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nr stăzi și mîine competiția națională „Daciada" des- 
/l chide larg porțile arenelor sportive din toată țara — 

* *■ mii de complexe, terenuri, parcuri Și baze de agre
ment, săli de sport pregătite cu grijă pentru sezonul de 
vară, —, invitîndu-i la sport pe toți amatorii de mișcare, 
de petrecere a timpului liber in compania reconfortante
lor exerciți; fizice.

Se deschide oficial etapa de vară din a treia ediție a 
celei mai cuprinzătoare manifestări sportive din țara noas
tră. (Pe alocuri, in țară, deschiderea s-a făcut recent, cu 
prilejul țiecerii „Ștafetei Păcii"). „Olimpiada românească", 
asa cum a fost numită „Daciada" de către inițiatorul ei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cheamă din nou sub 
emblema sa, Ia startul competițiilor programate îndeobște 
in aer liber, milioane de cetățeni de toate virstele.

I.a ediția trecută a marii competiții polisportive cîteva 
milioane de tineri și virstnici s-au bucurat de binefacerile 
practicării sportului. Este însă de așteptat și de dorit 
ca numărul celor cuprinși in activitățile de masă din cadrul 
„Daciadei" să sporească mereu, deci și in această nouă 
etapă de vară, astfel incit să se facă pași și mai hotă- 
riți spre îndeplinirea obiectivului fundamental stabilit de 
partid, de secretarul său general, mișcării noastre spor
tive : CUPRINDEREA ÎNTREGULUI TINERET, A TUTU
ROR OAMENILOR MUNCII IN ACTIVITĂȚILE SPORTIV- 
RECREATIVE. Este, deci, o datorie morală a tuturor celor 
ce activează în mișcarea sportivă să contribuie in măsură 
tot mai mare la angrenarea unor mase din ce in ce mai 
largi de oameni ai muncii, de toate profesiile și virstele, la 
practicarea sportului, in primul rînd in cadrul generos pe 
care-1 oferă „Daciada". După cum este necesar ca prin 
competițiile de performanță ale „Olimpiadei românești" 
contribuția acesteia la selecția si afirmarea talentelor să 
devină tot mai consistentă.
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In suita acțiunilor sportive înscrise sub genericul „Daciadei* 
crosurile se bucură pretutindeni de o largă audientă din partea 
tineretului Foto : D. NEAGU

in spiritul hotâririlor Conferinței pe . țară a mișcării sportive

„DACIADEI" DE VARAPENTRU SUCCESUL DEPLIN AL
SÎNT NECESARE NOI INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI ATRACTIVE

Simbâtâ 24 aprilie 1982 |

FINALELE
CROSULUI

I
Sondajul efectuat de redacția noastră in județe privind pregătirile făcute in ve

derea startului in etapa de vară a „Daciadei" reliefează preocupări susținute pentru 
ca marea competiție națională să atragă tot mai mulți tineri și oameni ai muncii 
la practicarea exercițiului fizic, sportului și turismului, pentru Întărirea sănătății, 
refacerea forței de muncă, dezvoltarea fizică și intelectuală armonioasă.

nccompcîijionalcActivităților
o atenție deosebită în Județul Dolj

I Alba dorește sâ și mențină locul Rezultate mal bune dccit in ediția
lruntaș In sportul de masa trecufd-obiectivul Județului Neamț

ia startul în etapa de 
palmares succese impor- 
în „Daciada albă ’82" : 

aniversare a U.T.C. și a 
la crearea U.A.S.C.R." 

' și alte trofee. Ce iși 
„Daciada" de vară T Ne

J udețul Alba 
vară avind în 
tante obținute 
„Cupa a 60-a 
25 de ani de 
„Cupa U.G.S.R." 
propune pentru 
răspunde tovarășul Daniel Chirilă, pre
ședintele C.J.E.F.S.

