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în spiritul hotârîrilor Conferinței pe țară a mișcării sportive

AU REVENIT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors, miercuri 
după-amiază, în Capitală, du
pă vizitele oficiale de priete
nie efectuate in Republica 
Populară Chineză — Ia invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez și a 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze — și în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană — la invitația to
varășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Ceremonia sosirii a avut Ioc 
pe aeroportul Otopeni. Aici 
>■ iu arborate drapelele parti
dului și statului, care înca
drau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ea sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, repre
zentanți ai vieții științifice, 
culturale și artistice.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Pe aeroport, se aflau nu
meroși oameni ai muncii din 
Capitală, care au întîmpinat cu 
multă însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu. Ei au 
ovaționat îndelung pe condu
cătorul iubit al partidului și 
statului nostru, scandînd cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu — Pace". Tn 
această manifestare entuziastă, 
și-au găsit o nouă și vibrantă 
expresie sentimentele de pro
fundă dragoste și stimă nutrite 
de toți cetățenii patriei față de

în etapa a 18-a a campionatului de rugby

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI - ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂ LINIA
Etapa a 18-a a campionatu

lui Diviziei „A“ la riigby a de
butat ieri dimineața cu două 
partide, una la București și al
ta la Sibiu. A fost o etapă in
teresantă, în care favoritele 
s-au impus categoric.

RC GRIVIȚA ROȘIE — RUL
MENTUL BIRLAD 32—9 (20—3). 
Surprinzător, pentru cei care 
cunosc combativitatea prover
bială a bîrlădenilor, jocul de 
dimineață din Parcul copilului 
a rost la discreția echipei gaz
dă care, fără a forța, s-a de
tașat mai ușor chiar decît ar 
lăsa să înțeleagă scorul. Bîrlă- 
denii, „zmei” acasă, au părut 
ieri adevărați „mielușei". Fi
rește, Grivița nu s-a lăsat prea 
mult invitată și, desfășurind un 
joc în continuă mișcare, cu 
multe căutări, a izbutit nu nu
mai să fie foarte eficace, ci și 
un frumos spectacol sportiv. 
Merite revin atit înaintării, cu 
un Eugen Ștefan (inepuizabil, 
care trage echipa mereu îna
inte), cu Emil Pasache (exem
plară combativitate), cu Octa
vian Moraru (care amintește pe 
alocuri de calitățile... tatălui) 
și Ion Stroe (mai productiv ca 
oricind : 3 eseuri I), cît și trei- 
sferturilor prompt lansate de 
„demiul” Anton și bine „ghido- 
nate" de inteligența lui Fălcu- 
șanu. Ne-au mai plăcut tinerii 
Țuică (un centru posedînd teh
nica postului, deși cam lent) 
și C. Tudor, pe aripă. De la 
oaspeți, repetăm, mult prea ti
mizi pentru a-i putea judeca 
cu adevărat, l-am reținut doar 
pe mijlocașul G. LAZAR, au
torul celor 9 puncte (3 l.p.). 
Pentru învingători au înscris : 
STROE (3 eseuri), ȚUICA și 
ANTON (cite un eseu). FAL-

(Continuare in pag. 2-3)

IN CAPITALĂ 
secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru modul strălucit in care 
conduce destinele țării, ale na
țiunii, pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, 
pentru contribuția remarcabilă 
adusă la creșterea prestigiului 
și rolului României pe arena 
mondială, pentru activitatea 
neobosită consacrată edificării 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. A fost reafirmată, tot
odată, hotărîrea lor de a urma 
și înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, care cores
punde in cel mai înalt grad 
intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale poporului ro
mân. In același timp, s-a dat 
glas mindriei și satisfacției de
pline cu care toți fiii României 
socialiste salută rezultatele de
osebite ale vizitelor oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu in Republica 
Populară Chineză și în Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, care se înscriu ca mo
mente de cea mai mare însem
nătate în dezvoltarea relați
ilor de trainică prietenie și so
lidaritate, de rodnică conlu
crare dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură aclamațiilor 
șl manifestărilor pline de sim
patie ale locuitorilor Capitalei, 
aflați la aeroport.

★
în drum spre patrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu, per 
soanele oficiale care i-au în
soțit au făcut o scurtă escală 
la Novosibirsk, unde au vizitat 
„Orășelul academic", important 
centru științific al Uniunii So
vietice în care îșl desfășoară 
activitatea Filiala siberiană a 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Eugen Ștefan, un rugbyst care conduce jocul înaintării grivițene 
cu tot, mai multă autoritate. (Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 
32—9) Foto : Dragoș NEAGU

PAUZE NEJUSTIFICATE ÎN FLUXUL PERFORMERILOR
0 generate de înotători foarte Dunâ, urmafâ de una eu posibilități modeste. Dc ce ?
Sezonul de primăvară al 

înotătorilor români este carac
terizat de puternicul asalt al 
„noului val". La recentele cam
pionate naționale de seniori, 
desfășurate la Hunedoara, a- 
proape jumătate din titlurile 
decernate în probele indivi
duale feminine au revenit unor 
sportive de 15 ani și mai ti
nere ; iar în top-urile curselor 
masculine juniorii se află pe 
poziții mult avansate, cei mai 
mulți dintre el îmbunătățin- 
du-șl recordurile personale cu 
secunde prețioase.

Fără îndoială, generația ce

In caorul unui sondaj efectuat de redacție, președinți ai consiliilor județene pentru educație fizică 
§1 sport relatează despre pregătirea etapei de vară, care începe slmbătă

Marea competiție sportivă națională „Dacia- 
da“, organizată din inițiativa secretarului gene
rai al partidului nostru, președintele Republicii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se află în 
preajma startului in cea dc a treia ediție. In
tr-adevăr, conform hotăririi Comisiei centrale de 
organizare a marii întreceri, in zilele de 21 și 
25 aprilie se va da startul în etapa de vară a 
celei de a IlI-a ediții a „Daciadei", Acest im
portant moment este legat de speranța unui 
avînt deosebit în întreaga noastră mișcare spor
tivă, atit pe planul performanței, cît și al

atragerii unui număr mereu mal mare de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici, la practica
rea exercițiiior fizice, turismului și sportului.

Pentru a vedea ce s-a întreprins în județele 
țării, cum s-au pregătit organele sportive lo
cale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite 
de recenta Conferință pe țară a mișcării spor
tive și a afirmării „Daciadei" ca o uriașă miș
care de masă, redacția noastră a inițiat un son
daj, la care participă factori de răspundere din 
diferite județe. Prima parte a acestui sondaj 
— in ziarul de azi.

OLTUL LANSEAZĂ „CUPA DUNĂRII44 CU TOATE FORȚELE,
Prezent tot mai activ în ac

tivitatea sportivă de masă, ti
neretul din județul Olt doreș
te să înregistreze' și acum, la 
etapa de vară a „Daciadei", noi 
reușite. Este ideea dominantă 
ce s-a desprins din dialogul 
purtat cu Valerian Petrescu, 
președintele C.J.E.F.S. Dealtfel, 
ni s-au precizat și unele direc
ții concrete : fixarea unor zo
ne (24) în care vor fi cuprinse 
toate comunele județului (cei 
mai dotați dintre tinerii spor
tivi urmînd a fi selecționați

OBIECTIV Șl PROMISIUNI IEȘENE
„Pentru locuitorii din „dul

cele tirg" și din celelalte loca
lități ale județului Iași, DA- 
CIADA reprezintă o permanen
ță" — ne asigură președintele 
C.J.E.F.S., Valentin Paraschiv. 
întreceri au avut loc, practic, 
non-stop, startul oficial al e- 
diției de vară urmînd să pro
ducă, firește, o emulație deo
sebită. Iar aceasta în toate a- 
sociațiile sportive (circa 600) 

lor născuți în 1967 este una 
dintre cele mai valoroase pe 
care înotul românesc le-a avut 
in ultimele trei decenii. In 
1984, anul Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles, toți aceștia 
vor avea 17 ani, vîrstă ideală, 
în special la fete, pentru a ob
ține performanța maximă. 
Iată de ce primele semne ale 
sezonului sînt de natură să-i 
încurajeze pe specialiștii înotu
lui din țara noastră.

De departe, cel mai valoros 
element al „noului val" este 
Anca Pătrășcoiu, de la C.S.Ș.M. 
Baia Mare. Va împlini, abia în 

în cîteva centre orășenești — 
Slatina, Caracal și Corabia), 
inițierea „Cupei Dunării" cu 
participarea tuturor orașelor de 
pe firul marelui fluviu — o 
premieră în sportul pentru 
toți ; reamenajarea bazei de 
agrement de la lacul hidrocen
tralei Slătioara, prin comple
tarea terenurilor existente cu 
altele pentru jocuri sportive, 
permanentizarea pădurii Saru- 
lui — 17 km de Slatina, pen
tru acțiuni sportive de masă. 
Primele, de Ziua tineretului.

din județ, în care vor avea Ioc 
duminică dispute de tenis, vo
lei. fotbal, atletism, karting, 
gimnastică, demonstrații de tir 
cu arcul, lupte și ciclism. „Va 
fi, in fapt, ne-a precizat inter
locutorul nostru, momentul ini
țial al preocupărilor sportive 
ieșene pentru obținerea unei 
noi calități, astfel incit obiec
tivul ciștigării unor noi poziții 
în clasamentele pe județe (un 
loc între primele 10) să fie în
deplinit". O sarcină de onoare 
este considerată atragerea 
populației în proporție de pes
te 70 la sută la practicarea 
exercițiului fizic.

La sfîrșitul campionatului de hochei

CU 0 ECHIPĂ 
SI 0 COMPORTARE 
STEAUA A CÎSTIGAT
• Dinamoviștii pe primele trei locuri In clasamentul eficacității
Cea de a 54-a ediție a cam

pionatului republican de hochei 
pe gheață, întrecere la care 
iau parte cele mai bune șase 
echipe din țara noastră, s-a 
încheiat, nu de mult, cu vic
toria echipei Steaua, care și-a 
înscris astfel în palmares cea 
de a 20-a victorie de acest gen.
UN SUCCES PE DEPLIN ME
RITAT, dacă avem in vedere 
faptul că hocheiștii bucureșteni

luna octombrie, 15 ani, are 1,81 
m și 68 kg. La Hunedoara a 
realizat 59,04 la 100 m liber, 
63,19 la 100 m spate, 2:16,52 la 
200 m spate, 2:23,02 la 200 m 
mixt și 4:58,09 la 400 m mixt, 
timpi excelent! pentru vîrsta 
sa. Ea progresează simțitor de 
la un sezon la altul, anunțîn- 
du-se de De acum ca una din
tre protagonistele campionatelor 
europene de: juniori din vară. 
Și Iuliu Follert (născut Ia 3

Adrian VASILIU

.(Continuare In pag 2-3)

UKUM

ÎN SPRIJINUL 
ACTIVITĂȚII 

SPORTIVE DE MASĂ 
MARAMUREȘENE

Tn județul Maramureș pre
gătirea etapei de vară a ..Da
ciadei" a fost privită cu toată 
responsabilitatea, cu mult 
înainte de declanșarea ei. „Mai 
intii, s-a analizat temeinic, in 
biroul consiliului — ne spunea 
Ioan Pop, președintele 
C.J.E.F.S. — ceea ce s-a reali
zat in etapa trecută. De ase
menea, au fost instruiți antre
norii principalelor secții (se
niori și juniori) și s-au repar
tizat tehnicieni pe școli, co
mune, unități sportive ș.a. 
Aceștia vor ajuta la îndeplini
rea obiectivelor pe care ni 
le-am propus".

