Drâila

AW/C7GI PUICĂ - OASPETE
AL IUBITORILOR ALERGĂRII.• ••

Sute de oameni veniți la o- 
dihnă in stațiunea Lacul Sărat, 
care aparține de municipiul 
Brăila, au fost martori dumi
nică 
tiții 
leile 
tetul 
borare cu Inspectoratul școlar, 
C.J.E.F.S. și C J.O.P. Este vor
ba de etapa județeană a „Cro
sului tineretului" și de etapa

la două frumoase compe- 
de cros organizate pe a- 
stațiunii de către Comi- 
județean U.T.C., în cola-

de zonă a „Crosului copiilor". 
Interesul pentru cele două 
concursuri a fost cu atit mai 
mare cu cit la desfășurarea lor 
au fost invitate să asiste trei 
atlete cunoscute : campioana 
mondială Maricica Puică, maes- 
tra sportului Daniela Matei și 
cîștigătoarea finalei pe țară 
a „Crosului tineretului", ediția 
din anul trecut, Mihaela Novă- 
ccscu.

Peste 1500 de concurenți

Schiorul nostru Zsolt Balazs, in plină cursă, cîștigă proba de 
slalom dotată cu „Cupa Teleferic'1

mis că la următoarele e- 
diții vor include în loturile 
care vor evolua la concursurile 
F.I.S. din România sportive și 
sportivi dintre cei mai buni 
de care vor dispune.

Cîteva cuvinte despre parti
cipanții la „Cupa Poiana" și

„Cupa Teleferic". Lotul ceho
slovac a cuprins două schioare 
bine cotate în arena interna
țională. cu rezultate bune în-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

s-au aliniat la starturile com
petiției județene, oferind dis
pute spectaculoase pentru cu
cerirea unui loc pe podium și, 
astfel, pentru satisfacția de 
a primi din mina celor trei 
atlete premiile oferite de orga
nizatori. Această satisfacție 
au avut-o Mihaela Bratu (Șc. 
gen. Șutești), N. Lungu (Șc. 
gen. 8 Brăila) — categoria 11— 
12 ani ; Clei Sveifel și FI. Tă- 
năsuică — cat. 13—14 ani ; 
Rodica Munteanu și L. Mirza 
— cat. 15—16 ani (toți de la 
Șc. gen. 30 Brăila) ; Marieta 
Subțirică (Lie? ec. Brăila) 
și M. Pirvu (Lie. Radio T. V. 
Brăila) — cat. 17—19 ani ; Mia 
Gheorghe (Lie. constr. Brăila) 
și S. Drăgan (A.S.A.) — cat. 
peste 19 ani. Ca și copiii . din 
județele Buzău, Vrancea. Brăi
la și Constanța, participanți la 
faza de zonă a crosului lor : 
Ecaterina Manta (Adjud). D. 
Pcțeanu (Buzău) — cat. 9—10 
ani ; Mihaela Coruza (Focșani) 
și S. Boghea (Mangalia) — cat. 
11—12 ani.

Pentru toți participanții a 
fost o zi de primăvară fru
moasă, de neuitat.

Traian ENACHE — coresp.



Sportivii de ieri — dăscălii de azi

NOUA BEATRICE HUȘTIU 
CREȘTE LA TIMIȘOARA!
In 1968 făcea furori la 

Jocurile Olimpice de la 
Grenoble, unde presa o ce
lebra — la 11 ani — ca pe 
cea mai tînără, . mai grați
oasă și mai simpatizată 
participantă in proba de pa
tinaj artistic. Albumele 
fotografice din acea epocă 
mai păstrează imaginea mi
cuței patinatoare din Româ
nia erecutind așa-numita 
„piruetă a cerului" (cu o 
patină adusă la înălțimea 
capului), căreia numai din 
lipsă de memorie ziariștii 
occidentali ii zic astăzi 
„pirueta Denise Biellmann" 
(după numele elvețiencei 
care a executat-o anul 
trecut la campionatele 
mondiale), cind de drept ar 
fi trebuit să poarte numele 
sportivei noastre !

Dar nu despre aceste tre
cătoare dispute pentru glo
rie vrem să vorbim astăzi, 
ci despre chiar micuța „re
gină a gheții" de atunci, 
antrenoarea de astăzi Bea
trice Huștiu. La 19 ani, in 
1976, a concurat pentru _ ul
tima oară pe gheață, cîști- 
gînd concursul internațional 
de la Sofia. Intre timp, cea 
care deține 15 titluri de 
campioană națională la toa
te categoriile de vîrstă, ob- 
ținînd titlul de maestră. a 
sportului la 13 ani, Și-a în
cheiat studiile la I.E.F.S. cu 
nota 10 și cu o lucrare de 
diplomă despre optimizarea 
instruirii copiilor preșcolari 
la patinaj artistic, care pre
zintă norme pentru cursuri
le de inițiere de care s-ar 
putea ține seama., A profe
sat educația fizică in comu
na bănățeană Deta șt acum 
iat-o în primul an de an- 
trenorat, printre cadrele de

nădejde ale Clubului spor
tiv școlar Timișoara (direc
tor Dezideriu Blaier), in- 
cercind să readucă — prin 
forța exemplului său, prin 
experiența sa personală — 
vocația patinajului în orașul 
de pe Bega.

Sigur, cu un patinoai des
coperit care n-a funcționat 
decit două luni și jumătate 
toată iarna asta, prea mult 
nu era de așteptat. Cu toate 
acestea, t.inăra și ambițioasa 
profesoară Beatrice Huștiu- 
Popa a pornit o largă cam
panie de selecție : din 500 
de copii — 60 au rămas 
să-și desăvlrșească inițierea, 
iar din aceștia — 10 for
mează de pe acum „trupa 
de concurs" a noului dascăl 
de patinaj timișorean. Cine 
vor fi noii „Huștiu" ai pa
tinajului românesc ? Sine 
știe. Oricum, se disting de 
pe acum Eduard Petzek (8 
ani, după 3 luni, pe podiu
mul concursului republi
can I), Ude Hoffmann (10 
ani), Emo Matecovici (8 ani, 
execuiind excelent săritu
rile obligatorii), Gabriela 
Dumitrașcu (9 ani, in mare 
progres).

Cum a reușit Beatrice a- 
ceastă rapidă progresie a e- 
levilor ei '! Stind cu pati
nele in picioare in mijlocul 
elevilor („La 25 de ani fac 
încă toate săriturile du
ble !"), lucrînd cu ei mult 
pe uscat, desăvîrșindu-le 
pregătirea fizică („Nici un 
elev de-al meu nu gîfîie 
după executarea programu
lui !“). Iar acum, cind ghea
ța e pe topite ? „Vom face 
tehnică pură pe uscat". 
Bravo, Beatrice !

Victor BANCIULESCU

SPORTUL - MIJLOC DE ÎNTĂRIRE
(Urmare din pag l) 

nile aflate in plină desfășura
re sub genericul „Daciadei" și, 
mai ales, ne vorbește despre 
proiectele de viitor. „Avem 
in întreprindere 24 de cercuri 
sportive, pe secții și ateliere, 
nuclee de oameni apreciați și 
stimați la locurile de produc
ție, care in timpul liber sini 
sufletul activității sportive : se 
practică gimnastica la locul de 
muncă în secțiile aparataj, scu- 
lărie și o vom extinde la Me
canică I, FAUR, in căminele de 
nefamiliști ; s-au organizat — 
și sînt in organizare — acțiuni 
turistice cu prilejul cărora se 
participă la întreceri și jocuri 
sportive ; se află în desfășura
re întrecerile „Daciadei" — 
campionate dc casă — la șah, 
tenis de masă, fotbal, lupte, 
box ; duminică de duminică, 
iubitorii de sport de la «23 Au
gust» coboară in «aula» stadio
nului Metalul pentru a petre
ce cîteva ceasuri în aer liber, 
făcind mișcare".

împreună cu vicepreședintele 
clubului Metalul, Nicolae 
Nicolae. fost sportiv, om al u-

zinei, vizităm hale și ateliere 
pentru a face cunoștință, aco
lo, la locul de producție, cu 
cîțiva animatori ai sportului : 
Nicolae Stan, strungar la Apa
rataj, fost boxer, Ion Marines
cu, lăcătuș, mare iubitor al 
fotbalului "și handbalului, Nico
lae Ganca, de la sculărie. în
drumător al activității de șah
și tenis de masă, Marin Tatu.
instructor de 
tică...

orientare turis-

De-a lungul întregului pro-
ces tehnologic, de pildă de la
hala în care se nasc cele mai 
felurite piese, mărunte ori 
imense, pînă la rampa de pe 
care își iau drumul în lume 
impresionantele locomotive
Diesel electrice de 2 500 C.P.. 
itinerar spectaculos și inedit 
pentru reporterul sportiv, am 
intîlnit numeroși tineri care își 
călesc forțase în întrecerile de 
pe stadion. La lccomotive-uzi- 
naj, președintele comitetului 
sindical, Ion Busdușan (și el și 
soția sa, Florica Burdusan, a- 
preciați pentru exemplul de 
hărnicie și disciplină in mun
că pe care il dau) ne vorbea 
cu mîndrie de faptul că secția