„Ne propunem o mai largă antrenare 
a maselor la practicarea sportului, prin

„Vom căuta să realizăm mai mult de- 
cît pină acum in noua etapă de vară a 
„Daciadei", ne-a spus de la bun început 
loan Balcâza, președintele C.J.E.F.S. 
Neamț. în acest scop a fost reorganizată 
comisia județeană, s-au stabilit măsuri 
practice, cu responsabilități precise, pen
tru traducerea în viață a obiectivelor 
stabilite. Sînt de amintit, între acestea, 
acțiunile de selecție la canotaj, lupte 
greco-romane, atletism, handbal, volei și

„Am luat o serie de măsuri — ne spu
nea Ion Rinderu, președintele C.J.E.F.S. 
Dolj — care să ducă la îmbunătățirea pe 
plan general a activității de educație fi
zică și sport pe tot cuprinsul județului", 
în zilele de 24 și 25 aprilie se vor orga
niza întreceri la Craiova, Băilești, Cala
fat, Filiași, Segarcea și în alte localități 
din județ. S-a reorganizat și completat 
comisia județeană, iar cu ocazia instrui
rii președinților de asociații sportive s-a 
pus un accent deosebit pe orientarea a- 
cestora în organizarea întrecerilor. Cc 
va urmări și dezvoltarea activității ne- 
competiționale : gimnastica zilnică 
înviorare în internate și cămine studen
țești, gimnastica zilnică în școli, 
rea normelor Complexului sportiv 
și sănătate", se vor organiza mai 
demonstrații și acțiuni turistice.

Se

de

trece- 
„Sport 
multe

TINERETULUI, 
LA CRAIOVA, 

ÎN ZIUA DE 16 MAI
înscris intre acțiunile spor

tive de masă destinate să asi
gure practicarea largă a exer- 
cițiilor fizice. CROSUL TINE
RETULUI. principala competi
ție sportivă de masă inițială de 
C.C, al U.T.C., și desfășurată 
sub însemnele „Daciadei" a 
ajuns anul acesta ia cea de a 
XV-a ediție. La start. în etapa 
pe asociație, au fost prezenți 
peste 4 milioane de tineri și 
tinere din școli. întreprinderi și 
instituții, de la sate dornici să 
facă mișcare în aer liber să 
se dedice unei ramuri de 
sport de o mare accesibilitate, 
adică așa cum au făcut cu 
anj în urmă, fruntași ai atle
tismului nostru ca Fita Lovin. 
Natalia Bctini și Gheorghe 
Ghipu, lansați în performanță 
cu prilejul unor asemenea e- 
diții ale Crosului tineretului. 
Mulți dintre finaliștii de acum 
sînt gata să Ie urmeze exem
plul.

La finalele ediției a XV-a a 
Crosului tineretului — care se 
vor desfășura la Craiova. în 
ziua de 16 mai — vor lua 
parte circa 500 de atleți și a- 
tlete. primii doi clasați din 
fiecare județ la categoriile 
15—16 ani (băieți — 1.500 m. 
fete — 800 m). 17—19 am b.— 
2.000 m, f—1.000 m) și peste 
19 ani (b—3.000 m f—1.000 m). 
Programul, precizat în cadrul 
conferinței de presă, organizată 
Ieri de C.C. al U.T.C. cu
prinde, in același timp, finala 
Crosului pionierilor un cros 
popular organizat pe plan lo
cal. cu aproape 10 000 de tineri 
și tinere din așezările doljene, 
demonstrații de aeromodele. ra- 
chetomodele, motocros. hipism 
(obstacole) și aviație (parașu
tism). în preziua acestui pro- 
gram care se va desfășura în 
Parcul poporului, narticipanții 
vor viziona un mare spectacol 
cultural-artistic, la Casa de cul
tură a tineretului, susținut de 
ansambluri de frunte de mu
zică tinără și ușoară, laureate 
ale Festivalului național „Cin- 
tarea României".

De menționat. în fine, că la 
actuala ediție se va decerna (în 
afara titlului de cîștigător al 
Crosului tineretului) Trofeul 
Crosului tineretului — care va 
fi transmisibil — județului frun
taș în clasamentul general.