Chiar din primele zile sînt 
programate numeroase ac
țiuni — una dintre cele mal 
importante fiind „Cupa județu
lui Maramureș" Ia atletism — 
ce se vdr iniția nu numai la 
Baia Mare, dar și la Sighet,

(Continuare in pag 2-3)

ECHILIBRATĂ 
FĂRĂ FLUCTUAȚII 
TITLUL PE MERIT

s-au impus net în fața princi
palilor lor adversari, Dinamo 
București și S. C. Miercurea 
Ciuc, manifestind, in plus, o e- 
videntă regularitate în com
portare, ceea ce a făcut ca e- 
voluția generală a formației 
în campionat să nu inreglstre-

CLASAMENT FINAL

1. STEAUA 35 29 3 3 292- 7# «1
2. DLnamo
3. S.C.M. Clue
4. Dunărea Gl.
5. Prog. M. C,
6. Avlntul Gh.

35 28 3 6 307-154 55
35 25 2 8 257-111 51
35 9 1 25 127-285 1*
35 5 2 28 109-278 11
35 5 1 29 112-328 11

ze fluctuații prea mari. Dealt
fel, echipa antrenată de Io® 
Ganga șl N. Zografi ni s-a 
părut și cea mai echilibrată 
valoric, în sensul că a existat 
o foarte mică diferență de va
loare între cele două comparti
mente : apărarea și atacul. în 
acest sens, nu încape nici o 
îndoială că principalul atu al 
noii campioane l-a constituit 
apărarea, al cărei „pilon" 
principal a fost portarul Vale
rian Netedu, bun în tot sezo
nul. știind să-si Dună In va-

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. 2-3)



EDIȚIA A lila A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

Vișeu Baia Sprie, Tg. Lăpuș. 
Scopul lor — atragerea cit mai 
multor tineri și adulți Ia miș
care în aer liber, la practica
rea sportului, 
selecție. S-au

BOZĂUL

cu accent pe 
luat, totodată,

măsuri pentru ca echipele de 
performanță să aibă in „Dacia- 
dă“ o prestație convingătoare, 
nu așa cum au dovedit în edi
ția trecută cele de rugby vo
lei (f), fotbal si lupte, ci la ni
velul, lăudabil, la care au e- 
voluat handbalul și înotul.

FACE O TENTANTĂ INVITAȚIE 
LA SPORT
scopurile „Da-Unul dintre

ciadei" il reprezintă stimularea 
inițiativelor prin care categorii 
largi de oameni ai muncii, de 
la orașe și sate, să fie atrași 
la practicarea sportului. Iată 
de ce am reținut, cu precădere, 
dintre numeroasele preocupări 
buzoiene. lansarea concursului 
județean al mișcării artistice și 
sportive de masă, dotat cu tro
feul „Cupa Consiliului unic a- 
groindustrial de stat și coope
ratist". Informîndu-ne despre 
această acțiune in premieră, 
Nicolae Dragu, președintele 
C.J.F F.S., preciza că „această 
manifestare — organizată a-

Șl ARTĂ
nual cu sprijinul larg al or
ganelor de partid și de stat 
— este menită să contribuie la 
diversificarea vieții spirituale 
a localităților, la petrecerea 
plăcută și utilă a timpului li
ber, la dezvoltarea educației 
fizice și sportului de masă.. 
Parte integrantă a Festivalului 
național „Cintarea României" și 
a competiției naționale „Dacia- 
da“, concursul se organizează 
in sistem unitar și cuprinde — 
în ce privește sportul — între
ceri Ia atletism, popice, trintă, 
volei, șah, tenis dc masă, hand
bal, fotbal, lupte libere, oină, 
cu diferite etape".

0 lrumoasâ acțiune sub genericul „DACIADEI"

CROSUL CONSTRUCTORILOR UE MAȘINI
Tineretul, numeroșii iubitori 

de sport din Bacău au avut 
prilejul, duminică dimineață, 
să urmărească un spectacol 
deosebit, desfășurat pe aleile 
Parcului Libertății. Este vorba 
de finala pe țară a Crosului 
constructorilor de mașini, com
petiție devenită tradițională, or
ganizată de comitetul Uniunii 
sindicatelor din metalurgie și 
construcții de mașini, în cola
borare cu Consiliul județean 
al sindicatelor și C.J.E.F.S. 
Bacău. Un timp frumos, de 
adevărată primăvară, a prile
juit numeroșilor sportivi, care 
au urcat pe treptele afirmării 
de la etapa pe asociație a 
competiției, să-și etaleze fru
moasele însușiri dobîndite pe 
terenurile de sport. Au luat 
parte la întreceri reprezentanți 
din 24 de județe, cei mai bine 
pregătit! dovedindu-se sporti
vii din Alba, Bihor și Galați, 
care au avut, in final, cîte

doi reprezentanți pe podium.
Iată primii clasați în frumoa

sele întreceri de la Bacău : 
1 000 m (f) 17—19 ani : 1. Li
dia Șolea (strungar la Tracto
rul Brașov), 2. Ramona Boști- 
nă (montator la U.M.F. Sinaia), 
3. Lucica Copil (lăcătuș la în
frățirea Oradea) ; 2 000 m (b) 
17—19 ani : 1. Sorin Gîț (strun
gar la I.M. Cugir — Alba), 2. 
Csaba Fabian (strungar la I.M. 
Tg. Secuiesc — Covasna), 3. 
Valentin Ștefănescu (lăcătuș 
la Ș.N. Galați) ; peste 19 ani 
(f) 2 000 m : 1. Adriana Surdu 
(rectificator la Rulmentul Bîr- 
lad), 2. Eva Lazăr (constructor 
structuri la Strungul Arad), 3. 
Ștefani» Luca (desenator teh
nic la Ș.N. Galați), băieți 3 000 
m : 1. Ion Petcu (lăcătuș — 
I.M. Cugir), 
(lăcătuș — 
3. Ghcorghe 
Tirgoviște).

Ilic

2. Marcel Băliban 
înfrățirea Oradea), 
Nae (lăcătuș I.U.P.

IAN CU coresp.

AU FOST DESEMNATE INVINGATOAILEFE
DE ȘAH PE ECHIPEIN CAMPIONATUL

EFORIE NORD (prin tele
fon). In sala de festivități a 
hotelului .Europa" s-a înche
iat turneul final al campiona
tului national de șah pe echi
pe mixte. După disputarea 
partidelor întrerupte, în runda 
a 8-a au fost consemnate re
zultatele : ____ ___ _
— C.S.M. Cluj-Napoca 57j—4Vj 
(3'/2—272, 1—1, 1—1), A.E.M. Ti
mișoara — I.T.B. 5‘/2—4‘A (37? 
—27», 1—1, 1—1), Universitatea 

București 
l'/i-'/i,

Medicina Timișoara

După turneul de

Politehnica
(2',2-3’/2,

fost ceaReuniunea finală a 
mai liniștită, fiind consemnate 
cinei rezultate de egalitate : 
A.E.M. — Politehnica 5—5 
(3*/j —2'/j, I’/?-*/?.  0—2), Loco
motiva — I.T.B. 5—5 (3—3,
1—1, 1—l) — toate cele 10 par
tide au fost remize !, C.S.M. 
— Petrolul 5—5 (3—3, 1—1,
1—1), Universitatea Iași — Me
dicina 5—5 (2—4, 1—1, 2—0),
Universitatea București — Cal
culatorul 6—4 (4—2, 1—1, 1—1).

Și astfel, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI reintră în posesia 
titlului de campioană absolută, 
reușind un „mare șlem" — 9 
victorii în cele 9 întîlniri sus
ținute, 27 p de meci, 63*/ 2 p 
de partidă. Echipa campioană a 
fost alcătuită din M. Șubă, M. 
Ghindă, V. Stoica, Tr. Stanciu, 
C. lonescu, V. Georgescu, M. 
Bușe (la mesele masculine), 
Marina Pogorevici, Eugenia 
Ghindă și Viorica lonescu (la 
cc'e feminine), L. Vasilescu, V.

MECIUL DE HANDBAL 
DINAMO - STEAUA 

SE DISPUTĂ TA T1PG0VIȘTE
Intrucît Palatul sporturilor 

și culturii este ocupat, con
form unui program dinainte 
stabilit, iar sala Floreasca nu 
corespunde exigențelor unui a- 
semenea derby, meciul de hand
bal dintre Dinamo București și 
Steaua, din cadrul ultimei eta
pe a turului campionatului 
masculin, Divizia „A”, se va 
disputa duminică 25 aprilie, in- 
cepind de Ia ora 10,30, in Sala 
sporturilor din Tirgoviște.

LSwi, Roxana Veniamin și Si
mona Mihai (la juniori—juni
oare). In 
p (487a), 
I.T.B. 14 
tea Iași 
13 p (48) 
decisă de ---------- — —. .
culatorul 12 p (51), Petrolul 
I.P.G. 8 p (39), C.S.M. 4 p. 
(30 V2), Locomotiva 4 p (297?). 
Echipele C.S.M. Cluj-Napoca și 
Locomotiva București au retro-

* gradat in dțvizia secundă.
UNIVERSITATEA EUCU 

REȘTI a 
397a P, și 
masculină, 
torul 32’/a, 
Politehnica
Petrolul 24, C.S.M. 22, Univer
sitatea Iași 2l1/a, Locomotiva 
137a.

La feminin campioană este 
MEDICINA TIMIȘOARA cu 
12 p (Gertrude Baumslark, 
Margareta Mureșan, Dana 
Nuțu-Terescenco). Același nu
măr de puncte l-a acumulat și 
Universitatea București, dar a 
avut mai puține victorii. Ur
mează Universitatea Iași cu 11 
p, A.E.M. 107a, Calculatorul 9, 
Politehnica 8*/'i,  I.T.B. 8V2, Pe
trolul 6‘/Jr C.S.M. 6, Locomoti
va 57?.