PARTIDE ATRACTIVE IN ETAPA A DOUA 
A CONCURSULUI DE LUPTE GRECO-ROMANE

La sfîrșitul săptăminii trecute, 
In Capitală, s-au desfășurat între
cerile celei de a doua etape a 
concursului republican pe catego
rii de greutate la lupte greco-ro- 
mane rezervat seniorilor. Timp 
de două zile. în sala complexu
lui ,,23 August" specialiștii au 
putut urmări evoluția celor mai 
valoroși sportivi de la acest stil, 
mulți dintre ei componenți ai ac
tualului lot lărgit care se pregă
tește pentru apropiatele campio
nate europene de la Varna. S-au 
disputat multe partide de bun 
nivel tehnic, care, la majoritatea 
categoriilor, au asigurat un echi
libru de forțe, atestînd eforturile 
luptătorilor din plutonul secund 
de a se apropia de performanțele 
fruntașilor. Absența motivată 
(prin participări la alte con
cursuri internaționale) a unor 
luptători a influențat, desigur, 
clasamentul la unele categorii de 
greutate, dar în general rezulta
tele se înscriu în nota așteptări
lor. La sfîrșitul competiției cei 
mai buni s-au dovedit a fi : cat. 
<8 kg : 1. G. Albert (C.S. Metalul 
Rădăuți), 2. C. Scuturlci (Alumi
niu Slatina), 3. I. Asaftei (C.S. 
Botoșani) ; cat. 52 kg : 1. N. Ște

fan (Dinamo), 2. Gh. La vrie 
(C.S.Ș. Rădăuți), 3. C. Drăghici 
(Metalul București); cat. 57 kg: 
1. N. Zamfir (Dinamo), 2. C. Fili- 
pov (Metalul Rădăuți), 3. D. Ola- 
riu (Progresul București) ; cat. 
62 kg : 1. G. Dumitriu (Steaua), 2.
1. Tecuceanu (Dinamo), 3. I. Du- 
lică (L.C. Dacia Pitești) ; cat. 
68 kg : 1. Șt. Negrișan (Steaua),
2. D. Aiacoboaie (Rapid) ; 3. D. 
Obroja (Aluminiu Slatina) ; cat. 
74 kg : 1. Gh. Minea (Dinamo), 2. 
C. Boată (C.S.M. Craiova), 3. C. 
Țintea (Metalul București) ; cat. 
82 kg : 1. Gh. Glonț (Dinamo), 2. 
A. Pătrașcu (Steaua), 3. L. Tipa 
(C.S.M. Suceava) ; cat. 90 kg : 1.
1. Matei (C.S.M. Suceava), 2. I..
Draica (Farul Constanța), 3. P. 
Dicu (Dinamo) ; cat. 100 kg : 1. 
V. Andr.ei (Progresul București),
2. Gh. Panaite (Aluminiu Slatina).
3. I. Stignei (Steaua) ; cat. -Ț-100 
kg : 1. I. Savin (Dinamo), 2. I. 
Hanu (Farul Constanța), 3. S. Ru- 
ticov (C.S.M. Delta Tulcea). CLA
SAMENTUL PE ECHIPE — CLU
BURI : 1. Dinamo 47 p, 2. Steaua 
28 p, 3. Metalul Rădăuți 18 p, 4. 
Aluminiu Slatina 14 p. 5. Farul 
Constanța 13 p, 6. Rapid Bucu
rești 12 p.

REZULTATE PROMIȚĂTOARE 
IN CONCURSUL DE SELECȚIE LA TIR 
loan Toman a stabilit un nou record la skeet
Zilele trecute, o serie de trăgă

tori fruntași la arme cu glonț au 
participat, pe poligonul Tunari 
din Capitală, la un reușit concurs 
de selecție. Unii dintre compo- 
nenții loturilor au reușit să ob
țină rezultate bune, avînd In ve
dere că sîntem la început de se
zon în aer liber. Așa, de pildă, 
la pistol liber, reprezentantul ’ 
bului bucureștean Olimpia, 
Petru, a punctat 561, Roxana 
mășanu, tot de la Olimpia, a 
tigat la armă standard 3 X 
cu 842 p (la această probă cîști- 
gătoarea concursului anterior de 
selecție, Dumitru Matei — cu 845 
p —, a reușit acum doar 823 p), 
iar la „maratonul" tirului, pușcă 
liberă 3 X 40 f, Romulus Nico- 
lescu, de la Steaua, s-a impus 
autoritar, realizînd 1148 p. La pis
tol viteză, unde a lipsit elita pro
bei — echipa Steaua, în frunte cu 
campionul olimpic Corneliu Ion, 
se afla în Bulgaria la un concurs 
internațional —, s-a remarcat, în 
mod deosebit, tînărul Teodor Taș- 
că (Steaua), cîștigător detașat cu 
592 p (al doilea clasat, G. Ma
rin, a punctat 588).

Alte rezultate — femei, pușcă 
standard 3 X 30 f : 2. Daniela

clu-
Ilie
Lă- 
cîș- 

30 f

Toader (Unirea Focșani) 834 p, 3. 
Eva Olah (C.S.U. Brașov) 833 p ; 
pistol standard ; 1. Ana Ciobanu 
580 p, 2. Maria Macovei 578 p, 3. 
Anișoara Matei 577 p (toate de la 
Dinamo) ; pistol liber 60 f: 2 I. 
Neagu (Dinamo) 550 p, 3. Dan 
Pavel (I.E.F.S.) 545 p ; pușcă li
beră 3 X 40 f : 2. M. Oncică 
(Metalurgistul Cugir) 1 128 p, 3. FI. 
Cristofor (Steaua) 1118 p.

★
Tot pe poligonul Tunari s-a dis

putat concursul de talere dotat 
cu „Cupa județului Giurgiu", cu 
prilejul căruia în proba de skeet 
(talere lansate din turn) s-a ob
ținut un nou record național, au
torul fiind Ioan Toman (Steaua), 
care a doborît 197 de talere din 
200 posibile (vechiul record îi a- 
parținea și era de 196 p). Pe lo
curile 2—3 s-au situat S. Popa 
(Vînătorul Timișoara) 193 p și N. 
Marin (Olimpia) 191 p. La juniori 
a cîștigat Ion Majornik (Steaua) 
cu 140 p (150). La trap (talere 
lansate din șanț) au cîștigat : M. 
Ispasiu (Olimpia) 89 p (100) — la 
seniori și FI Marinache (Steaua) 
81 p (100) — la juniori.

Tomo RABȘAN

Din nou, ieri, in

RUGBY JUVENIL INILIINAJIONA
Tinerii rugbyști ai echipei 

leze Llandovery au evoluat, 
după-amiază, pentru a doua 
ră în Capitală, întîlnind o 
lecționată bucureșteană de 
ni ori, alcătuită în cea mai 
re parte din jucători 
C.S.Ș. Locomotiva 
fost, din nou, o 
resantă, dar mult 
tă decît aceea de 
rul fiind elocvent 
în favoarea oaspeților.

Bucureștenii au punctat rela
tiv repede — Nastase, eseu —. 
menținînd multă vreme rezulta
tul, deși juniorii galezi au cîști- 
gat suficiente baloane în du
elurile pe grămadă, ei neputînd 
desfășura atacuri din cauza 
pressingului. Abia după pauză, 
Courts a reușit egalarea, pen
tru ca în finalul meciului May- 
bery — Woolfe (cel mai bun

LA TIMIȘOARA (1-6) Șl
SE REIA DIVIZIA „A“11

<8 Campionatul național de bas
chet feminin va fi reluat prin tu
rul al patrulea al întrecerii, care 
se va desfășura (sub formă de 
turnee), de miercuri pînă dumi
nică, la Timișoara (grupa 1—6) 
și la Satu Mare (grupa 7—12). în 
ziua inaugurală vor avea loc me
ciurile : „U" Cluj-Napoca — Co
merțul Lie . „Bolyai" Tg. Mureș, 
Voința București — Olimpia 
București, Politehnica București 
— Universitatea Timișoara (grupa 
1—6) ; Progresul București — 
Că&ați C.S.Ș Sf. Gheorghe, Vo
ința Brașov - C.S.U. Prahova 
Ploiești, Crișul Oradea — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare (grupa 7—12). 
Clasamentele înaintea acestor 
jocuri : 1. „U" Cluj-Napoca 57 p, 
2. Politehnica 56 p, 3. Voința Buc. 
52 p, 4. Olimpia 49 p, 5. Universi
tatea Timișoara 41 p 6. Comerțul

A SĂNĂTĂȚII
fruntașă pe întreprin- 
producție dar și 

sportivă de 
de oameni de

Ar fi foarte mulți, ne 
dc la nea 
secției, la Ștefan Săvoiu, Va- 
sile Albu, 
tclor și
Vlad, căpitanul echipei de fot
bal a secției, Ion Șerban, Ilie 
Marin..." Pentru acești oameni, 
sportul înseamnă refacere și 
întărirea sănătății, înseamnă 
activitate de recreare, în timpul 
liber, pentru a relua, cu forțe 
mereu proaspete, bătălia cu 
metalul, aici, în marea fortă
reață muncitorească „23 Au
gust". „Gindurile noastre dc 
viitor — ne mărturisea la ple
care tovarășul Petre Rădulescu, 
președintele comitetului sindi
catului — sînt i să antrenăm 
întregul tineret, masa de mun
citori și muncitoare, la practi
carea excrcițiilor fizice, a 
sportului și turismului. Este 
datoria noastră dc comuniști".

lor este 
dere, în 
tivitatea 
„Nume

în ac- 
masă. 

sport ? 
spune, 

Mișu Colcntuș, șeful

mare iubitor al lup- 
folbalului, Petrică

LA SATU MARE (7-12),
DE BASCHET FEMININ

39 P ;
șui 47
10. Voința Brașov 45 p, 11. Mo
bila 43 p, 12 Carpați 35 p.

7. Progresul 48 p, 8. Cri- 
p, 9. C.S.U. Ploiești 46 p,

® Am aflat, cu profund regret, 
încetarea din viață a maestrului 
sportului Alexandru Fodor, cu ani 
în urmă component de bază al 
reprezentativei tării și al echipei 
Steaua. în ultima vreme, Alexan
dru Fodor era antrenor secund al 
formației sub culorile căreia cu
cerise 10 titluri de campion na
țional.

LINALA 77

(Urmare din pag l)
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La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a desfășurat, la Brașov, faza 
întîi a campionatului național 
individual de sabie, precum și 
prima etapă a diviziilor naționale 
,,A“ și ,,B“ la această armă.

Conform regulamentului, pentru 
faza finală, la care se va decerna 
titlul de campion, s-au calificat 
primii 16 sabieri din concursul 
de la Brașov. Aceștia sînt : C. 
Marin (Steaua). I. Pantelimonescu 
(Dinamo), FI. Păunescu (Steaua), 
M. Mustață (Steaua), G. Duția 
(Tractorul Bv.) P. Badea (C.S.Ș. 
Slobozia), M. Frunză (Dihamo), 
L. Filipoiu (Steaua), M. Iancu 
(Progresul), V. Szabo (Tractorul 
Bv.), A. Chiculiță (Steaua), M. 
Cruțu (C.S.Ș. Slobozia), I. Pop 
(Steaua), I. Nicolae (Tractorul 
Bv.), D. Alexandru .(Dinamo), E. 
Oancea (Steaua). De menționat 
frumoasa comportare a tînărului 
brașovean V. Szabo (18 ani), pre
cum și locul periferic al interna
ționalului I. Pop, învins de „ca
detul" M. Cruțu !