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi a 27-aetapa

15,40 — de
și scrimă ;

15 — deschide- 
ora 15,30 — de- 
gimnasțică ritmi- 
; ora

A" la fotbal

(Continuare in pag 2-3)

Deschiderea etapei de vară a 
„Daciadei" va fi organizată fes
tiv în Capitală pe o mare bază . triei ; ora 15,50 — crosul 
sportivă. Stadionul Tineretului. 
Programul manifestărilor ce vor 
avea loc astăzi, sîmbătă 24 a- 
prilie, cu acest prilej, este ur
mătorul : ora 
rea festivă ; 
monstrații de 
că și sportivă 
monstrații de box

Prin culoarul lăsat de Paul Matei și Vasile Oprea, Vaslle Stingă 
aruncă — dintr-o spectaculoasă înălțare — la poarta dinamoviș
tilor. (Fază din meciul Steaua — Dinamo București, din finala 
„Cupei României"). Foto : N. DRAGOȘ

Campionatul masculin de handbal ia finele turului

DfRHIUL DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA, 
HO I AflîI Oil PENIRU DESEMNAREA EIDERUEUI 

0 La Baia Mare se decide locul III • Se reia Divizia feminină „A"
Moment de vîrf în handbalul 

nostru : se încheie turul cam
pionatului masculin, Divizia 
„A", cu derbyui de mare inte
res Dinamo București—Steaua. 
Programat duminică dimineața, 
la ora 10,30, in Sala sporturilor 
din Tîrgovișle, meciul acesta 
va hotărî lidera clasamentului, 
înaintea lui, cele două formații 
ocupă următoarele locuri în cla
sament :
1. Steaua 10 10 0 0 273-217 30
2. Din. Buc. 10 9 0 1 252-196 28

Așadar, Steaua se prezintă la 
acest examen important neîn
vinsă, in timp ce Dinamo

București are în palmares un 
singur eșec : la Baia Mare, 
17—21 cu Minaur. în cazul unei 
victorii, campionii țării, steliș- 
tii, își vor consolida poziția, 
distanțîndu-se la 4 puncte de 
elevii lui Ghiță Licu. O victo
rie a dinamoviștilor i-ar aduce 
la egalitate de puncte cu 
Steaua, dar un golaveraj mai 
bun — acum sînt la egalitate, 
+ 56 — i-ar instala în frunte. 
Un meci egal este, firește, fa
vorabil echipei Steaua. Dincolo,

(Continuare in pag 2-3)

ora 15,45 — ștafeta Pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa- 

' „Da- 
categorii de vîrstă : 
11—12 ani, 13—14 

ani, băieți și fete) ; 
— demonstrații de

ciadei" (pe
9—10 ani, 
ani, 15—16 
ora 16,35 
aeromodele și autom odele ; ora 
15,30 — pe diferitele terenuri 
ale stadionului — întreceri de 
volei, rugby, handbal, baschet 
și minifotbaL

•
$ Corvinul încearcă să-și reia cursa de... metro
nom • Și Sportul studențesc se gindește la un 
loc fruntaș • F. C. Olt țintește victoria și podiu
mul, dar campioana nu a abandonat lupta pen-

wwwwv PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
_______ ____ _________

Diviziei

tru un nou titlu Jiul e favorita, mai ales că 
U.T.A. cam șchioapătă * AS.A. - Progresul Vul
can, un meci de... R" ? p„iî"
nu e Dinamo I

î
1
1
%
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CORVINUL HUNEDOARA - F.C.M. BRAȘOV
(N. Rainea — Bîrlad ; S. Necșulescu - Tîrg. șl V. Antohi — lași) 

SPORTUL STUDENȚESC - S. C. BACĂU
(M. Salomir ; M. Man - ambii Cluj-Nap. și M. Axente - Arad)

Stadionul Politehnica
F. C. OLT - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(S. Drăgulici — Drob. Tr. S. ; A. Mițaru și N Dinescu - Rm. Vilcea) 
JIUL PETROȘANI
(M. Abramiuc ; Gh. Arhire
A.S.A. TG. MUREȘ

(O. Ștreng ; I. Medveș -
STEAUA
(M. Ludoșan ; L Frunzâ

„B" ? 0 Steaua știe că „Poli1 
4|ț La Clui-Napoca, meciul unor 
echipe inconstante @ Chimia 
Rm. Vilcea iși amintește că a 
mai ciștigat cindva in fața di
namoviștilor, tot intr-un meci— 
televizat @ Dobrin contra... fos
tei sale echipe

CLASAMENT

„U“ CLUJ-NAPOCA 
(Fl. Popescu - Ploiești ; 
CHIMIA RM. VILCEA
(M. Neșu ; D. Buciuman

(de la ora

- U. T. ARAD
- ambii Suceava și M. Stănescu - lași)

- PROGRESUL VULCAN
ambii Oradea și A. Stoker — Petroșani)

- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- ambii Sibiu și Al. Mustețea — Pitești) 
Stadionul Steaua

- F. C. CONSTANȚA
Stoenescu și C. Maghiar — ambii Buc.)