In întrecerea juniorilor și ju
nioarelor a cîștigat UNIVER
SITATEA IAȘI (S. Mircea, C. 
Navrotescu și Daniela Solo
mon) cu 13 p, avînd victorie di
rectă asupra Politehnicii 13 p. 
în continuare : Universitatea 
București 12 p, Calculatorul 
9*/j  P, Petrolul 81/? p, Medicina, 
A.E.M. și I.T.B. 8 p, Locomo
tiva 5Vj p, C.S.M. 4’/j p.

S-A ÎNCHEIAT

ETAPA A 18 a A CAMPIONATULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

CUȘANU (2 l.p. și 3. tr.). A 
arbitrat corect O. lonescu din 
Constanta.

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 13—9 (10—6). Meci 
pe viată și pe moarte intre 
două (bune) echipe care au 
jucat (ambele) cu spectrul re
trogradării în fată. Prestînd un 
joc spectaculos și cu destule 
virtuți tennice. ceie două com
batante au dovedit că li s-ar 
cuveni o soartă mai bună. Me
ciul arbitrat excelent de Th. 
Witting, s-a desfășurat intr-un 
spirit de deplină sportivitate 
ceea ce nu face decît să spo
rească meritele celor două for
mații. Prima repriză a fost 
dominată net de gazde (care, e 
drept au beneficiat de apor
tul unui vînt puternic). Tere
nul în stare foarte bună. a 
permis desfășurarea unor ata
curi lungi cu linia de trei sfer
turi bucureșteană, unde 
C9JOCARU (ieri pe post 
fundaș) a fost un 
necruțător, el realizînd 
punctele 
(min. 19).
(min. 36) ___ ____ ,____
60). Prin jocul său complet de 
ieri, el și-a Pus — după păre
rea noastră — candidatura la 
postul de fundaș al naționalei! 
După pauză jocul s-a schim
bat complet timișorenii (cu

vîntul) trecînd 
Doar cîteva erori 
momente decisive 
vut literalmente 
„în mină") i-au privat pe oas
peți de o victorie care le pu
tea reveni, deși succesul 
Sportului, după fazele mai cla
re din prima repriză, este me
ritat. Și bănățenii au avut un 
„nr. 1“ Mihai COMANECI, au
torul 
transf.

ei la cîrmă. 
flagrante în 
(Voinov a a- 
două eseuri

puncte : eseucelor 9
(min. 40) și l.p. (55).

Dimitrie CALLIMACHI
SIBIU — STEAUA 0—3
Meci de mare luptă, 

pe un teren greu, 
care a de- 

bucureș- 
Oaspeții au 
I. dar au

continuare : A.E.M. 19 
Medicina 16 p (46 Vj), 
p (45V2), Universita- 

13 p (46), Politehnica 
— departajarea a fost 
victoria directă, Cal-

BUCU- 
ciștigat detașat, cu 
titlul de campioană 
urmată de Calcul a- 
A.E.M. 30, I.T.B. 29, 
267,, Medicina 26*/,.

Șl IN CAMI
Tumeul de la Cluj-Napoca, 

din cadrul campionatului feminin 
de baschet, a fost așteptat cu 
deosebit interes, deoarece la În
trecere se prezentau primele 6 
echipe, cele care își disputau tit
lul de campioană șl primele 
locuri in clasament. înaintea star
tului, protagonistele, Universitatea 
Cluj-Napoca și Politehnica Bucu
rești, se găseau la egalitate de 
puncte in clasament șl turneul 
de pe Someș avea darul de a 
limpezi, cit de cit, apele. Der- 
by-ul a revenit, după o partidă 
de excelentă calitate, campioane
lor țării. Dar, trebuie să preci
zăm că bucureștencele au ame
nințat în permanență... succesul 
adversarelor lor și doar în final 
(cînd la masa oficialilor s-au în
registrat cîteva inexactități la 
marcarea timpului de joc), 
baschetbalistele gazde și-au vă
zut strădaniile Încununate cu o 
victorie meritată, după opinia 
noastră, dar „marcată- totuși de 
cele amintite mai sus.

Dacă victor’a a constituit pen
tru elevele lui Nicolae Martin un 
suport moral evident în viitoa
rele meciuri, sportivele lui Gri- 
gore Costescu au acuzat „șocul" 
și, în următoarele două zile, au 
înregistrat tot atîtea înfringeri 
care, teoretic, le-au scos din 
lupta pentru locul 1. Este greu 
de înțeles cum o echipă care are 
în componență jucătoare ca Ma
riana Bădinici, Suzana Pîrșu, 
Maria Roșianu, Maia Cuțov, Mi- 
haela Netolitzchl sau Carmen To- 
caiă nu poate trece peste efec
tele unei înfringeri și apoi pierde 
meciuri pe care în mod normal 
le putea cîștiga. Clujencele sry : 
desprins astfel la trei puncte de 
bucureștence și așteaptă, acum, 
mult mai liniștite, ultimele două

turne 
se vc 
Tg. I 
se ui 
lat și 
așa c 
și la 
turilo 
tatea 
înregi 
victor 
care i 
siderc 
fără 
au 111 
comp, 
mele 
atunc 
cizie

Pe 
tului 
pare, 
după 
rii. a 
jean < 
prin 
calm, 
cerii, 
chipa 
Iul c 
dentă,

E

LA SFÎRȘITUL campionatului de hochei
CLASAMENTUL EFICACITĂȚII :

1. Ladislau Solyom (Dinamo București)
2. Marian Pisăru (Dinamo București)
3. Doru Tureanu (Dinamo București)
4. Traian Cazacu (Steaua)
" Eldd Antal (S.C. Miercurea Ciuc) 

Alexandru Hălăucă (Steaua) 
V. Huțanu (Steaua)
Lorincz T6ke (Dinamo București) 
Bela Nagy (S.C. Miercurea

10. Cornel Chiriță (Steaua)

5.
6.
7.
1.
9. Ciuc)

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

(52 goluri,29 pase)
(42—24)
(40—26)
(46—19)
(38—25)
(40—20)
(22—37)
(27—23)
(33—15)
(32—16)

(Urmare din pag 1)

Dan 
de 

..finiseur**  
toate 

victoriei : drop-goal 
l.p. (min. 34). eseu 

și din nou l.p. (min.

CSM i 
(0-0). 
disputat 
complet desfundat, 
zavantajat echipa 
teană mai tehnică, 
dominat în repriza 
realizat punctele victoriei du
pă pauză prin CODOI (l.p.). 
Arbitru : C. Cristăchescu. (Seb. 
BEU, coresp.).

FARUL — VULCAN 36—0 
(20—0). Constănțenii au domi
nat partida de la • un cap 
altul, deși le-au lipsit 4 
tulari accidentați (Prisecaru, 
Dinu. • Fi. Constantin. 
Lungu). S-a jucat deschis 
gazdele au marcat 8 încercări: 
TOADER, Gh. FLOREA. PLLO- 
TSCHI — cite 2 : HOLBAN 
și DUMITRU — cîte 1 ; BE- 
ZUȘCU a izbutit 2 tr. Arbitru: 
L Bănică (C. POPA, coresp).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — POLITEBNICA IAȘI

la. 
ti-'
N.
A.
Si

30—3 (11—0) ! Gazdele au ju
cat ofensiv in cea mai mare 
parte a timpului. Foarte bună 
înaintarea, in special în re
priza a doua, cînd a hărțuit în 
mod sistematic apărarea oaspe
ților, aceștia fiind nevoiti să 
lupte pentru limitarea propor
țiilor scorului. Punctele s-au 
înscris din acțiuni spectacu
loase, de toată frumusețea : 
PUJINA, ISTRATE, VLA- 
DESCU. UNGUREANU. CIOL
PAN — eseuri ; TIRNYANC- 
SEV — 2 l.p. ,2 tr, pentru gaz
de, respectiv MITITELU — l.p. 
A condus : P. lonescu (A. CRI- 
ȘAN, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
GLORIA P.T.T. ARAD 15—3 
(12—3). Toate punctele gazdelor 
îl au ca autor pe LUCA (eseu, 

2 l.p, drop), pentru ară- 
a marcat DOMOKOS 
(S. BALOI, coresp.).DJNAMO

Prezența liderei 
a 

în 
stadionului Unirea.

tr., 
deni 
(I.P.). .

CSM SUCEAVA
3—17 (3—7)
clasamentului în localitate 
adus numeroși spectatori 
tribunele ' " ‘ .
Dinamo s-a desprins în cîști- 
gătoare abia spre sfîrșitul par
tidei. ALDEA. PARASCHIV. 
CONSTANTIN — eseuri, ulti
mul și o tr.. PODÂRESCU — 
l.p. Arbitru : V. Chlrondojan, 
Constanta. (I. MINDRESCU, 
coresp.).

Tn clasament : 1. DINAMO 52 
p 2. Farul 47 p. 3. Steaua 47 
p. etc.

loare bogata experiență com- 
petițională (lucru foarte impor
tant Ia un goal-keeper de ho
chei), precum și doi dintre cei 
mai buni fundași din tara 
noastră, Ioniță și Justinian, 
ambii siguri, atenti și cu 
o tehnică bună. Lor Ii s-a a- 
dăugat, mai ales la sfîrșitul se
zonului, una 
hocheiului 
Popescu, 
campionat 
răm — în 
lor echipei naționale. De ase
menea, Steaua a beneficiat de 
o linie de atac foarte omoge
nă și combinativă : Nistor, V. 
Buțanu, Cazacu, căreia i s-au 
adăugat Bălăucă, Chiriță (și el 
cu un final de campionat foar
te bun), Gheorghiu (de admi
rat puterea de luptă și con
centrarea 
cheist) 
cîțiva 
Udrea, 
(acesta 
care-i așteptăm tn 
tor mai activi.

Aflată pe locul 
București a cedat 
titlul mai ales datorită slăbi
ciunilor manifestate In apărare. 
In ciuda faptului că această 
formație numără fn rtndurile 
sale pe cel mal bun portar al 
hocheiului nostru, Gh. Butan, 
ea a primit in 35 de jocuri 154 
de goluri, adică mai mult de-

din „speranțele" 
nostru, fundașul 

al cărui final de 
il va repune — spe- 
discutia selecționeri-

acestui vechi ho- 
și Oiinici, precum și 

tineri ca Jumătate, 
Gerczuly sau Pog&ceanu 
din urmă apărător), pe 

sezonul vii-

doi, Dinamo 
anul acesta

((.'•■mare din pag 1)

avînd 1,86 m $1 73 
bâimărean. Anul tre-

100 m bras în 1:10,8 
bras în 2:36,3. iar a-

FLUXUL PERFORMERILOR

Miei 
panții 
compi 
,,Cup; 
în ce; 
a ace 
astă 
rat f 
cuit, 
str. 1 
pe 30 
singui 
turi i 
totuși, 
dovad

ACI

mai 1967, 
kg) este 
cut inota 
și 200 m 
cum a ajuns la 68.60, respec
tiv 2:27.20. Colega sa de club. 
Teodora Hauptricht (împlinește 
15 ani în luna octombrie), a 
înotat 800 m liber în 8:52,60 
(anul trecut — 9:03,0). vădind 
posibilități mult mai mari. 
Dintre ceilalți componenti ai 
iotului care se pregătesc pen
tru C.E. de la Innsbruck ne-a 
mai retinut atenția ploieșteanul 
Cristian Ponta (născut la 11 ia
nuarie 1967. avind 1,69 m și 63 
kg). în 1981 inota 100 m flutu
re in 62.0 și 400 m liber in 
4:18.0 : acum a ajuns la 2:09104 
— 200 m fluture, 4:03,16 — 400 
m liber și 4:42,84 — 400 m 
mixt. Toți aceștia au șanse e- 
vidente de a figura in vară

printre finalișUi „europenelor" 
de juniori.