In urma disputării partidelor 
din prima etapă a Diviziei „A", 
clasamentul arată astfel : 
Steaua 10 p (12—4 cu Dinamo, 
C.S.Ș. Slobozia și Progresul, 14—2

CUPtl ROMÂNIEI" LA HANDBAL

1.

eu Viei 
2. Dina 
10—6 c 
Slobozi; 
torul), 
(9—7 ct 
cu Vi< 
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zia 2 r 
toria), 
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6. Vict 
(9—7 ci 
pionatu 
n ați on a 
mătoru 
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retragei 
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torul.

CLAS

Indiferent de plusurile sau mi
nusurile din întrecerile anteri
oare, finala dintre Steaua și 
Dinamo București va fi un meci 
extrem de greu pentru, ambele 
echipe, echilibrat. Steaua — 
Dinamo, făcind abstracție dc 
conjunctură, este un mare der
by al handbalului românesc, un 
meci al ambițiilor nestinse. Așa 
îl văd și de la el aștept o con
tribuție directă Ia populariza
rea handbalului și a frumuseții 
sale"

Sîmbătă. 3 aprilie, incepind 
de la ora 16 (cînd se dispută 
meciul pentru locul III, între 

Mare și 
Palatul

Baia
Arad),

H. C. Minaur 
Constructorul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală va fi al handbalului. O 
reuniune în care va evolua 
imensa 
Iotului 1 
meroși 
devină 
care va 
librate,
O VERITABILA PERFORMANTĂ 

A BĂCĂUANCELOR
Ultima etapă a turului cam

pionatului feminin de handbal, 
Divizia „A", programată du-

în care 
majoritate a membrilor 
național, precum și nu- 
tineri care rîvnesc să 
„tricolori", o reuniune 

1 prilejui meciuri echi- 
de mare atracti vitale.

prilejuit un derby 
rezolve problema li

derului. l’EROM Iași — forma
ția ambițiosului prof. Ioan 
Ilaraga — a primit vizita Ști
inței Bacău. înfruntarea dintre 

•primele două formalii din cla
sament a dat cîștig de cauză 
oaspetelor, mai bine orientate 
tactic, mai experimentate și 
ambiționate de dorința e'ventu- 
lui : alături de ..Cupa Româ
niei", care se află de-acum in 
vitrina clubului din Bacău, să 
aducă acasă și medaliile de aur 
ale campionatului. Premisele 
sînt create. Știința Bacău s-a 
instalat la conducere și — a- 
vînd un meci restanță pe care, 
desigur, il poate cîștiga — și-a 
asigurat un avans de 4 puncte. 
Fără discuție. Eugen Bartha, 
antrenorul principal al Științei, 
a învățat ceva — și, sîntem 
convinși, a transmis și elevelor 
sale — din înfrîngerile anului 
trecut. N-a ajuns, insă, la ca
pătul drumului... Mai rămîne, 
ca un punct de importanță ma
joră în activitatea sa, ridicarea 
nivelului valoric al echipei la 
acela al exigențelor internațio
nale.- pentru a nu mai părăsi 
întrecerile continentale oficiale 
chiar din start.

minică, a 
menit să

1. ȘTIib
2. TERC
3. Mure
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5. Hidr<
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7. C.S.t
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12. U <
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ra) 80 
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Dimoft 
65 ; 8.
57 : 9. 
rul Bc 
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DUPĂ CONCURSURILE f.l.S. DIN POIANA BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

registrate în multe întreceri 
importante din acest sezon : 
Monika Hostrikova a ieșit în
vingătoare în 3 din cele 4 
curse disputate, iar Milena 
Jurekova a secondat-o cu 
brio. Robert Hermanek a de
monstrat în probele de slalom 
uriaș că este unul dintre 
concurenții redutabili din Eu
ropa. punctajul F.l.S. de care 
beneficiază fiind foarte bun. 
deși sportivul are doar 20 de 
ani. Aprecieri asemănătoare se 
pot face și la adresa schiori

lor șl schioarelor din Bulgaria 
și Uniunea Sovietică, care au 
arătat că sînt capabili de per
formanțe tot mai bune in 
orice concurs internațional.

Sportivii români au avut 
comportări meritorii. Ciștigarea 
probelor de slalom special din 
ambele concursuri (Vili Podarii 
— „Cupa Poiana" și Zsolt Ba
lazs — „Cupa Teleferic") con
firmă ascensiunea schiorilor 
noștri. La recentele campiona
te balcanice ei au fost în- 
trecuți de schiorul bulgar 
Svetlozar Veselinov — pe care 
la cursele din Poiana l-au în-

„CUPA C ARAI MAN" LA SCHI

vins fără drept de apel. în 
afara celor de mai înainte, 
am mai reținut evoluțiile lui 
Mihai Bâră-jr., Dorin Dinu 
și Carol Adorjan, care sînt a- 
tuurile noastre pentru con
cursurile viitoare. Pregătirea 
lor cu atenție se impune și 
in continuare. Dintre fete, nu 
au putut participa — din cau
za vîrstei scăzute — mai mul
te concurente, așa că greul a 
căzut pe tînăra Carmen Coz- 
ma. Schioara noastră a mers 
bine. Ea este o promisiune mai 
veche, care confirmă de la 
un concurs la altul. Erika Co- 
drescu, după un început pro
mițător, s-a accidentat și ră
mîne ca sezonul următor să 
ne edifice asupra potențialului 
ei real.

S. I
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Timp de două zile, pe o vreme 
frumoasă, în Poiana Calinderu 
din Bușteni s-a disputat concur
sul de schi alpin dotat cu „Cupa 
Caraiman" la care au fost pre- 
zenți unii dintre cei mai buni 
schiori juniori ai țării. Au avut 
loc două curse de slalom special, 
în care s-au înregistrat rezulta
tele : ziua I, junioare : 1. Cristina 
Pop (Dinamo) 1:32,90, 2. Ana-Ma
ria Toma (C.S.Ș. Predeal) 1:33,30, 
3. Cristina Stănculeț (C.S.Ș. Pre
deal) 1:35,70 ; junibri II : 1. Ion 
Clrioțea (Din.) 1:26,30, 2. Don
Mătușei (C.S.Ș. Predea^ 1:27,80,

3. Ilie Hosu (Din.) 1:27,80 ; ju
niori I : 1. Dragoș Ghițoc (Din.) 
1:23,00, 2. .Nicolae Parate (Din.) 
1:23,80, 3. Viorel Constantin (Din.) 
1:24,03 ; ziua a Il-a : junioare : 1. 
Daniela Soroceanu (C.S.O. Sinaia) 
1:28,03, 2. Cristina Pop 1:29,04, 3. 
Anclra Albert (C.S.Ș. Sinaia) 
1:31,01 ; juniori II: 1. Dan Mătu
șei 1:10,08, 2. Ion Chioțca J :22,07, 
3. Ilie IIosu 1:23,70 ; juniori I ; 1. 
Dragoș Ghițoc 1:18,05, 2. Viorel 
Constantin 1:18,09, 3. Nicolae Pa
rate 1:22,00. (Victor ZBARCEA — 
coresp.)»

PROCURAȚI DIN TIMP
BILETE CU NUMERELE 

PREFERATE 1

© In aceste zile continuă vîn- 
zarea biletelor pentru tragerea 
excepțională Loto de duminică 4 
aprilie 1982, Ia care se vor efec
tua cinci extrageri în două faze 
cu un total de 42 de numere. 
Participantii au posibilități mul
tiple de a obține autoturisme

„Dacia 
Cehosl 
și mai 
de 15 J 
te cxi 
pe vai 
bin at e 
pod".
pârtiei 
Pronoc 
tic 198 
pentru



ETAPA SA ÎNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ

ALIBIURILE" ECHIPEI CAMPIOANE...
în derbyul de la Cluj-Napoca, 
5 două ori surpriză. în primul 
nd, rezultatul. Craiovenii au 
e’rdut la scor și e prima dată 
ad primesc trei goluri Sntr-un 
eci, în acest campionat. De- 
tfel, cu greu ne-am amintit cind 
mai „încasat" echipa din Bă- 

e trei goluri într-o partidă în 
mpionat sau pe plan interna- 
>nal (e vorba de meciul pier
it acum doi ani, cu 3—2, la 
icurești, în fața echipei Pro- 
esul-Vulcan).
?i, apoi, marea, neplăcuta sur- 
iză a lost replica formației 
mpioane. Sigur, cine a citit cu 
?nție caseta tehnică a jocului 

sub Feleac a reținut... supe- 
iritatea craiovenilor : 17 —11
turi Ia poartă, dintre care 10—7 

poartă ; 8—6 raportul de cor- 
re. Cifre contradictorii, dacă 
em in vedere jocul de an- 
nblu al oltenilor. Au fost însă 

mare parte șuturi-alibi, ex- 
atînd bara lui Cămătaru, cele 
uă „bombe" ale lui Irimescu 
golul-formalitate. Aceste cifre 
ne opresc să afirmăm încă o 

ă că Universitatea Craiova a 
at foarte slab, cu mult sub 
a sa. Cauza ? se nare că sînt 

ii multe cauze. „Oboseala, în 
mul rînd !“ — au zis antre-
rii. Pentru că Ștefănescu, Ți- 
anu, Bălăci și Geolgău au ple- 

din Bănie duminica trecută 
s-au întors de la lot vineri 

aptea. în privința lui Țicleanu, 
irte bun în prima parte, dar 

ȘECURI IN LANȚ LA FINALIZARE
âmișorenii s-au temut foarte 
Ut de meciul cu Dinamo. Dealt- 
, antrenorul Cicerone Manola- 
j și-a pregătit jucătorii având 
vede . in primai rînd să nu 

mească gol, acordând o mare 
nție fazei defensive. Cu alte 
linte, Politehnica a adoptat o 
tică de așteptare, strîngîndu-și 
durile in apărare, aplicând un 
rcaj necruțător, om la om in 
>pria jumătate de teren. Invi
ți la joc, Dinamo a avansat tot 
ipul, păstrînd inițiativa și do
nând mare parte din meci. Ce 
ds insă că bucureștenii au 
n-s o zi slabă, evoluția de la 
rtișoara situând la cote foarte 
zute calitatea jocului. Parado- 
, Dinamo a dominat mai mult 
ât formația timișoreană, dar 
reotipia acțiunilor, purtate lent, 
nenumărate pase laterale (ac

rii lipsite de pătrunderi fron- 
z spre poarta lui Moise), n-au 
ut decât să înlesnească sarcina 
idașilor echipei locale care.