- DINAMO
ambii Oradea și M. Dumea — Roman) 
15,30, meci televizat)

- C. S. TiRGOVIȘTE
și M. Bercan — toți din București)

M.

F. C. ARGEȘ
(D, Petrescu ; R. Rotaru

$ Partidele vor începe la ora 17,30, cu excepția celei de la Rm. 3 
Vilcea, care este televizată.

1. DINAMO 26 16 4 6 50-26 36
2. Univ. Craiova 26 16 3 7 53-18 35
3. Corvinul 26 13 6 7 54-31 32
4. F.C. OH 26 14 .4 8 37-23 32
5. Steaua 26 11 7 8 31-24 29
6. Sportul stud. 26 9 10 7 27-29 28
7. S.G. Bacău 26 9 8 9 32-37 26
8. F.C. Constanța 26 8 9 9 30-36 25
9. C.S. Tîrgoviște 26 10 5 11 24-33 25

10. „U* Cj.-Nap. 26 9 6 11 26-34 24
11. F.C.M. Brașov 26 9 6 11 20-29 24
12. Chimia Rm. V. 26 9 6 11 25-40 24
13. F.C. Argeș 26 8 7 11 23-26 23
14. U.T. Arad 26 8 7 11 25-30 23
15. „Poli* Tim. 26 8 7 11 26-32 23
18 Jiul 26 7 8 11 27-35 22
17. A.S.A. Tg M. 26 9 3 14 33-40 21
18. Prog.-Vulcan 26 5 6 15 24-44 16



Cirnp iarg deschis inițiativelor 
pe meleagurile tulcene

Debut într-o competiție atl 
CONCURSUL REPUBLICAN ,

DE CAT a II

Pentru tineretul și oamenii 
muncii de pe meleagurile tul
cene fiecare etapă din marea 
competiție națională „Daciada" 
înseamnă prilejuri de a lega o 
tot mai strînsă prietenie cu ac
tivitatea sportivă de masă, iar 
pentru elementele cele mai ta
lentate — adevărate trambuline 
spre afirmare. „Organele cu a- 
tributii in domeniul sportului 
— ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Damian, președinte al 
C.J.E.F.S. — și-au propus ca 
încă din startul etapei de vară 
să sprijine transpunerea în via
tă a inițiativelor valoroase care 
vizează lărgirea ariei de cu
prindere. permanentizarea prac
ticării exercîDi’or fizice, spori-

în Bistrița-Năsăud,
a turismului va

„Și în județul . Bistrița-Nă- 
săud — sublinia Constantin 
Sandu*,ă, președintele C.J.E.F.S. 

■— pregătirile pentru startul in 
etapa de vară a Daciadei au 
fost încheiate. Anticipăm o 
participare masivă Ia toate în
trecerile ce se vor organiza in 
asociațiile sportive din școli, 
din întreprinderi și instituții, 
de Ia sate, vizînd cuprinderea 
largă a tineretului îndeosebi în 
atletism, fotbal, handbal, ra
muri sportive cu o mare pon
dere în județul nostru. în plus, 
respectînd tradiția, considerăm 

Obiectivul județului Neamț
(Urmare din pag. 1)

fotbal ; o multitudine de com
petiții cu accent pe unitățile de 
bazăi ; revltalizarea Complexu
lui polisportiv „Sport și sănă
tate" în județ prin pregătirea a 
numeroși instructori care vor fi 
renartizați în 31 asociații spor- 

Alba dorește sâ-și menfină locul fruntaș
(Urmare din pag. 1)

acțiuni de largă accesibili
tate, cum ar fi : „Inimi 
fierbinți in tara de pia
tră", „Fetele de pe Tirnave", 
„Festivalul sportului muncito
resc", „Cupa Unirii", cu bogate 
programe cultural-sportive ; 
pentru elevi am inițiat o ac

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL

PROGRAMUL ETAPEI A XII-A LA HANDBAL FEMININ

• Bacău : TEXTILA BUHUȘI — ȘTIINȚA BACAu 0 Iași : 
TEROM — CONSTRUCTORUL BAIA MARE 0 Brașov : RUL
MENTUL — C.S.M. SIBIU 0 București : PROGRESUL — CON
FECȚIA (sala Floreasca, sîmbătă de la ora 17) 0 Timișoara : 

UNIVERSITATEA — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 0 Tg. 
Mureș : MUREȘUL — HIDROTEHNICA CONSTANȚA.