Am urmărit recent și „pa
trulaterul" de la Brașov, care 
angaja în întreceri tineri năs- 
cuți în 1968 sau mai tineri. 
Mai precis, pe cei din genera
ția următoare. Rezultatele fi- 

'nale interesează mai puțin ; e- 
chipa română a fost categoric 
depășită de cea a R. D. Ger
mane (gabaritul și tehnica a- 
vansată a înotătorilor oaspeți 
au surprins pe toată lumea), 
dar a devansat pe cele ale 
Cehoslovaciei și Poloniei.

Comparativ însă*  cu genera
ția anului 1967, majoritatea 
componenților selecționatei, pe 
care i-am văzut la Brașov, 
s-au prezentat la un nivel 
mult inferior ! Au existat de-

sigur și cîteva excepții : 
Noemi Lung, învingătoare ca
tegorică în fața 
(de vîrsta ei) din 
mană în probele 
și Jurgen Barth,
1500 m liber, ambii din Baia 
Mare. Dacă s-ar fi putut pre
zenta la start (a fost bolnav), 
Ilobert Pinter ar mai fi adău
gat 2—3 victorii la activul for
mației române. Cel mai mult 
ne-a impresionat, însă, micuța 
ploieșteancă (numai 12 ani) 
Iulia Mateescu — anul trecut 
1:14,8 Ia 100 m spate — crono-. 
mptrată în 69,48 (100 m) și
2:24,80 (200 m spate), timpi cu 
care a corectat recordurile ca
tegoriilor de vîrstă de 12 și 13 
ani deținute de Anca Pătrășco- 
iu. Mai mult, pe distanta de

specialistelor
R. D. Ger- 

tetratlonului, 
cîștigător la

200 m spate ea a reușit să le 
învingă pe concurentele din 
R. D. Germană, mai vîrstnice 
cu doi ani ! Acestora le-am 
mai putea adăuga pe Cezar 
Ciornca și Cornelia Gherman 
și... cam atît...

Diferența dintre cele două 
generații, la o distantă de nu
mai un an, este — deci — mult 
prea mare. De unde și con
cluzia că ACTIVITATEA DIN 
SECȚII — mai puțin poate cea 
de la Baia Mare — NU ESTE 
SUFICIENT DE BINE ORGA
NIZATA, că în fluxul de per
formeri, pe care ar trebui să-l 
ofere neîntrerupt îndeosebi 
cluburile școlare, există PAU
ZE nejustificatc. Cauzele ? 
SELECȚIA (încă) NECORES- 
PUNZATOARE și unele ano
malii în repartizarea sarcinilor 
Ia tehnicieni în domeniul in
struirii copiilor pe grupe de 
virstă.

cit dublu fată de Steaua, dc 
pildă ! Păcat, deci, că la Di
namo activează atacanți ca So
lyom, Tureanu, Pisăru, Costea 
și alții, multi dintre ei aflafi 
în fruntea clasamentului efica
cității, dacă în apărare forma
ția dinamovistă s-a dovedit 
așa de slabă, primind atîtea 
goluri. Nu mult diferită este și 
situația formației S. C. Miercu
rea Ciuc, aflată pe locul al 
III-lea al campionatului. Se 
spunea la începutul sezonului 
— și nu fără temei — că a- 
ceastă echipă „merge" la titlul 
de campioană. Argumentul 
principal era acela că team-ul 
din Miercurea Ciuc dispune de 
cel mai complet și mai omo
gen lot. Intr-adevăr, S. C. 
Miercurea Ciuc a avut Ia dis
poziție trei perechi de 
de valoare și trei linii 
foarte bune, ceea ce 
cazpl nici cu Steaua 
cu Dinamo. Lipsa de 
nă și-a spus însă, din păcate, 
cuvîntul. Unele măsuri disci
plinare luate de club în ulti
ma vreme au mai îndreptat si
tuația. Dar, se vede, ele nu au 
fost suficiente sau au fost 
luate prea tîrziu...

O comportare bună a avfft 
Dunărea Galați- Marele centru 
industrial de Ia Dunăre de
vine, de la un sezon Ia altul, 
și un puternic centru hocheis- 
tic. Roadele muncii cu copiii 
și juniorii se văd. Lăsînd la o 
parte „contingentele" de jucă
tori aflate azi la Steaua (Nis
tor, Chirită, Oiinici, Dima) sau 
Dinamo (Gh. Butan, Moroșan, 
Gherghișan, Dumitrache), gă- 
iătenii au ajuns să dispună și 
de un lot valoros la ei acasă 
(Berdilă, Raica, T. Marcu. Liga, 
Brandabur, Vișan, Blncață, Bu- 
joreanu, Antohi). care i-a aju
tat să se impună net în lupta 
cu Progresul Miercurea Ciuc și 
Avîntul Gheorgheni, rămase 
singure în disnuta pentru evi
tarea retrogradării, pe care a 
cîștigat-o, pe... linia de sosire, 
Progresul Miercurea Ciuc.

în încheiere, să menționăm 
că, în general, campionatul a 
avut o desfășurare normală, 
fără prea multe acte de indis
ciplină, care au apărut — din 
păcate — doar in ultima par
te. O observație : este necesar 
ca în viitor să se asigure des
fășurării acestei principale în
treceri 
TATE, 
jocuri 
tape.
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Cluj-Napoca

NTRU TITLU |
FEMININ ?
liștll. Munca pasionată a 
norului C. Parasciiivescu 
ceput să rodească și Olimpia, 
care, dlntr-o echipă oarecare, a 
devenit o formație redutabilă, iar 
victoria Înregistrată ta fața echi
pei Politehnica — considerată fa
vorită — nu o mai surprins. U- 
niversitatea Timișoara, după ce 
și-a asigurat nrezența ta turneul 
de elită (locurile 1—6). a evoluat 
inconstant. Echipa dispune de 
citeva jucătoare redutabile, cum 
stat Rodlca Armion, Marcela Bo- 
dea, Ghizela Czmor, Valeria Che- 
pețan sau Csilla Hosszu, capa
bile de prestații superioare prin
tre cele mai bune formații ale 
baschetului nostru feminin. Co
merțul Tg. Mureș s-a străduit și 
ta bună parte a reușit să lase o 
frumoasă impresie. Antrenorul 
Nicolae Viciu Încearcă cu spor
tivele sale să pună la punct o 
tactică adecva’ă. ta care expe
riența șl rutina unor jucătoare 
se îmbină cit mai armonios cu 
elanul tineresc a! celorlalte. Se 
pare că va reuși...

antre- 
a ta-

pe Stadionul Republicii

scic(|i«iiâta serici l - selecționata serici a II a 4-2 (1-1)

I

■un plăcut cuplaj

I
I
I
I
I

Paul IOVAN
I

Primul meci din cuplajul de 
pe Stadionul Republicii din 
Capitală a oferit celor aproxi
mativ 10 000 de spectatori un 
spectacol plăcut, cu numeroase 
faze frumoase, mai ales, în re
priza secundă. Antrenorii ce
lor două selecționate au pre
zentat în componența acestora, 
pe lingă multe elemente de 
perspectivă, și nume destul de 
cunoscute (unele au activat 
chiar pe prima scenă), ca de 
exemplu Gabel, Barna. Costea, 
Nemțeanu și Voicilă. Plusul 
de experiență compețițională al 
acestora a făcut ca în prima 
repriză jocul să fie echilibrat, 
că perioade aproape egale de 
dominare, cu multe șuturi la 
poartă, apărate sau respinse cu 
siguranță de cei doi portari. 
Liliac și, respectiv, Niculuscu.

COMPETIȚII •*. v

V*  LA CICLISM
fruntașii întrecerii aucurse

prins din urmă peste 10 concu- 
renți. în plus, în această ultimă 
etapă am consemnat și o buscu
ladă, care, printre alții, a 
fost angrenat și I. Butaru (Di
namo), liderui clasamentului ge
neral după două etape. Acci
dentul l-a scos astfel din lupta 
pentru șefia clasamentului pe 
ciclistul dinamovist. Etapa a fost 
cîștigată de C. Bonciu (STIROM), 
cronometrat cu lh 04:03, urmat 
de 2. C. Popa (Metalul Plopeni), 
3. O Celea (Voința) — toți ace
lași timp, clasament general : 1.
C. Bonciu 4h 56:36, 2. O. Celca
4h 56:51, 3. C. Ologu (Metalul
Plopeni) 4h 56:51, 4. I. Vintilă
(Metalul Plopeni) 4h 57:03, 5. D. 
Mazăre (Voința București) 4h 
57:03. Cursa cicliștilor juniori a 
fost cîștigată de O. Mitran, cro
nometrat cu lh 04:03, urmat de
2. I. Schneider (Voința Arad), 3.
D. Băjenaru (Dinamo) etc. în 
clasamentul general al Juniorilor 
primul loc a fost ocupat de I. 
Schneider 4h 57:28, 2. Gh. Kle- 
lnpeter (Voința Arad) 4h 57:28,
3. A. Gane (Voința București) 
4h 58:53. în ziua a treia a „Cu- 
’• i ohmnla- au fost programate 
și alergări pentru Juniori mici șl 
categoria începători. în prima 
*<ergare a ieșit victorios M. Mi-

*> (STIROM), Iar la începători, 
Paraschiv (Dinamo).

gheorghe ȘTEFANESCU

TURNEUL DE BASCHET 
FEMININ DE LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, ci (prin telefon). în 
sala Victoria din localitate au 
început meciurile turului 5 din 
cadrul campionatului feminin de 
baschet pentru locurile 7—12. 
Iată citeva amănunte.