LA 180 DE GRADE...
upâ un rezultat-surprizâ, ca acela 
ia Rm. Vîlcea, explicațiile se caută 
île apar, numeroase. Unele dintre 

vi le-am prezentat în cron-ică. 
m o să ne oprim doar asupra 
i singur aspect, valabil — la poluri 
ise, asta este drept - pentru am- 
3 echipe și anume starea de spi- 
Chimia a abordat jocul, determi- 

□ în atitudinea ei de situația din 
ament, dar și de șocul suportat 

etapă înainte la Craiova, cu 
izibila lipsă de calm, cu o preci- 
ire care avea să-și pună amprenta 
pra a tot ceea ce a încercat ea 
realizeze. Un semn, tipic nu nu- 
echipelor noastre, pentru situația 

lică a yî.cenilor ne-a fost repede 
: recurgerea la acele mingi înalte, 

î mijlocul careului advers. Ba
ie care avantajează net pe apără- 
, ei avînd un plasament favorizant, 
ibilitatea de a urmări, cu fața, 
fășuranea fazei, traiectoria mingii. 
;rs, pentru atacanți, fructificarea 
r asemenea baloane pretinde nu 
lai deosebite virtuți fizice și teh- 
s, dar și remarcabile calități de 
sa men t pentru efectuarea săriturii, 
onescu și colegul său Caramalău 
reușit să respingă toate aceste

ANTRENORILOR HTPJS M
1 Sandi lonescu cu 6 succese, 
□at de Gh Tănase, N. Gheor- 

și Tr. Marinescu cu cite 4, 
mâții care au folosit din plin 
ioada de pregătire a cailor, 
ă în prezent nu au gustat din 
•a victoriei M. Ștefănescu și I. 
îă, a căror replică o așteptăm 
ainică 4 aprilie, cînd se va 
fășura următoarea reuniune. 
EZULTATE TEHNICE : Cursa
1. Orlando (A. Brailovschi) 
,4, 2. Feteasca. Simplu 2, or- 
ea 30. Cursa a Il-a : 1. Cala- 

(S. lonescu) 1:35,3, 2. Client, 
tulota. Simplu 3, ordinea 7, 
nt 10, ordinea triplă 49. Cursa 
U-a : 1. Coltic (Tr. Marinescu) 
,8, 2. Efect. Simplu 3, ordinea 
?vent 11, triplu cîștigător 183. 
sa a IV-a : 1. Harnic (A. Bra
schi) 1:32,1, 2. Percutor, 3.
ă. Simplu 8, ordinea 35, event 
ordinea triplă 521. Cursa a

E SIAI LOTO PRONOSPOni
ai acestui avantajoâ sistem 

joc. Autoturismele și marile 
ie de bani, ce se atribuie cu 
.ilaritate, vor fi prezente, de- 
ir, și la tragerea de mîine. 
arcați să vă numărați și dv. 
ître marii cîștigători !

CTȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
EXPRES DIN 24 MARTIE 1982. 
.1:1 variantă 25% — auto- 
sm „Dacia 1300" cat. 2 ; 3 

„stins" după pauză, a lui Geol
gău, dispărut destul de rapid din 
joc, după un luft de zile mari 
și a lui Bălăci (șters cit a Jucat, 
la pauză acuzînd o întindere), 
în privința celor trei, spuneam, 
poate că de vină a fost oboseala. 
Dar ceilalți ? iar Ștefănescu, de
geaba a încercat să ne convingă 
câ tot oboseala explică jocul său 
falimentar, pentru că în final 
(cînd, logic, toți erau obosiți) 
el se zbătea în... careul advers, 
spre a șterge impresia nefavora
bilă creată pînă atunci. Ștefănes- 
cu a înscris un gol care îi apar
ține, de fapt, lui Cămătaru, el 
fiind cel care l-a „servit pe ta
vă". Un gol care nu ne poate 
face să uităm cit de superficial 
a jucat căpitanul echipei cam
pioane, de atîtea ori stîlp a’ 
apărării. Ca să-ți deschizi... ad
versarii în careu, motivind (cui 
mea !) „am vrut să văd dacă pot 
trece de mine nu trebuie să 
fii obosit, ci lipsit de responsa
bilitate, superficial etc. Un cuvînl 
despre Cămătaru. Sportiva gale
rie clujeană ne-a dezamăgit du
minică. O bună parte din spec
tatorii tribunei a Il-a l-au hui
duit pe Cămătaru de cum i s-a 
pronunțat numele la stația de 
amplificare. El și-a văzut însă de 
joc, s-a luptat admirabil (deși a 
mai și greșit !) cu adversarii, cu 
„tribuna". Și dacă toți craiovenii 
ar fi luptat precum Cămătaru, 
am fi avut un spectacol.

Mircea M IONESCU

bine dublați, au destrămat toate 
atacurile adverse. Dealtfel, Di
namo a jucat practic fără linie 
de atac, pentru că cei trei din 
față, Orac (înlocuit după pauză 
cu D. Zamfir) Iordache și Țălnar 
au reușit să combine numai atita 
timp cit au avut câmp liber în 
față, dar în zona de finalizare 
fiecare acțiune a lor a eșuat. Nici 
mijlocașii n-au prins o zi prea 
fericită, compartiment în care Au
gustin (jucător de mare travaliu) 
a fost de nerecunoscut.

Iată câteva date cifrice care su
gerează neta superioritate terito
rială a dinamoviștilor. Politehnica 
— Dinamo : acțiuni de atac 84— 
109 ; acțiuni ajunse în zona de fi
nalizare, dar nevalorificate : 
23—26 (Politehnica a fructificat 
două).

Așadar, Dinamo a dominat in 
zadar, in timp ce gazdele, din 
cele trei ocazii favorabile, au 
fructificat două...

Gheorghe NERTEA

mingi. Iar atunci cînd s-au văzut de
pășiți au intervenit... ratările vîlcene, 
unele, cum observam, la cițiva metri 
de poarta lui Costaș. Efect al nervi
lor de care pomeneam la început...

In opoziție cu gazdele, elevii fui 
Em. Hașoti au jucat cu un... calm o- 
limpian. Deși s-au văzut dominați co
pios, deși s-au apărat uneori și în 
careul mic, oaspeții au dovedit, în 
fiecare moment o remarcabilă stăpî- 
nire de sine, nu au faultat violent 
sau ’nutil ; dimpotrivă, cu luciditate 
și siguri de ei, cînd au avut mingea, 
au încercat acțiuni de contraatac sim
ple și rapide. Firave în prima repriză, 
aceste ,,contre" constănțene s-au am
plificat în ultimele 20 de minute, cînd 
„triunghiul" Petcu — Peniu — Buduru 
a devenit tot mai periculos. Primul și 
al treilea au și construit acea fază 
de mare eficacitate care a dus la go
lul victoriei ; întreprinsă tot cu calm 
și, mai cu seamă cu o deosebită lu
ciditate. Exp.icația principală a in
fringe rii Chimiei sau a victoriei con- 
stănțene stă, deci, în diametral opusa 
stare psihică o celor două formații. 
O diferență de 180 de grade I

Eftimie IONESCU

V-a : 1. Dirijor (I. Florea) 1:28,4,
2. Indian. Simplu 7, ordinea 35, 
event 114, triplu cîștigător 1.875. 
Cursa a Vl-a : 1. Robust (R. I. 
Nicolae) 1:35,1, 2. Dalba, 3. Plo
con. Simplu 4, ordinea închisă, 
event 115, ordinea triplă 1.204. 
Cursa a Vil-a : 1. Bela (G. Tă
nase) 1:34,7, 2. Olăraș. Simplu 3, 
ordinea 18, event 59 triplu cîști
gător 838. Cursa a VIII-a î 1. 
Hublou (N. Boitan) 1:29,2, 2. Si
liciu, 3. Hogar. Simplu 4, ordi
nea 36, event 11, ordinea triplă 
206. Cursa a IX-a : 1. Vrednic 
(G. Grigore) 1:38,5, 2. Horiș, 3. 
Rodița. Simplu 3, ordinea 26, e- 
vent 7, ordinea triplă închisă, 
triplu cîștigător 172. Cursa a X-a:
1. Cochet (N. Boitan) 1:32,7, 2. 
Sabot. Simplu 4, ordinea 12, event 
16^

Constantin DUMITRIU

liMTORMEAZA
variante 100% a 19.837 lei gl 7 va
riante 23% a 4.959 lei ; cat. 3 :
18.50 a 5.093 lei ; cat. 4 : 121,75 a 
774 lei ; cat. 5 : 275,50 a 342 lei ; 
cat. 6: 9.937 a 40 lei ; cat. 7 :
274.50 a 200 lei ; cat. 8 : 4.681 a 
40 lei. Report la cat. 1 : 80.741 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la cat. 1, realizat pe un bilet ju
cat 25%, a revenit participantei 
CUKETEANU VIOLETA-DOCHI- 
TA din Arad.

Minutul 89 al meciului Steaua — F. C. Olt. Iordănescu (invizibil) 
înscrie cu capul. Saltul de „portar de handbal" al lui Nedca 
se dovedește inutil Foto : D. NEAGU

CERNĂIANU Șl HALAGIAN
in titlurile de avancronică apărute 

în ziarul noștri de sîmbâtă s-a scris 
despre meciul din Ghencea ca des
pre un joc între două echipe în as
censiune, sugerîndu-se, într-un fel, că 
partida dintre cele două echipe ar fi 
un test reci poc, pentru evaluarea 
progreselor realizate de o parte și 
de cealaltă

Ce ne-a oferit, pînă la urmă, acest 
test ?

STEAUA a obținut o victorie la 
limită, meritată dealtfel, dar contu
rată foarte greu și cu o oarecare 
șansă. „Unsprezecele" lui Cernăianu 
trăieșe, deocamdată, din efortul au
toritar al liniei de mijloc. Simplul 
fapt că această linie a fost refăcută, 
după ce într-o vreme se pusese pro
blema „retragerii la vatră" a golge- 
terului este ur. fapt pozitiv. Dar rea
lizările se opresc aici Prob.ema ata
cului rămîne în picioare, deoarece 
pasul lung al Iu: Majaru și autoblo- 
cările lui Florea au avut o destul de 
redusă compensație în cele cîteva 
momente bune ole lui Barbu, care ni 
l-a reamintit pe Zamfir, un... Zamfir 
care nu mai beneficiază, însă, de 
forța lui A. lonescu sau de sprintul 
direct al lui Troi.

Steaua continuă să ducă lipsa unui 
vîrf de profesie • Iordănescu, în po
fida revenirii sale primăvăratice, nu 
va putea să împingă la infinit „că

lltzifl lAIHI [TAPI! A
SERIA I

Metalul Botoșani — Minerul 
Gura Humorului 1—0 (0—0), Șire
tul Bucecea — Cetatea Tg. Neamț
1— 0 (0—0). Avîntul TCMM Fra
sin — Integrata Pașcani 3—0 
(1—0), TEPRO Iași — Cristalul 
Dorohoi 3—0 (2—0), A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc — Celuloza 
Piatra Neamț 1—1 (0—1), C.F.R. 
Pașcani — Cimentul Bicaz 2—0 
(1—0), Minerul Vatra Dornei — 
Metalul Rădăuți 1—0 (0—0), Fo-
resta Fălticeni — Nicolina Iași
2— 1 (0—1)
• Meciul Cristalul Dorohoi — 

Cetatea Tg. Neamț, din etapa a 
XVI-a (pe teren 2—0) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea Crista
lului, deoarece Cetatea a folosit 
un jucător în stare de suspendare 
(cu două cartonașe galbene).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVIII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 24 p 
(36—16), 2. C F.R. Pașcani 24 p 
(31—15), 3. TEPRO Iași 24 p
(35—21)... pe ultimele : 15. Nico
lina Iași 12 p (11—24), 16. Inte
grata Pașcani 9 p (19—43).

SERIA A Il-a
DEMAR Mărășești — Laminorul 

Roman 0—0, Rulmentul Bîrlad — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 2—1 
(0—1), Gloria Focșani — Letea 
Bacău 2—1 (2—0), C.S.M. Borzești
— Viticultorul Panciu 6—1 (1—1), 
Foresta Gugești — Minerul Comă- 
nești 1—0 (0—0), Victoria Bacău
— Luceafărul Adj ud 0—0, Textila 
Buhuși — Partizanul Bacău 0—1 
(0—0), Metalul Huși — Petrolul 
Moinești 0—3 — Metalul s-a re
tras din campionat.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 25 p (38—15), 2. 
Laminorul Roman 25 p (33—14), 3. 
Partizanul Bacău 24 p (41—20), 4. 
Victoria Bacău 24 p (26—11)... pe 
ultimele : 14. Rulmentul Bîrlad 
12 p (14—31), 15. Viticultorul Pan
ciu 12 p (27—53).

SERIA A III-a
Poiana Cimpina — Prahova 

Ploiești 1—0 (0—0), Chimia Bră
ila — Autobuzul Făurei 4—0 
(4—0), Petrolul Băicoi — Chimia 
Victoria Buzău 3—0 (2—0), Carai- 
manul Bușteni — Metalul Mija 
2—1 (0—1), I.C.I.M. Ploiești —
Carpați Nehoi-j 3—1 (8—0), Chimia 
Brazi — Ferodoul Rm. Sărat 1—0 
(0—0), Carpați Sinaia — Petrolul 
Berea 2—0 (1—0), Minerul Filipeștii 
de Pădure — SN ITA Brăila 5—1 
(1—0).
• Meciul Prahova Ploiești — 

Caraimanul Bușteni, care nu s-a 
disputat în etapa trecută, a fost 
reprogramat pentru joi 1 aprilie.

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 29 p (37—8) — din 17 
jocuri, 2. I.C.I.M. Ploiești 25 p 
(31—20), 3. Chimia Brazi 23 p 
(40—18)... pe ultimele : 15. Petro
lul Berea 12 p (23—40), 16. Auto
buzul Făurei 10 p (9—51).

SERIA A IV-a
Șoimii Cernavodă — Portul Con

stanța 0—1 (0—1), Cimentul Med
gidia — Metalosport Galați 2—0 
(1—0), Voința Constanța — Ș.N. 
Tulcea 0—0, Metalul Mangalia — 
Progresul Isaccea 1—0 (0—0), An
cora Galați — Rapid Fetești 2—0 
(0—0), Arrubium Macin — Grani
tul Babadag 2—1 (1—0), Chimpex 
Constanța — Marina Mangalia 
0—0, Avîntul Matca — Victoria 
Țăndărei 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 24 p (41—16), 2.
Metalosport Galați 22 p • (35—18), 

ruciorul" celo< trei copii din față. 
(S-a vorbit de Ralea, în termeni ©io- 
gioși ; poate că asta ar fi o primă 
soluție). Steaua are nevoie de o 
stabilitate în formulă, așa cum s-a 
reușit — pare-se - în linia de mij
loc.

F.C. OLT a marcat cîteva puncte de 
fond la capitolul progresului. Hala- 
gian a făcut un calcul simplu. Ei 
și-a evaluat cu luciditate lotul, a 
spus jucătoril'O că, deocamdată, vor 
apela la uneltele elementare — iar 
în fotbal acestea sînt marcajul și 
demarcajul. CaPtatea de animator a 
lui Halagian a făcut ca acest proiect 
să capete viață echipa să alerge pînă 
la epuizare, un exemplu fiind și fap
tul că vedeta de ieri a echipei (Șoa
rece) s-a ținut scai de Iordănescu, 
scăpîndu-l o singură dată, în minutul 
89. Acestei discipline i se supun și 
„driblerii" de tipul Iu? lamandi sau 
Pițurcă.

Dacă ai fi să facem o compara
ție . am spune că Majaru, Florea și 
chiar Barbu au o atitudine mai... de
gajată față de fotbal. De aici și 
această victorie dificilă în compania 
unei echipe în care antrenorul a reu
șit un prim pas : să elimine discri
minările la efort. Al doilea va fl, spe
răm, eliminare© durităților...

loan CHIRILA

XVIfl-a A DIVIZIEI „C“
3. Rapid Fetești 22 p (30—22)... pe 
ultimele : 15. Granitul Babadag 
14 p (16—34), 16. Marina Manga
lia 13 p (16—27).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

F.C.M. Giurgiu 4—1 (3—0), Teh-
nometal București — Ș.N. Olte
nița 2—0 (2—0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Danubiana București 0—0, 
Viitorul Chirnogi — Constructo
rul Călărași 2—0 (1—8), Amonil
Slobozia — Aversa București 2—1 
(1—1), Abatorul București — Pe
trolul Roata de Jos 2—0 (0—0), 
T.M. București — Electronica 
București 2—1 (1—0), Luceafărul
București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—1 (0—0), FEROM Urziceni 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 31 p 
(44—11), 2. Abatorul București 20 p 
(33—23), 3. I.C.S.I.M. București 20 p 
(26—18), 4. Danubiana București
20 p (25—21)... pe ultimele : 15.
Constructorul Călărași 13 p (20— 
29), 16. Petrolul Roata de Jos 12 p 
(23—44).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea - de Argeș

— ROVA Roșiori 0—1 (0—0), Pro
gresul Corabia — Recolta Stoică- 
nești 1—0 (0—0), Dunărea Zimni- 
cea — Unirea Răcari 2—0 (0—0). 
Dacia Pitești — Cetatea Tr. Mă
gurele 1—2 (1—1), Muscelul Cîm- 
pulung — Petrolul Videle 3—0 
(2—0), Chimia Tr. Măgurele — 
Chimia Găești 9—0 (6—0). Cimen
tul Fieni — Progresul Pucioasa
1— 0 (0—0), Sportul muncitoresc 
Caracal — Constructorul Pitești
2— 1 (0—0).
• Meciul Recolta Stoicănești — 

Unirea Răcari a fost re
programat penuu joi 1 aprilie.

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 26 p (35—15), 2. Musce
lul Cîmpulung 24 p (30—15), 3. 
Cimentul Fieni 23 p (28—20)... pe 
ultimele : 15. Unirea Răcari 12 p 
(19—27) — din 17 jocuri, 16. Pro
gresul Pucioasa 12 p (16—30).

SERIA A VII-a
Constructorul Craiova — Dierna 

Orșova 1—0 (1—0), Minerul Ho
rezu — Electrpputere Craiova 
1—0 (1—0), Metalurgistul Sadu — 
C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), Mine
rul Moldova Nouă — Mecanizato
rul Simian 2—0 (1—0), Minerul
Motru — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 2—1 (1—0), Viitorul Drăgă- 
șani — Parîngul Novaci 3—0 
(1—0), Dunărea Calafat — Mine
rul Oravița 3—1 (2—0), I.O.B. 
Balș — Jiul Rovinarl — nu s-a 
disputat.
• Meciul Jiul Rovinari — Me

canizatorul Simian, care nu s-a 
disputat în etapa trecută, a fost 
reprogramat pentru joi 1 aprilie.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 26 p (38—14), 2. Dierna 
Orșova 25 p (26—18), 3. Electro- 
putere Craiova 24 p (33—9)... pe 
ultimele : 15. I.O.B. Balș 14 p 
(18—26) — din 17 Jocuri, 16. Pa
rîngul Novac* 10 p (16—47).