CRIȘUL ORADEA — MOBILA 
SATU MARE 58—51 (30—28). Săt- 
mărencele, angajate în lupta pen
tru evitarea retrogradării, au în
ceput bine partida conducînd u- 
neori la 7—8 puncte, min. 7 _ 
14—6. Crișul, bine dirijată în te
ren de Mirela Caseti, a acționat 
calm, a echilibrat jocul și a pre
luat conducerea, min. 13 : 20—19, 
terminînd în avantaj prima re
priză. Partea a doua a meciului 
a aparținut 
s-au distanțat pe tabela de scor, 
min. 30 : 50—37, cîștigînd pe me
rit o partidă dîrz disputată. Au 
înscris : Nlculescu 18, Caseti 14, 
Fdnkenhauser io. Cigan 10. Oan- 
cea 4. Constantin eseu 2 pentru 
învingătoare, respectiv Șas 18, 
Toth 12, Aștelean Pirlujiu 7, 
Capră 4, Grozea 2 Au arbitrat 
P. Pasere (București) și M. Rus 
(Tg. Jiu).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI SF. GHEORGHE 65—53 
(36—28).

VOINȚA BRAȘOV — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 63—86 (37— 
48).

9 :

orădencelor, care

O. BALTEANU coresp.

HANDBAL, DIVIZIA „B" (ETAPELE XII, XIII Șl XIV)
Rezultatele primelor trei etape 

ale returului Diviziei „B“ de 
handbal. MASCULIN. Seria I. 
Etapa a Xll-a : Univ. Buc — Cal- 

Metalul 
29—24,

culatorui Buc. 13—16, 
Vaslui — Arctic Găești 
Celuloza Br. — C.S.M. Borzești 
15—14, A.S.A. Ploiești — Univ. 
Iași 26—18, Unirea F.ocșani — 
C.S.U. Gl. 23—20, Comerțul Ma
rina C-ța — Tract. Bv. 20—13. 
Etapa a XIII-a: Univ. Buc. — jCo- 
merțt’4 Marina 18—12, Tract. Bv. 
— Unirea Focșani 29—18, C.S.U. 
Gl. — A.S.A. Ploiești 21—20, Univ. 
Iași — Celuloza 24—18, C.S.M. 
Borzești — Metalul Vaslui 28—19, 
Arctic Găești — Calculat. Buc. 
22—20. Etapa a XlV-a : Arctic — 
Univ. Buc. 15—15, Calculatorul — 

17—21, Metalul 
Iași 21—23, Ce- 
Galați 22—17, 

— Tract. Bv.
Comer-

A.S.A.

Cavnic 9—14 în clasament :« 1.
Independența 39 p 2, Cavnic 
33 p. (271—214), 3. Minaur II 33 p 
(221—207)... 10—11 Șuiorul și Re
șița cu cîte 23 p. 12. C.S.M. Sf. 
Gh. 22 p. FEMININ. Seria I. XII î 
Univ. Buc. — Spartac Buc. 22—16, 
Relon Săvin. — Rapid Buc. 14—17, 
Voința Gl. — Filat. Focș. 18—20, 
Dorobanțul PI. — Vulturul 
7—9, C.F.R. Craiova — 
Sf. Gh. 21—22, Argeșana 
I.A.M.T. Vaslui 15—15.
Univ. Buc. — Argeșana 
I.A.M.T. VS. — C.F.R.
9—9, C.S.M. Sf. Gh.

C.S.M. 
Vaslui 
luloza 
A.S.A. 
17—21,

Borzești
— Univ.

— C.S.U. 
Ploiești

Unirea- Focșani
țul Marina Constanța 16—23. în 
clasament : C.S.M. Borzești
36 p, 2. Tractorul Brașov 35 p, 3. 
Univ. Buc. 31 p... 10—11. A.S.A.
Ploiești și Metalul Vaslui cîte 
24 p, 12. Unirea Focșani 21 p. 
Seria a Il-a. XII : Minerul Mold. 
Nouă — C.S.M. Reșița 11—11, U- 
tilaj Știința Petroș. — Metalul 
Hd. 19—14.-------- "•
Strungul Arad 12—17,
— Nitram. Făg. 15—17, 
B.M. — Indep. Carpați 
Min. Cavnic - Șuiorul 
12—2 ! XIII : Minerul
— Min. Cavnic 20—18,
Minaur II 8—8, 
Mîrșa
— C.S.M. Sf. Gh. 29—17, Strun
gul — Utilaj 18—15, Metalul — 
Reșița 29—19. XIV : Metalul — 
Mold Nouă 16—11, Reșița — 
Strungul 17—s, Utilaj — Nitramo
nia 16—15, C.S.M. Sf. Gh. — In
dep. Carpați Mîrșa 15—19, Unio
— Șuiorul 9—6, Minaur II — Min.

PI. 
C.S.M. 
Pit. — 
xiii : 
25—19, 

Craiova 
, _ Doroban

țul 20—12, Vulturul — Voința Gl. 
22—16, Filatura — Relon 19—16, 
Rapid — Spartac 15—11. XIV : 
Rapid — Univ. Buc. 15—13, Spar
tac — Filatura 10—9, Relon — 
Vulturul 17—17, Voința Gl. — 
C.S.M. Sf. Gh. 17—26. Dorobanțul
— I.A.M.T. Vaslui 14—15, C.F.R.
— Argeșana 3i—13. In clasament:
1. C.S.M. Sf. Gh. 36 p (294—208),
2. Rapid Buc. 36 (250—183), 3.
Vulturul 35 p... 11. Voința Gl.
20 p, 12. Spartac 
n-a. xii : a.e.m.

11. Voința
17 p. Seria a 
Timiș — Con

str. Timiș. 19—16, Gloria Bistrița 
~...................  Vîlcea 15—27,

C.S.M. Sf. Gh. — 
Unio S.M.
Minaur II 

Mîrșa 7—9, 
Baia Sprie
M.N. — 

Șuiorul — 
Indep. Carpați 

Unio 24—13, Nitramonia

— Chimistul Rm.
Voința Sighiș. — Voința Odorhei 
11—14, Nitr. Făg. — Tricotextil 
Sighet 22—14. Ind. ușoară Ora
dea — Chimii Arad 22—24, Con
str. Hd. — Textila Zalău 14—16. 
XIII : A.E.M — Huned. 21—10, 
Zalău — Arad 24—14, Oradea — 
Făgăraș 20—17, Sighet 
hei 14—12, Sighișoara
10—17, T’*’ 
18—14. : 
15—14,. > 
30—12, 
Odorhei 
raș — Zalău 17—12, Arad — Con- 

în clasament : 
A.E.M. 35 p, 3. 
p... 11. Bistrița

Vîlcea — Constr. 
XIV : Vilcea — 
Constr. Timiș. — 
Bistrița — Sighet 

I, — Oradea 14—16,

Odor- 
Bistrița 
Timiș. 
A.E.M. 
Slghtș.
13—20, 
Făgă-

Cele două goluri din primele 
45 de minutp au fost realizate 
din lovituri de pedeapsă. Pri
ma a fost transformată de 
Voicilă, în min. 9 (penaltyul 
fiind acordat ca urmare a fa
ultului comis de Liliac asupra 
iui Gabel), iar cea de a doua 
de Avădanei, în mirt. 22 (Du- 
mitrașcu l-a faifltat pe Pave- 
liuc).

în repriza secundă, selecțio
nata seriei 1 a acționat mai vi
guros, a creat faze rapide și 
apărarea adversă n-a mai inter
venit cu aceeași promptitudi
ne ca în partea întii a meciu
lui. După os în min. 48 o lovi
tură de colț Ia poarta selecțio
natei seriei a Il-a a rămas fă
ră rezultat, în minutul urmă
tor, fundașul Roman, urcat în 
atac, a centrat în careu și Co- 
jocaru, cu o lovitură de cap, a 
înscris : 2—1 pentru seria L 
Dominarea selecționatei seriei 
I a continuat și, firesc, după 
cum s-a desfășurat jocul, avan
tajul a crescut. în min. 68, Pa- 
veliuc a finalizat 
prelungită de atac,

o acțiune 
iar în min.

Stlccț ionaia serici a
în vedeta cuplajului s-au în- 

tîlnit selecționata seriei a IlI-a 
și Rapid. Fotbaliștii bucurește- 
ni au început mai bine jocul, 
cu combinații subtile și în vi
teză care au derutat apărarea 
adversă, nesigură și neinspira
tă în intervenții. în min. 7 
giuleștenii reușesc să deschidă 
scorul, prin Iancu; care a re
luat frumos, cu capul, o exce
lentă centrare a lui Manea. 
Treptat, apoi, jocul se echili
brează și atacurile selecționa
tei devin tot mai frecvente și 
din ce în ce mai periculoase, 
în min. 15 Grosu are o bună 
ocazie de egalare, pe care o 
ratează, iar un minut mal tîr- 
ziu îl imită Georgescu, și el 
foarte aproape de gol. dar im
precis în execuția șutului. în 
min. 22 Grosu „șterge" înche
ietura din stingă a barelor

Paraschiv (Rapid) înscrie cel de al doilea gol pentru echipa sa, 
în meciul cu selecționata seriei a

74, Cașuba, din careu, a ridi
cat scorul la 4—1. Replica ad
versarilor nu a făcut decit să 
micșoreze diferența de goluri și 
aceasta s-a întîmplat în min. 
77, cînd Croitoru a reluat cu 
capul balonul în plasă.

A arbitrat bine M. Nicu- 
lescu.

SELECȚIONATA SERIEI I : 
Liliac — Cristcscu, Avădanei, 
Radu, Butuza — Paveliuc, Dîr- 
man, Moga — Hanghiuc. Nem- 
teanu, Cojocaru. Au mai jucat : 
Paraschiv. Roman, Galan, Hur- 
loi, Coman, Cașuba.

SELECȚIONATA SERIEI A 
Il-a : Niculescu — Rusu, Bar
na, Butufei, Dumitrașcu — Ni- 
ță, Pancu, Giugiumică — Voi- 
ciiă, Gabel, Costea. Au mai ju
cat : Iordan, 
Croitoru, Petre,

Ifrim, Tănase, 
Popicu.
V. POMPILIU

lll-a. Foto : N. DRAGOȘ

III a Rapid 3-2 (1-2)
pentru ca du-porții lui Mânu, 

pă alte două minute tot el să 
reușească egalarea, înscriind de 
aproape, la executarea unei lo
vituri de colț. Rapid se apără 
și ripostează cu destulă pericu
lozitate pe contraatac. La o 
astfel de acțiune, Manea, scă
pat singur spre poartă, ratează 
o mare ocazie, dar numai peste 
un minut. Paraschiv nu mal 
greșește ținta, fructificînd cu 
siguranță o excelentă pasă a 
lui Șt. Popa și Rapid ia condu
cerea cu 2—1. Urmează o serie 
de atacuri bine concepute, de 
ambele părți, dar cele două a- 
părări acționează cu mai mul
tă atenție și promptitudine 
reușind să evite golul.