SERIA A VIII-a
Metalurgistul Cugir — Surianul 

Sebeș 6—0 (3—0), Explormin Deva
— Lotru Brezoi 0—0, Minerul Cer
tei — C.F.R. Simeria 1—0 (1—0), 
Minerul Paroșeni — IMIX Agnita 
1—0 (1—0), Mecanica Alba Iulia — 
Vitrometan Mediaș 3—0 (2—0),
Automecanica Mediaș — Minerul 
Vulcan 3—0 (3—0), Minerul Ani- 
noasa — Minerul Ghelar 1—0 
(1—0), Textila Cisnădie — Victo
ria Călan 1-0 (0-0).

MilNE. .OPTIMILE- 
CUPEI ROMÂNIEI
Mîine. in 3 orașe din 

țară, se vor disputa „op- 
timile“ popularei între
ceri fotbalistice ..Cupa 
României** din cadrul 
marii competiții „Da- 
ciada**. De la ora 15. 
vor avea loc următoa
rele partide : Zalău : 
„U“ Cluj-Napoca — 
F. C. Baia Mare : Tîr- 
goviște : F. C. Argeș 
— Steaua ; Hunedoara : 
Chimia Rm. Vîlcea — 
Carpați Mîrșa ; Sibiu : 
F.C.M. Brașov — Corvi- 
nul : Brăila : Gloria
Buzău — Rapid Bucu
rești ; Tg. Jiu : Minerul 
Certej — Universitatea 
Craiova ; Ploiești : Di
namo București — F. C. 
Constant-a : Brașov: Glo
ria Bistrița — C. S. 
Tîrgoviște. în caz de e- 
galitate. vor urma pre
lungirile ; dacă și după 
cele 120 de minute de 
joc va persista egalita
tea, se va apela la cri
teriul penaltyurilor.

ȘTIRI
G PRIMELE REPREZENTA

TIVE ALE ROMÂNIEI ȘI BUL
GARIEI -vor susține, miercuri 
14 aprilie, un meci amical. 
Forul de specialitate din Bul
garia a anunțat că partida se 
va desfășura la Ruse și nu 
la Sofia, așa cum fusese a- 
nunțat anterior.
• DATELE DE DISPUTARE 

A ETAPELOR A 23-a și A 
24-a ale DIVIZIEI „A“. Deter
minată de unele modificări in
tervenite în calendarul inter
național. Comisia de competi
ții a F.R.F a stabilit ca etapa 
a 23-a a Diviziei „A“ să se 
dispute sîmbâtă 3 aprilie, 
iar etapa a 24-a să aibă loc 
miercuri, *» aprilie.

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 26 p (45—13),
2. Explormin Deva 25 p (36—12),
3. Minerul Certej 20 p (25—13), 4.
Mecanica Alba Iulia 20 p (30—21)... 
pe ultimele : 14. Vitrometan Me
diaș 14 p (12—28), 15. Automeca
nica Mediaș 14 p (19—35), 16.
IMIX Agnita )2 p (15—23).

SERIA A IX-a
Minerul Anina — Gloria Reșița 

4—0 (1—0), Recolta Salonta — Bi
horul Beiuș 1—2 (1—0). C.F.R. 
Arad — Unirea Sînnicolau 5—0 
(2—0), Oțelul Or. dr Petru Groza
— Metalul Bocșa 2—0 (1—0), Vo
ința Oradea — Chimia Arad 1—0 
(0—0), Unirea Tomnatic — Șoimii 
Lipova 2—0 (1—0), Victoria Ineu
— Vulturii Textila Lugoj 2—0 
(1—0), C.F.R. Victoria Caransebeș
— Electromotor Timișoara 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
ARAD 23 p (31—24), 2. Voința O- 
radea 22 p (36—23). 3. Gloria Re
șița 22 p (34—22).. pe ultimele : 
15. Chimia Arad 12 p (24—36), 16. 
Recolta Salonta 12 p (23—37).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Oașul Ne

grești 6—1 (3-1), CUPROM Baia
Mare — Chimia Tășnad 2—0 
(2—0), Bihoreana Marghita — 
C.S. Tricolorul Oradea 1—0 (1—0), 
Rapid Jibou — Unirea Valea lui 
Mihai 2—2 (2—1). Silvana Cehu 
Silvaniei — Simared Baia Mare
2— 0 (1—0), Minerul Baia Borșa — 
Victoria Care 0—0, Bradul Vișeu
— Minerul Băiuț 3—0 (1—0), Mi
nerul Băița — Minerul Baia Sprie
3— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 31 p (53—13), 2. 
Victoria Cărei 22 p (33—20). 3. 
CUPROM Băii Mare 22 p (32—21)... 
pe ultimele : 15. Simared Baia 
Mare 12 p (15—35), 16. C.S.U. Tri
colorul Oradea 11 p (17—34).

SERIA A XI-a
C.T.L. Blaj — Industria sîrmei 

Cîmpia Turzii 0—0, Mureșul Lu
duș — Metalotehnica Tg. Mureș 
1—0 (1—0), Stiela-Arieșul Turda
— Textila Năsăud 1—0 (0—0), Uni
rea Dej — Avîntul Reghin 0—o, 
C.E.M. Cluj-Napoca — Unirea 
Alba Iulia 1—1 (1—0). Oțelul Re
ghin — Foresta Bistrița 5—1 
(2—0), Minerul Rodna — Metalul 
Sighișoara 3—2 (1—2), Metalul
Aiud — Lăpușul Tg. Lăpuș 4—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. IND. S1R- 
MEI C. TURZII 25 p (32—15), 2.
Sticla Turda 23 p (34—20), 3. U- 
nirea Alba Iulia 22 p (36—20)... pe 
ultimele : 14. Textila Năsăud 14 p 
(17—31), 15. C I.L Blaj 14 p
(9—28). 16. Unirea Dej 12 p
(25—37).

SERIA A XlI-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Chimia Or. Victoria 2—0 (2—0),
Metrom Brașov — Metalul Tg. 
Secuiesc 4—1 (2—0), Minerul Bă
lan — Carpați Brftșov 2—1 (2—1), 
Metalul Sf. Gheorghe — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (1—0), Mă- 
gura-Mobila Codlea — Utilajul 
Făgăraș 0—1 (0—0), Nitramonia
Făgăraș — Precizia Săcele 2—0 
(0—0). Tractorul Miercurea Ciuc
— Torpedo Zărnești 3—0 (2—0), 
Minerul Baraolt — Mureșul To- 
plița 1—0 (1-0).

Pc primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODOR1IEI 21 p (32—12), 2.
Precizia Săcele 22 p (22—21), 3. 
Metrom Brașo” 21 p (20—13)... pe 
ultimele : 15. Carpați Brașov 13 p 
(27—32), 16. Măgura Codlea 13 p 
(13—21).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



A FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY
în urma celor două acțiuni 

de trial care au avut loc săptă- 
mîna trecută a fost alcătuit lo
tul reprezentativ de rugby pen
tru partidele cu R. F. Germa 
nia (București, 4 aprilie) și 
Italia (Rovigo 11 aprilie) :

Fundași : Gheorghe Florea 
(Farul) și Liviu Ilodorcă (Rul
mentul Bîrlad).

Linia de treisferturi : Ma
rian Aldca. Ion Constantin (Di
namo). Titus Toader (Steaua) 
— aripi. Adrian Lungu. Cornel 
Vasile (Farul), Olimpiu Becheș 
(C.S.M. Sibiu) — centri.

Mijlocași : Stelian Podăres- 
eu (Dinamo), Dumitru Alexan
dru (Steaua) — la deschidere ;

Un proiect cu șanse de realizare

„CUPA MONDIALĂ" LA RUGBY
LONDRA, 29 (Agerpres). — 

După cum se știe» președintele 
federației franceze de rugby, Al
bert Ferrasse, a prezentat cu cîtva 
timp în urmă proiectul unei „Cu
pe Mondiale" la rugby, care să se 
desfășoare după sistemul turneu
lui final al campionatului mon
dial de fotbal 
proiect 
șl adeziunea 
tanice, 
Londra,

Se pare că acest 
într inește în prezent 

oficialităților bri- 
se anunță 

face curînd
din 
cu-

care 
vc>

noscută poziția lor. Conform 
proiectului respectiv, £Cupa 
Mondială" la rugby ar urma 
să se desfășoare în 1984 în Anglia 
și să reunească cele mai bune

SEGÂRCEANU - DÎRZU AU CÎȘTIGAT
FINALA DE DUBLU
în turneul de la Salerno din 

cadrul Circuitului italian de 
tenis, perechea română Florin 
Segărceanu — Andrei Dîrzu a 
învins in finală cu 8—3. 6—2 
cuplul Zugarclli — Rinaldini 
(Italia). Anterior tenismanii 
noștri cîștigaseră cu 6—7. 6—3, 
6—2 în fata lui Gonzales (Me-

CELE 8 VICTORII DE LA „CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag 1)

lorilor sportivilor români la 
categoriile respective toți spe
cialiștii i-ar fi plasat pe bo
xerii sus-amintiți pe locurile 
3—5 sau chiar pe poziții in
ferioare. La categoriile semi- 
muscă, cocoș și ușoară s-au 
calificat in finală reprezen
tanți ai boxului nostru care 
nu reușiseră să se remarce 
pînă la acest turneu. . care nici 
n-au făcut parte din loturile 
naționale : Virgil lordache (se- 
mimuscă). George Oprișor (co
coș) și Viorel Mihăilă (ușoară) 
Și totuși. Petrescu (revenit la 
categoria semimuscă) s-a do
vedit deosebit de eficace în 
lovituri și bine pregătit fizic, 
reușind să depășească trei 
dintre cei mai buni boxeri 
străini prezenți pe foaia de 
concurs a acestei categorii. O 
surpriză plăcută a constituit-o 
evoluția dinamovistului Ion 
Stan (20 de ani), și el pre
gătit în afara lotului. în ex
celentă formă sportivă, cu o

REMIZE ÎN TURNEUL 
DE BARAJ 

DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 23 (Agerpres). La 

Budapesta a început turneul de 
baraj pentru desemnarea a doi 
participant! la turneele interzo
nale ale campionatului mondial 
masculin de șah. Participă ma
rele maestru internațional Florin 
Gheorghiu (România), maeștrii 
internaționali Peter Lukacs și 
Jozsef Pinter (Ungaria) și Alek
sandr Sznapik (Polonia), clasați, 

la egalitate, pe locurile 4—7, la 
turneul zonal de Ia Băile Hcrcu- 
lane. '

în prima rundă, Gheorghiu a 
remizat cu Sznapik ca și Lu
kacs cu Pinter, iar in runda a 
doua Lukacs a remizat cu Szna
pik, partida Pinter — Gheorghiu 
fiind întreruptă.

© înaintea ultimei runde în 
turneul de la Bled (Iugoslavia), 
în care s-a jucat după „sistemul 
elvețian", conduce marele maes
tru iugoslav Ostoici cu 9,5 p. 
Ovidiu Foișdr este al 3-lea cu 
7 p.

Mircea Paraschiv (Dinamo). Ni- 
colae Dinu (Farul) — la gră
madă.

înaintași : Enciu Stoica (Di
namo), Alexandru Rădulescu, 
Costică Fierea (Steaua), Ma
rian Gurămare (Sportul stu
dențesc) — linia a treia, aripi. 
Gheorghe Dumitru, Florin Con
stantin (Farul), Pompilie Borș, 
Gheorghe Caragea (Dinamo) — 
linia a doua și numărul 8 ; loan 
Bucan (Știința Petroșani), Va
sile Ungureanu (C.S.M. Sibiu), 
Corneliu Gheorghe (Dinamo) — 
pilieri. Emilian Grigore (Fa
rul). Marin Moț (Știința CEMIN 
Baia Mare) — taloneri.

12 echipe din lume, adică forma
țiile Noii Zeelande, Angliei. Aus
traliei, României, Argentinei, 
Franței, Irlandei, Fidji, Scoției, 
Țării Galilor, Canadpi și S.U.A. 
întrecerile vor dura trei săptă- 
mîni, iar finala ar urma să aibă 
loc pe stadionul „ Wembley", sin
gurul din Londra capabil să a- 
dăpostească 100 000 de spectatori.

Agenția France Presse aprecia
ză că această competiție are mari 
șanse de a fi creată, arătînd că 
majoritatea federațiilor naționa
le consultate au fost de acord cu 
organizarea ei. O decizie defini
tivă va fi luată la sfîrșitul aces
tui an sau la începutul lui 1983.

DE LA SALERNO
xic) — Adams (S.U.A.) — in 
sferturi, și cu 5—3, 6—2 la pe
rechea Moschino — Capilieri 
(Italia) — în semifinală. în ca
drul aceluiași turneu, Keretici 
(R.F.G.) l-a întrecut, în sfer
turi, în proba de simplu, pe 
Dîrzu cu 6—3 6—3 

orientare tactică specifică ma
rilor performeri. Stan a cîș- 
tigat turneul, învingîndu-1 și 
pe unul dintre cei mai va
loroși boxeri prezenți în con
curs, campionul Asiei, B. 
Gălsandorj (R. P. Mongolă). 
A lipsit extrem de puțin să 
consemnăm și victoria unui 
tînăr de 19 ani. craioveanul 
George Oprișor. Și finaliștii 
Virgil Iordachc, Alexandru 
Șchiopu, Viorel Mihăilă, Gheor
ghe Preda, ca și alți sportivi 
de la Steaua, au avut o com
portare foarte bună în com
petiția recent încheiată, re- 
mareîndu-se o schimbare în 
bine în evoluția sportivilor mi
litari. Dealtfel, rezultatele cu 
care s-au încheiat întrecerile 
turneului „Centura de aur“. în 
cursul cărora s-au remarcat
mai mulți boxeri pregătiți în 
afara lotului, pun. într-o oare
care dificultate pe tehnicienii 
români chemați să alcătuiască 
echipa pentru campionatele 
mondiale. De fapt, ce repre
zintă aceste opt victorii finale 
în perspectiva campionatelor 
mondiale ?

ATLETISM • Crosul de la Ha
ga a revenit englezului Hugh 
Jones, Înregistrat în 1.01:06 pe 
21 kni.

BOX © în „Memorialul Cordova 
Cardin", la Guantanamo (Cuba), 
victoria a revenit gazdelor la 
toate categoriile, cu excepția 
cat. semigrea unde a cîștigat 
Klaus-Dieter Schmidt (R.D. Ger
mană). La supergrea, campionul 
olimpic l’eofilo Stevenson l-a 
învins la puncte (5—0), pe Ser- 
ghei Korilith (U.R.S.S.). Printre 
ceilalți învingători : Adolfo Hor
ta (pană). Angel Herrera (se- 
miușoară), Armando Martinez 
(mijlocie mică) © Campionul 
mondial la cai cocoș (WBA), a- 
mericanul Jeff Chandler și-a 
apărat titlul învingîndu-1, la Phi
ladelphia, prin abandon în repriza 
a 6-a. pe compatriotul său JKohnny 
Carter.

CICLISM © Italianul Riccardo 
Magrini a cîștigat „Turul Cala- 
briei", întrecîndu-1 la sprint pe 
australianul Michael Wilson, am
bii fiind cronometrați pe 251,8 km 
în 7.12:43.

HANDBAl @ Rezultate din me
ciurile retur ale sferturilor de 
finală ale C.C.E. (echipele sub
liniate s-au calificat pentru se
mifinale) : Atletico Madrid — St. 
Omar (Elveția) 21—18 : VSZ Ko
sice — I.F. Hclsingocr (Dane-

BUCUREȘTI-MOSCOVA, REUȘITE SPECTACOLE 
DE GIMNASTICĂ SPORTIVĂ Șl ARTISTICĂ

Pe agenda competițională a 
gimnasticii noastre a apărut, 
in acest ari, pentru prima oară, 
intilnirea bilaterală dintre se
lecționatele orașelor București 
și Moscova, competiție întru- 
citva inedită, dacă avem în 
vedere că protocolul stabileș
te alcătuirea unor formații de 
cite patru componenți. S-a 
concurat la „sportivă" atît la 
feminin cit și la masculin, 
precum si la gimnastică artis
tică. Concursul de gimnastică 
sportivă s-a desfășurat în sala 
de pregătire a clubului Dina
mo. club care a dat si pe com- 
ponenții celor, două selecțio
nate. A fost o întrecere cu 
exerciții liber alese, care s-a 
bucurat de un frumos succes 
și a evidențiat, la feminin, 
forma bună pe care a atins-o 
Luminița Baicea, cea care a 
și obținut un remarcabil succes

„Cupa F. R. Ciclism'1

RUTIERII ROMÂNI IN
Participanții la competi

ția internațională „Cupa F.R. 
Ciclism" au luat duminică star
tul în etapa a 8-a — ultima — 
a întrecerii, o cursă pe circuit, 
desfășurată in fata unui public 
numeros, postat de o parte și 
alta a bulevardului Aurel Vlai- 
cu din cartierul Tomis Nord 
al Constantei. A fost o 
cursă dinamică, palpitantă, în 
finalul căreia victoria a reve
nit unui reprezentant al R.D. 
Germane, campionul mondial 
in proba de urmărire pe echi
pe (4 000 m) Volker Winkler 
(Cottbus), urmat de reprezen
tantul nostru Mircea Romașca- 
nu.

Etapa a Vil-a (de sîmbă- 
tă) a fost prima secvență a 
acestei a 25-a ediții a „Cupei 
F.R.C." desfășurată pe timp 
frumos, fără vînt. Deși au be
neficiat de condiții optime, ru-

Dintre vechii componenți ai 
lotului, sportivi care și-au de
monstrat valoarea și in alte 
mari concursuri internaționale, 
s-au comportat bine dovedind 
o pregătire corespunzătoare e- 
tapei actuale, numai Constan
tin Tițoiu (muscă) și Valentin 
Siiaghî (mijlocie), dar și a- 
ceștia cu unele momente de 
scădere. Primul. după două 
victorii clare in fața a doi 
pugiliști de valoare (Li Song 
Guk — locul II în turneul de 
la Halle și cubanezul Lionel 
Leiva), a cîștigat extrem de 
greu partida cu Gheorghe Go- 
vici. Valentin Silaghi. boxer 
cu multă experiență interna
țională și cu o bună tehnică 
de luptă a cîștigat concursul 
întrecînd boxer, puternici, do
vedind o bună orientare tac
tică și o formă sportivă mul
țumitoare. El a manifestat, 
totuși, unele momente de ne
atenție, lăsîndu-se surprins cu 
lovituri puternice care l-ar fi 
putut scoate din luptă (k.d.-ul 
din meciul cu sovieticul A. 
Jigalov) și insuficientă decizie 
în execuția loviturilor decisi
ve, pe care după cum s-a pu
tut constata, le posedă.

TELEX • TELEX
marca) 32—26 ; Grosswalstadt — 
Borac Banja Luka 19—16 ; Hel
singborg (Suedia) — Honved 
Budapesta 28—27.

HOCHEI © La Jaca s-a înche
iat C.M., grupa C. Clasament : 
Japonia 12 p. Iugoslavia 10 p, 
Danemarca 9 p etc. Japonia și 
Iugoslavia au promovat în grupa 
B. în ultima zi : Iugoslavia — 
Bulgaria 7—1 ; Japonia — Unga
ria 10—1 : Franța — Spania 8—2.

ÎNOT © La Milwaukee, în cam
pionatele universitare ale S.U.A., 
Craig Beardsley a realizat cea 
mai bună performanță mondială 
în bazin de 25 m la 200 yarzi 
fluture cu 1:44,10.

PATINAJ © La Alma Ata, Wal
ter Skadi (R.D.G.) a stabilit un 
nou record mondial pentru ju
niori la 500 m cu 40,98.

RUGBY © La Lisabona, în 
meci pentru grupa B a campio
natului european — „Cupa F1RA“, 
Spania a întrecut Portugalia cu 
32—13 (16—10).

SCHI © Americanca Christin 
Cooper a cîștigat slalomul spe
cial de la Montgenevre (Franța), 
contînd pentru „Cupa Mondială", 
cu 1:32,25. în clasamentul final al 
„Cupei Mondiale" prima s-a cla

la individual compus. Ea a 
fost urmată de gimnasta mos
covită Okșana Averkova. iar 
pe locul 3 s-a situat Aurelia 
Dobre. Pe echipe, de aseme
nea. un succes scontat al echi
pei locale : București 112,20 — 
Moscova 108,10. La masculin, în 
schimb, au dominat oaspeții, 
clasați pe primele două locuri 
prin Artur Haritonov și Ser- 
ghei Koreaghin. Dintre sporti
vii roâmni, primul s-a situat 
Marian Teodorescu. la două 
zecimi de învingător.