La reluare în cele două for
mații se produc numeroase 
modificări. Rapid apare în te
ren cu aproape o altă echipă,

avînd în componența sa nume
roși jucători tineri și mai pu
țin experimentați. Jocul în a- 
ceastă a doua repriză conti
nuă să fie alert, ca tempo, dar 
scade vizibil ca nivel tehnic și 
spectacular. Selecționata domi
nă acum ceva mai mult și în 
consecință 
consistente 
incisivitate 
rînduri în 
rată, 
briei.
reușește egalarea prin Grosu. 
care a transformat o lovitură 
de pedeaDSă acordată în urma 
unui fault în careu asupra Iul 
Ciohan II. iar în min. 69 a- 
celași Grosu înscrie golul 
victoriei cu un șut splendid, 
din voleu. de la aproximativ 
12 m. Finalul întîlnirii mar
chează un ușor reviriment al 
echipei giuleștene. care încear
că. fără a reuși, egalarea.

Arbitrul Gh. Manta a condus 
bine următoarele formații :

SELECȚIONATA SERIEI A 
HI-a: Rudisuli (min. 46 Boitor) 
— Kiss. Zare (min. 64 N Mn- 
reșan), Merlă. Koller (min 46 
Sepi) — Bălan, Sabău (min 46 
Buzgău). Pușcaș — Dragomi- 
rescu (min. 46 Ciohan II) Gro
su. Georgescu (min. 46 Bocșa'.

RAPID : Mânu (min. 46 
Gabriel) — I Ispas (min. 
C. Ispas) Belu (min. 46 Moi- 
sev). Pi*vu  (min. 46 Petruț), 
Ad. Dumitru (min. 18 I Po
pescu) — Paraschiv (min. 46 
Tănăsic), Tiță (min. 72 Ursu), 
St. Popa (min. 46 Trifu) — 
Iancu (min. 46 Manolache). Da- 
maschin (min, 46 Voicu). Ma
nca (min. 46 Chirită)

Mihai IONESCU

atacurile sale mai 
și cu un plus de 
pun în repetate 

pericol poarta ană- 
după pauză, de 1. Ga

in min. 66 selecționata

T.
16

• MECIUL DE CUPA CORVI- 
NUL HUNEDOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI se dispută la 26 mai 
la Brașov.

PRIETENUL ARBITRULUI NU ESTE DECÎT... REGULAMENTUL!
Arbitrajul a avut un început 

de sezon bun. Fapt îmbucură
tor, cu atît mai mult cu cît în 
această primăvară au fost pro
movați mulți tineri cavaleri ai 
fluierului (V. Ciocan, I. Dima, 
J. Grama, M. Huștiuc, M. Lu- 
doșan, Cr. Maghjar.S. Necșu- 
lescu, M. Neșu, 
Seccleanu și 
Dar cînd se 
burile merg 
poate mai bine, 
trei arbitraje, strică spectacolul 
fotbalistic și dau naștere la fel 
si fel de discuții. Din păcate, 
„marile probleme" au apărut 
nu datorită debutanților, ci 
unor arbitri cu mare experien
ță, unor cavaleri de vîrf ai 
fluierului care oficiază la 
multe meciuri dificile, acasă șl 
peste hotare. Este vorba de 
Cristian Teodorescu și Ioan Ig- 
na, ultimul vinovat de strica
rea spectacolului în două par
tide. Credem că valoarea ce
lor doi nu este cea exprimată 
în ultimele lor partide condu
se la centru. Și atunci, care 
este cauza ? După opinia noas
tră, explicația ține numai și 
numai de aspectul psihic. Su
ficienta, mulțumirea de sine și, 
in special, ÎNCERCAREA DE 
A MULȚUMI AMBELE TABE
RE reprezintă cauzele de fond. 
De aici, tratarea superficială a 
unor faze decisive, recurgerea 
la legea... compensației, tole
rarea faulturilor, nervozității,
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Fl. Popescu, P. 
M. Stoencscu). 
părea că tre- 
cum nu se 
iată, vin două-

tonul împăciuitorist care nu 
pot decit să „.nemulțumească 
ambele tabere și zecile de mii 
de iubitori ai fotbalului. Se 
omite un adevăr fundamental, 
că ARBITRUL NU TREBUIE 
SA TINA CONT DECÎT DE 
REALITATE, adică de litera re
gulamentului. Ignorînd acest lu
cru, se alterează tocmai esența 
— interpretarea uniformă a 
regulilor de joc. Credem că 
nedoritele exemple oferite de 
cei doi cavaleri ai fluierului 
(la care, sîmbătă, s-a adăugat 
și unul din „noul val" — V. 
Ciocan !) reprezintă semnalul 
de alarmă necesar pentru toți 
ceilalți, tineri sau consacrați.

în asigurarea unui cadru co
respunzător desfășurării spec
tacolului fotbalistic și al res
pectării cu strictețe a adevă
rului sint implicați direct nu 
numai arbitrii, ci și jucătorii, 
antrenorii, conducătorii de club 
și spectatorii. Din păcate, ne
cunoașterea regulamentului pu
ne bețe în roate aplicării uni
forme a regulilor de joc și 
crează atmosferă. Două exem
ple semnificative : 1) cînd, sîm
bătă, la Arad, arbitrul R. Pe
trescu l-a obligat pe Giurgiu 
să repete executarea unei lo
vituri libere directe pentru că 
balonul nu 
unii jucători 
ticulat, iar o 
a protestat ;

fusese oprit, 
arădeni au ges- 
parte din public 
2) cînd într-un

meci, la Sf. Gheorghe, arbitrul 
Ion Vasile (fostul portar) a 
penalizat prompt echipa gazdă 
cu o lovitură liberă indirectă, 
la 7 m de poartă, pentru un 
gest nesportiv al portarului lo
calnicilor, jucătorii din Sf. 
Gheorghe și o parte din public 
au început să protesteze.

Aceste exemple, ca și altele 
ne obligă să repunem în discu
ție studierea atentă a regula
mentului de către jucători și 
antrenori. Cîndva a fost propusă 
introducerea unor teste pe te
ma regulamentului 
fotbal în rîndurile 
O dală in Plus ele 
necesare. Si. poate, 
sită de interes 
idei expusă de sir Matt Busby 
Ia unul din cursurile U.E.F.A. 
desfășurat la Forența. 
reprodusă din ultimul 
tehnic „Arbitrul" (bogat in con
ținut. ca întotdeauna) : „Sint 
de patere că jucătorii și arbitrii 
ar trebui să se inlilnească mai 
des și pe perioade mai lungi. 
Două ore de discuții și de 
conversații pe teme dc regu
lament ar avea o valoare ex
cepțională". Credem că aseme
nea discuții, într-un spirit de 
fair-play, ar fi în avantajul 
ambelor părți. Și. iii principal, 
în avantajul spectacolului spor
tiv, al desfășurării normale a 
jocurilor de fotbal.

jocului de 
jucătorilor, 

se dovedesc 
n-ar fi lip- 

aplicarea unei

opinie 
buletin

Mircea M. IONESCU

str. Hd. 13—13. 
1. Vîlcea 38 p, 2.
Constr. Timiș. 34 
21, 12. Sighișoara 14.

HO-PPONOSPORT INFORMEAZĂ

TRAGEREA

x ; i

zaro — Torino 1 : V. Como — 
Roma X, 2 ; VI. Juventus — In
ter 1 ; VII. Milan — Avcllino 
1, X ; Vin. NapoTi — Fiorentina 
X ; IX. Tractorul Bv. — Rapid 
1, X. 2 ; X. C.S.U. Galați — Glo
ria Bz. 1 ; XI. Chimica Tîrn. — 
Unirea Al. 1 ; XII. Metalul Buc. 
— Șoimii Sibiu 1 ; XTTI. Min. 
Cavnic — F.C. Baia Mare' X.

★
Se reamintește că astăzi este 

ultima zi de procurare a bilete-

lor cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 23 aprilie 1932. Nu pier
deți prilejul de a vă număra 
mîine printre marii cîștigători !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 21 APRILIE 1932
Extragerea I : 21 22 6 13 39 43 
Extragerea a Il-a : 26 36 7 

4?. 41 16
Fond total de eîștiguri : 

1.225.402 lei. din care 258.601 
lei report Ia categoria 1.

Duminică 25 aprilie 1982
POSIBILITĂȚI DE SUCCESE LA JOCUL DV. PREFERAT !

Oricine participă
e AUTOTURISME

poate obfine
„Dacia 1300“

e SUME DE BANI, variabile și fixe,

între 50.000 și 100 lei
ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR-SÎMBĂTĂ 24 APRILIE



LA „EUROPENELE" DE TENIS DE MASĂ 
ÎNCEP DISPUTELE PENTRU TITLURILE INDIVIDUALE

Azi, in campionatele europene de lupte
♦

START ÎN ÎNTRECERILE LA STILUL „LIBERE"
BUDAPESTA, 21 (prin tele

fon). Extrem de strînsâ a fost 
lupta pentru titlurile europene 
la echipe, ciștigate de repre
zentativele țării gazdă (3—1 cu 
R. F. Germania — la feminin 
și 5—3 cu Cehoslovacia — la 
masculin). Edit Urban și Ga
briella Szabo, ca și Klampar, 
Gergely și Jonyer au făcut e- 
forturi serioase, au cunoscut și 
cite o înfrîngere — echipa fe
minină a pierdut chiar la tî- 
năra noastră formație. în ce 
le privește. reprezentantele 
României au făcut tot ce le-a 
fost cu putință și doar o mică 
diferență de valoare, dată în
deosebi de materialul superior, 
a favorizat victoria echipei 
R. F. Germania. „Fetele dv. 
au un viitor frumos în tenis 
de masă" — ne-a declarat 
doamna Nancy Evans, secretar

RUTIERII ROMÂNI AU PĂȘIT CU DREPTUL 

IN NOUL SEZON INTERNATIONAL
Participarea la „Turul Nie- 

dersachsen", ediția a 6-a (10— 
18 aprilie, 1315 km împărțiți în 
9 etape), a însemnat prima e- 
voluție din acest an a rutieri
lor noștri peste hotare. Ea s-a 
încadrat în planul de pregăti
re și verificare a cicliștilor 
susceptibili de a fi selecționați 
în reprezentativa României 
pentru cea de a 35-a ediție a 
„Cursei Păcii".