Un frumos și aplaudat spec
tacol au oferit componentele 
celor două echipe de „artisti
că". Multipla campioană bal
canică Doina Stăiculescu s-a 
aflat în permanență în prim- 
planul întrecerii, ea cîștigînd, 
dealtfel, la toate cele trei a- 
parate (cerc, minge și panglică).

Rezultate tehnice : gimnasti-

EVIDENT PROGRES
tierii au realizat o întrecere 
fără istoric, cea mai mare par
te din traseu (Constanța — 
Mangalia — Negru Vodă — 
Constanța, 133 km) ei menți- 
nîndu-se în pluton compact. A- 
bia pe ultimii 30 km. după o 
succesiune de sprinturi inițiate 
de alergătorii din R.D.G., reu
șesc să se desprindă din pluton 
M. Kummer (R.D.G.) și Ilie 
Butaru (Dinamo), urmați la 
circa 500 m de I. Marinescu 
(Dinamo) si V. Radu (STI- 
ROM). M. Kummer, campion 
mondial în proba de urmărire 
pe echipe 100 km, va cîștiga 
etapa fără probleme. Timp re
alizat : 3 h 26:30. Au urmat :
2. I. Butaru (Dinamo) 3 h 26:39,
3. L Hartnick (R.D.G.) 3 h 
28:00.

In ultima etapă, desfă
șurată pe distanța de 50 km 
(24 ture, 12 sprinturi), in turul 
10 a evadat din pluton campio
nul mondial Winkler, căruia i 
s-au alăturat M. Romașcanu și 
I. Gancea din reprezentativa 
României. Acești trei cicliști au 
alergat împreună pînă la sfîrși
tul cursei, acufnulînd fiecare 
puncte prețioase în bătălia la 
sprinturi. La finiș a cîștigat M. 
Romașcanu, dar victoria în e- 
tapă i-a revenit lui V. Winkler, 
realizatorul unui punctaj mai 
bun — 32 p, 2. M. Romașcanu 
26 p, 3. I. Gancea 18 p, 4. B. 
Straubel (R.D.G.) 16 p, 5. O. 
Frohlich (GottbuS) 8 p. Clasa
ment general pe puncte : 1. B. 
Straubel (R.D.G.) 35 p, 2 O. 
Jentzsch (R.D.G.) 53 p, 3. M. 
Romașcanu 62 p. 4. I. Gancea 
65 p, 5. Hartnick (R.D.G.) 68 p, 
6. R. Pelka (Cottbus) 96 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CAMPIONATE
IUGOSLAVI. (et. 26) : Tetcks

— Steaua roșie 0—3, Sloboda 
Tuzla — Hajduk Split 0—1, Osijek
— Vardar 5—0, Partizan — Di
namo Zagreb 0—0, Radnlcki — 
Zelezniciar 3—1, Vojvodina — Ve
lez 0—3, Zagreb — Buducnost 
0—0, Sarajevo — O.F.K. Belgrad 

sat elvețianca Erika Hess cu 297 
p, urmată de Irene Epple 
(R.F.G.), 282 p. • Ultimul con
curs al „Cupei Mondiale" la să
rituri cu schiurile, desfășurat pe 
trambulina de 90 m de la Planica 
(Iugoslavia), a fost cîștigat de 
norvegianul Ole Bremseth cu 
260,6 p (sărituri de 111 m și 120 
m). Trofeul a fost cucerit, de 
austriacul Armin Kogler — 189 
p. © „Cupa Mondială" la schi 
fond a revenit americanului Bill 
Koch, cu 121 p, urmat de suede
zul Thomas Wassberg 114 p. în 
ultimul concurs, desfășurat la 
Castelrotto (Italia), pe distanța de 
15 km, a cîștigat Koch cu 
37:52,5.

SCRIMA © în concursul inter
național de spadă de la Buda
pesta, scrimerul român Nicolae 
Bodoczi s-a clasat pe locul doi, 
fiind întrecut în finală cu 10—7 
de francezul Philippe Boisse. în 
sferturile de finală, Bodoczi l-a 
întrecut cu • 10—7 pe Lukomski 
(U.R.Ș.S.), iar în semifinale cu 
10—6 pe Hegedus (Ungaria).

TENIS © în finală Ia Milano : 
Vilas — Connors 6—3, (T—3. © în 
finala turneului feminin de la 
New York : Hannika — Navrati
lova 1—6, 6—3, 6—4. © In meci 
demonstrativ la Famalicao (Por
tugalia), Gerulaitis l-a învins pe 
Borg cu 6—2, 4—6, 6—4. 

că sportivă, individual compus 
feminin — Luminița Baioea
37.85, Okașna Averkova 37,40, 
Aurelia Dobre 37,25, Katia Za
harova 36,70 ; individual com
pus masculin — Artur Harito
nov 54,20. Serghei Koreaghin 
54,05, Marian Teodorescu 54,00 ; 
Florin Gheorghe 53,20 ; gimnas
tică artistică — Doina Stăicu
lescu 28,50, Ania Pozniakova
27.85. Olia Dubrovskaia 27,55, 
Alina Drăgan 27,25. (C. M.).

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ ALE U.R.S.S.
MOSCOVA, 29 (prin telefon). 

In cunoscuta arenă de la Lu]- 
niki au început vineri și s-au 
încheiat duminică seara cam
pionatele internaționale de gim
nastică ale U.R.S.S., competiție 
care în acest an a reunit spor
tive și sportivi din 25 de țări, 
printre care și din România. 
In fața brigăzilor de arbitri 
s-au prezentat numeroși gim- 
naști tineri, de reală perspecti
vă, care au impresionat publi
cul și pe specialiști prin nu
meroasele elemente de mare di
ficultate incluse în noile lor 
exerciții. O prestație remar
cabilă' au avut sportivii din 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. D. 
Germană și R. P. D. Coreeană, 
clasați pe primele locuri. Din
tre gimnastele românce pre
zente în competiție. Mirela 
Barbălată s-a situat pe cel mai 
bun loc (14 la individual com
pus), ea evoluind și în finala 
de la sărituri, in care - fost 
a 7-a. La masculin. lț «rente 
Molnar, multiplul nostru cam
pion balcanic de juniori, s-a 
clasat tot pe locul 14 la indivi
dual compus. Iată primii cla
sați : Natalia Iurcenko
(U.R.S.S.) 38,90, Oriana Stoia- 
nova (Bulgaria) 37,60, Elena 
Sușunova (U.R.S.S.) 37,60 ; res
pectiv Aleksandr Pogorelov 
58,00, Aleksandr Tumilovici 
57,35, Aleksandr Evseev 57,25 
(toți U.R.SS.).

Teodor ROIBU

..INTERNAȚIONALELE" 
DE JUDO ALE R.D. GERMANE

Campionatele internaționale de 
judo ale R. D. Germane, care 
s-au desfășurat la Potsdam, cu 
participarea sportivilor fruntași 
din 16 țări — o adevărată repe
tiție înaintea campionatelor eu
ropene din luna mai găzduite tot 
de R. D, Germană — au fost 
dominate de reprezentanții țării 
gazdă, Învingători la 5 din cele 
7 categorii de greutate : Reiss- 
man (semiușoară), Lehmann (u- 

•soară), Kunze (semimijlocie), 
Rettig (semigrea) și Stohr (grcr‘ 
La superușoară a cîștigat cuuu 
nezul Rodriguez, iar la mijlocie 
francezul Canu. Dintre sportivii 
români, doar semiușorul Cons
tantin Niculae a reușit să se 
claseze pe locul 5.

1—1. Clasament : 1. Dinamo Za
greb — 38 p, 2. Steaua roșie — 
33 p, 3. Hajduk Split — 33 p.

BULGARIA (et. 20) : Trakia — 
Levski Spartak Sofia 1—2, ȚSKA
— Etîr 4—1, Slavia — Burgas 
0—2, Beroe — Haskovo 0—2, Ma
rek — Spartak 1—1, S liven — 
Petrici 1—0, Vrața — Lokomotiv 
Sofia 1—1, Akademik — Cerno 
More Varna 0—0. Clasament : 
1. Levski Spartak — 28 p, 2. 
ȚSKA — 26 p, 3. Burgas — 26 p.

FRANȚA (et. 32) : Monaco — 
Montpellier 1—0, St. Etienne — 
Bordeaux 5—0, Sochaux — Lyon
3— 1, Lens — Valenciennes 1—1,
Brest — Nancy 0—1, Auxerre — 
Nantes 0—1, Laval — Bastia 2—0, 
Metz — Tours 4—2, Strasbourg — 
Lille 3—0, St. Germain — Nisa 
1—1. Clasament : 1. Monaco —
— 15 p, 2. St. Etienne — 44 p, 3. 
Bordeaux — 44 p.

SPANia (et. 30) : Cadiz — Be- 
tis Sevilla 0—2, Gijon — Athletic 
Bilbao 1—3, Castellon — Osasuna 
1—1, C.F. Barcelona — Espanol 
Barcelona 1—3, Santander — Va
lencia 1—1, Real Socied-ad — Zara
goza 3—0, Atletico Madrid — A- 
licante 1—0, Sevilla — Valladolid
4— 2, Las Palmas — Real Madrid 
1—0. Clasament : 1. C.F. Barce
lona — 43 p, 2. Real Sociedad — 
40 p, 3. Real Madrid — 39 p.

© Echipa vest-germană Borus
sia Dortmund a evoluat la Bo
gota în compania echipei Santa 
Fe. Gazdele au terminat învin
gătoare cu 3—1 (2—1).

© Printre manifestările sporti
ve ce vor avea loc în Spania în 
timpul turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal va 
figura și un concurs internațio
nal de jnaraton, ce se va desfă
șura la Madrid, în dimineața zi
lei de 11 iulie 1982, îna’ntea- fi
nalei „El Mondialului*.
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