Echipa a fost alcătuită din 
Mircea Romașcanu, Costică 
Paraschiv, Const. Căruțașii, 
Traian Sârbu, Ionel Gancea și 
Cornel Nicolae La startul în
trecerii s-au aliniat 1^ echipe 
(Cehoslovacia, Danemarca, El
veția, Finlanda, Luxemburg, 
Olanda, Polonia, România, Sue
dia, U.R.S.S., R. F. Germania 
și 4 selecționate regionale vest- 
germane) însumînd 90 de ru
tieri. La sfîrșitul competiției 
au mai figurat în clasamente 11 
reprezentative și 56 de rutieri. 
După cum se știe, echipa 
României s-a aflat pe locul II 
pină la ultima etapă, cînd a 
cedat la contratimpul indivi
dual. Iată clasamentele fina
le : echipe — 1. OLANDA 94 
h.00:05 ; 2. Polonia la 5:55 ; 3. 
Cehoslovacia la V;14 ; 4.
ROMANIA la 8:51 ; 5. U.R.S.S. 
la 8:51 ; 6. Elveția la 14:50
etc ; individual : 1. VAN DER 
STEEN (Olanda) 31 h.20:45 ; 2. 
Ales Trcka (Cehoslovacia) la 
0:11 ; 3. Henk van Weers (O- 
landa) la 0:30 ;... 11. M. Romaș
canu la 2:26 ;... 28. C. Paras
chiv la 13:48 ;... 30. C. Căruța
șii la 15:47 ;... 32. Tr. Sârbu la 
17:05 ; 33. I. Gancea la 17:05 ; 
34. C. Nicolae la 17:57.

ELISABETA POLIHRONIADE 
ÎNVINGĂTOARE IN FRANȚA

PARIS, 21 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Hyeres (Fran
ța), cu participarea a 36 
de concurente din 13 țări, s-a 
încheiat cu un remarcabil suc
ces al maestrel românce Elisa- 
beta Polihroniade clasată pe 
locul întîi cu 9 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au situat în ordine Maria 
Garcia Nieves (Spania) — 8 p, 
L. Kristole (Israel) — 71/, p
Suzana Makai (Ungaria), Liu 
Shen Lan (R.P. Chineză). Mal- 
gojata Wiese (Polonia) cu ci
te 7 p. 
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general al forului european, 
iar Tony Brooks, cu aceeași 
funcție, dar Ia federația mon
dială, ne spunea marți noap
tea, la încheierea probei pe e- 
chipe : „Cred că nu greșesc a- 
firmind că Olga Nemeș este ce 
a fost, la vîrsta ei, Nadia in 
gimnastică". Locul al patru
lea în Europa și medaliile de 
bronz onorează această garni
tură nouă a tenisului de masă 
feminin românesc, aruncată în 
focul marilor întreceri de la o 
vîrstă mică — mai ales în ca
zul Olgăi, care a dus tot greul. 
Ne gîndim că fosta campioană, 
echipa U.R.S.S., posesoare a 4 
titluri la ultimele 6 ediții, are 
abia locul 5, că Franța a re
trogradat în seria valorică se
cundă, că marea favorită, Sue
dia, vine pe locul 6, Olanda 
Bettinei Vriesekoop — locul I

L-am rugat pe antrenorul e- 
merit Nicolae Voicu, care a 
pregătit echipa și a condus-o 
în competiție, să ne vorbească 
despre această întrecere și 
comportarea sportivilor noștri.

— Care au fost caracteristici
le întrecerii ?

— Competiția a fost excelent 
organizată, comparabilă doar 
cu „Tour de l’Avenir" sau 
„Cursa Păcii". Ea a cuprins 
două etape de munte și. un 
contratimp individual de 14 
km. Din păcate, vremea a fost 
nefavorabilă. In primele pa
tru zile, plutonul a avut de în
fruntat lapovița, ninsoarea și 
frigul pătrunzător, iar in ulti
mele patru s-a confruntat doar 
cu frigul, temperatura maximă 
fiind de 10 grade. Este moti
vul pentru care sint mulțumit 
că toți cei 6 cicliști din echipa 
noastră au terminat întrecerea, 
finind cont că unii dintre ei 
sint foarte tineri.

— Cum s-a produs acea că
dere din final ?

— Știți bine că nu sîntem 
prea tari la contratimp și, in 
afară de aceasta, diferența de 
calitate a materialului (bici
clete, baieuri) ne-a departajat 
decisiv.

— Care este programul în 
continuare ?

— Participarea la „Premiul 
l’Unita" și la „Turul regiuni
lor", în Italia și, apoi, alinie
rea la startul „Cursei Păcii", 
la Fraga.

Hristache NAUM

ULTIMELE ÎNTÎLNIRI ALE ECHIPEI 
DE VOLEI A FRANȚEI (junioare)

Marți și miercuri, în sala 
Dinamo din Capitală, echipa de 
volei (junioare) a Franței a 
susținut ultimele două meciuri 
din cadrul turneului întreprins 
în România, adversară fiindu-i 
campioana țării. Dinamo Bucu
rești, formație din rîndul că
reia au lipsit doar două spor
tive aflate în lotul național 
(Victoria Niculescu și Doina 
Moroșan).

Tinerele jucătoare franceze 
au evoluat marți foarte precis, 
entuziast, am spune, în fața 
unor dinamoviste oarecum apa
tice în anumite momente, ceea 
ce a dus la obținerea unei 

la „Top 12 Europa" — pe 10, 
iar Cehoslovacia, cu Uhlikova 
și Hrachova — pe locul 7 1

Pe Olga Nemeș, Eva Fercnczi 
și Maria Alboiu le așteaptă, 
după o zi de pauză, întrecerile 
în probele individuale, care 
încep joi.

Aproape 150 de jucători și 
jucătoare își vor disputa titlu
rile individuale. La feminin, ca 
principale favorite au fost de
semnate olandeza Vriesekoop 
(nr. 1 în ierarhia europeană) 
și englezoaica Hammersiey, dar 
pe lista candidatelor la podium 
mai figurează campioana en- 
titre Popova (U.R.S.S.), Bati- 
nici (Iugoslavia), Hrachova 
(Cehoslovacia), Magos (Unga
ria) ș.a. Pe lista favoritelor se 
află, de asemenea, reprezen
tanta noastră Olga Nemeș, 
campioana europeană a cade- 
telor. Ea va întîlni, în primul 
tur, pe norvegianca K. Hagen. 
Eva Ferenczi are ca adversară, 
în rundul întîi, pe a 13-a cla
sată în topul european. Kishăzi 
(Ungaria). In sfîrșit, Maria Al
boiu se află și ea într-o com
panie puternică, cu Kriiger 
(R.F.G.) în primul joc. Partide 
foarte dificile pentru fetele 
noastre, cu atît mai mult cu 
cit, după cum se știe, fiecare 
meci este eliminatoriu.

Și la dublu, Eva Ferenczi și 
Olga Nemeș au o misiune 
grea, din zona în care se află 
în primul tur întîlnind din 
nou cuplul vest-german Kami- 
zuru — Kriiger 1 Maria Alboiu 
va face cuplu cu iugoslava 
Oistcrjek.

La băieți, candidează la po
dium Klampar (Ungaria), Șur- 
bek (Iugoslavia), Douglas (An
glia), Secrătin (Franța), Bengt
sson (Suedia), Grubba (Polo
nia) etc. Evident, dacă nu se 
vor ivi surprize...

Emanuel FANTÂNEANU

In timpul campionatului mon
dial, tara organizatoare va fi In 
sărbătoare I Nu ne referim numai 
la meciurile propriu-zise, care 
vor fl în atenția iubitorilor de 
fotbal din Spania șl din întreaga 
lume, în perioada ÎS Iunie — 11 
Iulie, cl și la unele manifestări 
cultural-artlstlce de mare am
ploare. In ziua începerii turneu
lui final, la 13 iunie, la Barce
lona (meciul de deschidere va 
avea loc între echipele Argenti
nei și Belgiei), Jocul Inaugural 
va fl precedat de o festivitate

frumoase victorii a echipei 
Franței cu 3—1 (13, —7, 12, 12). 
Miercuri, în meci revanșă, di- 
namovistele și-au mai revenit 
și, cu un blocaj sigur, cu a- 
tacuri puternice, au obținut vic
toria cu 3—0 (14, 5, 10).

S-au remarcat în cele două 
întîlniri : Brigitte Lesage, Ag
nes Quistorff, Anabella Pra- 
wermann din echipa oaspete. 
De la Dinamo doar Victoria 
Banciu și Mariana Ionescu au 
mai salvat onoarea echipei prin 
jocul lor.

Gheorghe LAZAR, 
coresp.

VARNA, 21 (prin telefon). 
Marți au sosit la locul desfă
șurării campionatelor europene 
de lupte și reprezentanții țării 
noastre care vor intra joi în 
concursul de lupte libere. An
trenorii Vasile Iorga și Gheor
ghe Urianu îi însoțesc pe ur
mătorii luptători : Nicolae Hîn- 
cu (48 kg), Aurel Neagu (57 
kg), Traian Marinescu (62 kg), 
Constantin Dănăilă (68 kg), 
Claudiu Tâmăduianu (74 kg), 
Gheorghe Fodore (82 kg), Au
rel Panait (90 kg), Vasile Puș
cașu (100 kg) și Andrei Janko 
(+100 kg).

Conform programului anun
țat, miercuri, la Palatul spor
turilor și culturii din locali
tate, s-au întrecut concurenții 
la sambo, iar joi dimineața (și 
nu după-amiază, așa cum se 
stabilise inițial) vor începe în
trecerile continentale de lupte 
libere. Ca și la greco-romane, 
în prima zi vor intra în con-; 
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deosebită. Mii de baloane vor fl 
declanșate automat de pe supra
fața stadionului „Nou Camp" șl 
5 700 de copil vor lansa tot atîția 
porumbel albi, simbol al păcii, 
așa cum exista în viziunea cele
brului pictor spaniol Pablo Pi
casso, cu cîteva decenii în urmă. 
Opera din Barcelona va prezenta 
un spectacol de gală cu „Don 
Carlos" de Verdl cu o distribuție 
prestigioasă avlndu-i ca soliști 
pe celebrii cîntăreți Montserrat 
Caballe, Jose Carreras sau Pal- 
cido Domingo. In domeniul mu
zicii ușoare capul de afiș îl de
ține Julio Iglesias, fost șl el fot
balist la Real Madrid. Festivaluri 
de folclor spaniol șl expoziții cu 
cele mal bune fotografii pe teme 
de fotbal vor întregi programul 
cultural-artistic al „El Mundialu- 
lul".
• La Madrid va fl inaugurat 

curînd turnul de televiziune înalt 
de 191 m (cît un bloc cu 64 de 
etaje), care poate fi văzut din 
orice punct al capitalei spaniole.
• Celebrul Francisco Gento, 

fost component al „marelui Real" 
va comenta „El Mundialul" pen
tru telespectatori. Nimeni nu se 
îndoiește că Gento, care a acti
vat 18 ani la Real, va transmite 
cu competență și obiectivitate 
partidele pe care le va urmări.
• Antrenorul spaniol Santama

ria privește cu foarte multă se
riozitate turneul final. „Jucînd 
pe teren propriu, lumea se aș
teaptă, desigur, să evoluăm la 
înălțime — spune Santamaria, și 
vom face tot posibilul să ne pre
zentăm onorabil". în curînd cam
pionatul spaniol se încheie. Cl- 
ne-1 va cîștiga : Real Socledad, 
C.F. Barcelona sau Real Madrid? 
Răspunsul îl vom avea abia în 
ultima etapă 1 După campionat 
șl finala Cupei (clștigată de Real 
Madrid), Jucătorii din lot vor

Cea de a 24-a ediție a campionatelor europene de lupte 11- , gj 
bere începe astăzi în Bulgaria, la Varna. Iată precedentele edi- Ijx, 
diții ale competiției și luptătorii români medalLați al întreceri- 
lor continentale. ț

1929 Paris, 1930 Bruxelles, 1931 Budapesta, 1933 Paris, 1934 Stockholm, ,*  
1935 Bruxelles, 1937 MOnchen, 1946 Stockholm, 1949 Istanbul, 1966 a*  
Karlsruhe, 1967 Istanbul (2. Francisc Bolla cat. 87 kg, 3. Nicolae — 
Cristea cat. 57 kg, Petre Coman cat. 63 kg), 1966 Skoplje (2. P. Co- ■2’ 
man cat. 63 kg, 3. Fr. Boila cat 87 kg), 1969 Sofia (2. P. Coman . 
cat. 62 kg șl Attila Balogh cat. 90 kg. 3. Petru Ciamâu cat. 52 kg), m 
1970 Berlin (3. P. Ciamâu cat. 52 kg, P. Coman cat. 62 kg și Vasile , 
lorga cat. 82 kg), 1972 Katowice (2. Petre Poalelungi cat. 68 kg, 3. 
Emil Butu cat. 52 kg, P. Coman cat. 62 kg și Ștefan Stinau cat. H 
+100 kg), 1973 Lausanne, 1974 Madrid (2. P. Coman cat. < ' ' șl 13*  
Lad. Simon cat. +100 kg, 3. V. lorga cat. 82 kg), 1975 Ludwl^snafen “• 
(2. V. lorga cat. 82 kg, 3. Lad. Simon cat. +100 kg), 1976 Lenin- _ 
grad (1. Lad. Simon cat. +100 kg, 2. P. Coman cat. 62 kg $1 Marin — 
Pircălabu cat. 74 kg, 3. Stelică Morcov cat 90 kg), 1977 Bursa (3. 
Gheorghe Rașovan cat. 48 kg șl Em. Cristian cat. 74 kg), 1978 Safia uj 
(2. Gh. Rașovan cat. 48 kg, Aurel Neagu cot. 57 kg și Marin Pircâ- 
labu cat. 74 kg, 3. Vasile Pușcașu cat 100 kg), 1979 București (2. |“- 
A. Neagu cat. 57 kg, 3. Aurel Rențea cat 43 kg șl V. Pușcașu cat. !_ 
100 kg), 1980 Prlevidza (3. A. Neagu cat 57 kg), 1981 Lodz (2. Gheor- — 
ghe Broșteanu cat. 90 kg).

In 1965 la C.M. de la Manchester a fost decernat titlul de cam- 'oc 
pion european luptătorului nostru Francisc Bolla la categoria 37 kg. 1-2 
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curs sportivii înscriși la cate
goriile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 8» 
kg și 100 kg, competiția lor 
încl)eindu-se sîmbătă, iar dis
putele la celelalte 5 categorii 
vor începe vineri șl se vor 
sfîrși duminică.

Judecind după numărul mare 
de luptători valoroși sosiți 
aici, componenți ai echipelor 
U.R.S.S., Poloniei, R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Turciei, Ita
liei, Ungariei etc., ca și după 
forța reprezentanților țării 
gazdă, se anticipează un con
curs de un nivel apreciabil, di
ficil chiar șl' pentru cei mai 
experimentați sportivi. Repre
zentanții țării noastre, în ma
joritate tineri, debutant! într-o 
competiție de nivel continental, 
manifestă încredere în forțele 
lor și dorință de afirmare.

Dar, să așteptăm primul su
net de gong, joi dimineața, Ia 
ora 10.

Dan GARLEȘTEANU
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intra într-o scurtă vacanță, după 
care, la 10 mai vor fî cantonați 
pină la 22 mal, Intr-o localitate 
din Plrlnei șl apoi se vor deplasa 
în orășelul El Saler, din apropie
rea Valenciei. Pentru toată 
ceastă perioadă de cantonam/ “ 
Santamaria a făcut Jucătorilor „ 
concesie : le-a acordat cumpo- 
nențllor din lot două zllq^ibere, 
la sfîrșit de săptămlnă, pentru 
a-și vizita familiile...
• AUSTRIA. Karl Stotz a de

misionat din funcția de antrenor, 
după ce adusese echipa națio
nală în turneul final I Ernst Hap- 
pel șl Helmut Senckowitsch, 
fiind angajați ca antrenori peste 
hotare, nu șl-au putut părăsi 
echipele în favoarea reprezenta
tivei, astfel tncit federația aus
triacă n-a avut încotro șl l-a 
ales pe Georg Schmidt șl Felix 
Latzke, despre care — după cum 
se spune — nici austriecii nu au 
prea auzit I Și totuși, echlr - se 
„mișcă" bine I
• POLONIA. Ziarul „Tempo" 

din Cracovir a propus cea mal 
bună echipă ia ora actuală (care, 
de fapt, nu e deloc rea) și va 
fl luată în considerație de antre
norul Piecznicek : Mlynarczik 
(Widzew Lodz) — Dziuba (L.K.S. 
Lodz), Zmuda (Widzew), Janas 
(Legia). Jalocha (Wisla Craco
via) — Matysik (Gornik Zabrze), 
Boniek (Widzew), Majewski (Le
gia) — Lato (Lokeren — Belgia), 
Iwan (Wisla), Smolarek (Wid
zew).
• SCOȚIA. „Repetiția generală" 

va avea loc la 29 mai pe „Hamp
den Park", în meciul cu Anglia. 
Joc de mare tradiție în campio
natul lnterbrltanlc ! Apoi scoție
nii se vor deplasa în Portugalia, 
de unde s? vor îndrepta spre 
reședința lor din Spania.

Ion OCHSENFEID

ATLETISM • La San Jose 
(California) în cursa de 200 m, 
Carl Lewis și Jeff Phillips au 
fost cronometrați în 20,27 s so
sirea fiind absolut egală.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Monza a fost cîștigată de echi
pajul Henri Pescarolo (Franța) 
și Georgia Francla (Italia) pe 
„Ford-Rondeau". în această pro
bă, contînd pentru C.M. de rezis
tență, cel 1003,400 km au fost 
parcurși cu o medie orară de 
180,283 km.

CICLISM • Competiția open 
desfășurată la Avignon a revenit 
rutierului francez Erlck Caritoux 
urmat la 11,0 1 de compatriotul 
său Fignon. Sovieticul Anatoli 
Jarkin, care a fost lider două 
etape, s-a clasat al 5-lea la 
1:11,0. Ultim» etapă (17 km c'on- 
tracronometru) a fost cîștigată de 
Caritoux In 42:53,28 • Etapa pro
log a turului Spaniei, la Santiago 
de Compostella, a fost cîștigată 
de francezul Marc Gomez care a

parcurs în 8:51,0 cel 6,700 km ai 
întrecerii. Pe locurile următoare : 
Garcia (Spania) la 2,0 ■ șl Wel- 
lens (Belgia) la 7,0

ÎNOT • Medul de la Blackpool 
între echipele Marii Britanii șl 
U.R.S.S. a fost clștigat de gazde 
cu 188—125 p. Bărbați : 100 m 
spate — Gavrllenko 58,97, 200 m 
fluture — Pulter (MB) 2:03,89,
100 m liber — Krasciuk 52,64, 
400 m liber — 3:58,94 Davey
(MB) ; femei: 800 m liber — 
8:42,29 Wllimott (MB), 400 m
mixt — 4:58,35 Scott (MB), 100 m 
fluture — 1:92,64 Riddle (MB),
100 m spate — 1:05,61 Jameson 
(MB).

MOTOCICLISM • „Marele pre
miu al Elveției" la motocros 
(clasa 250 cmc) desfășurat la Pa- 
yerne a revenit belgianului Geor
ges Jobe care, cu acest succes, 
conduce în clasamentul C.M. cu 
30 p. urmat de finlandezul Ta- 
konnen ÎS p Ș Concursul de vi
teză (500 cmc) la Donington Park

a fost ctștlgat de americanul 
Randy Mamola 25:24,07, urmat de 
englezul Sheene la o sutime de 
secundă.

ȘAH • Turneul de la Dort
mund a fost ctștlgat de Vlastl- 
mil Hort (Cehoslovacia) cu 8,5 p 
(din 11), urmat de Romanișin 
(U.R.S.S.) 8 p și Psahls (U.R.S.S.) 
7,5 p • In runda a 5-a la Lon
dra, Anatoli Karpov l-a învins 
In 40 de mutări pe Jonathan 
Mestel. Portlsch a cîștigat la 
Christiansen, iar Nunn a remizat 
cu Andersson. Clasament : Por
tlsch 4 p, Andersson 3,5 p, Spe- 
elman 3,5 p, Karpov 3 p.

TENIS • în preliminarii la 
Las Vegas, Stockton — Borg 7—6, 
1—6, 6—2, Reboleddo — Krulevitz 
6—4, 6—2, Tulasne — Gunthardt 
6—3, 4—6, 6—1. • Amelia Island: 
Evert Lloyd — Jordan 6—0, 6—0, 
Tanvler — Smith 7—5, 7—5, Sim
monds — Mandlikova 7—6. 6—0, 
Louie — Piatek 1—6. 6—3, 6—4.

SE CUNOSC FINALISTELE CUPELOR EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile retur ale semifinalelor cu

pelor europene la fotbal. Echipele subliniate s-au calificat pen
tru finale. în prima coloană (între paranteze) sint scorurile 
din tur. celelalte fiind Înregistrate aseară.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Bayern Miinchen — T.S.K.A. Sofia (3—4) 4—0
S. C. Anderlecht — Aston Villa (0—1) 0—0

CUPA CUPELOR
Standard Liăge — Dinamo Tbilisi (1—0) I—0
C. F. Barcelona — Tottenham (1—1) 1—0

CUPA U.E.F.A.
I.F.K Goteborg — F C. Kaiserslautern (1—1) 2—1 (prelungiri)
Hamburger S.V — Radnicki Niș (1—2) 5—1

Alte amănunte în ziarul de mîine.
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