MODELUL STAPINIRI1 DE SINE

$

l . ------------

rea calității acțiunilor. Conco
mitent cu desfășurarea întrece
rilor pe asociații va avea Ioc 
acțiunea de reamenajare a ba
zelor și realizarea de noi baze 
sportive simple ; s-a alcătuit 
un program de „duminici cul
tural sportive" la nivelul con
siliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste ; în școli și 
licee se vor desfășura competi
ții devenite tradiționale ; vor 
continua acțiunile care se 
bucură de popularitate în jude
țul Tulcea, cum sînt cursele de 
canotaj pe Dunăre. „Amicii 
drumeției", „înotul pentru 
toți", „Complexul sporturilor 
tehnico-aplicative".

frumoasa tradiție
fi. continuată

că „Daciada" de vară va oferi 
un puternic impuls acțiunilor 
turistice de masă, drumețiilor 
și excursiilor în cele mai fru
moase zone ale județului, la 
Fîntînele, pe valea Birgăului, 
în masivul Rodnei".

Interlocutorul nostru și-a 
manifestat convingerea că la 
reușita concursurilor și compe
tițiilor ce se vor desfășura sub 
insemnele „Daciadei" de vară, 
cadrele didactice de specialita
te, instructorii sportivi obștești 
își vor aduce și de data aceasta 
un aport substantial.

tive ; instruirea a 140 de edu
catoare din grădinițe pentru in
troducerea, cu mai multă per
severență, a gimnasticii în rîn- 
dul preșcolarilor ; inițierea u- 
nor cursuri (ajunse acum a- 
proape de sfîrșit) pentru for
marea de instructori la sportu
rile tehnico-aplicative .

tiune complexă denumită „Zi
lele școlii Albei", in colaborare 
cu inspectoratul școlar și cu 
Consiliul județean al Organiza
ției pionierilor și șoimilor pa
triei ; in colaborare cu redac
ția ziarului „Unirea" organizăm 
excursii in locurile pitorești ale 
județului — o aefiune denumi
tă sugestiv „Unde mergem".

Programul întrecerii etapei a 
Xl-a mai cuprinde meciurile : 
Constructorul Arad — Univer
sitatea Craiova • Relon Săvi- 
nești — Politehnica Timișoara 
• Universitatea Cluj-Napoca— 
Petrolul Teleajcn 0 Știința Ba
cău — Constructorul C.S.U. O- 
radea. Sînt meciuri de mare 
importanță pentru subsolul cla
samentului, întîlniri aspre, care 
necesită arbitri cu mare expe
riență și cu curajul necesar 
aplicării stricte a regulamentu
lui. Sperăm că 'toți „cavalerii 
fluierului", delegați în această 
etapă, vor corespunde exigen
țelor, încercînd astfel să se re
abiliteze după numeroasele ne
reușite din ultima vreme.

protesta, nu se uita spre pro
priul ei antrenor pentru a se 
motiva, așa cum mai fac unii 
sportifri, ci căuta să fie cit 
mai repede acolo unde era ne
cesară prezența sa, singura ei 
„răzbunare*1 * 3 4 rămînînd sigu
ranța, precizia și forța (parcă 
atît de naturale) cu care valo
rifica aruncările de la 7 m. De-

(Urmare din pag l) 

insă, de aceste calcule, meciul 
Dinamo București — Steaua 
trebuie să se constituie in
tr-un derby al calității, al de
plinei sportivități, într-o întîl- 
nire care să reliefeze toate vir
tuțile handbalului. La crearea 
acestei atmosfere sperăm să 
contribuie și arbitrajul craiove- 
nilor Vladimir Cojocaru și Ion 
Mihăilescu.

Tot această etapă progra
mează la Baia Mare derbyul 
pentru locul III : H.C. Minaur 
întîlnește revelația campiona
tului, Dinamo Brașov. Iată si
tuația celor două în clasament :
3. H.C. Min. 10 7 1 2 212-183 25
4. Din. Bv. 10 7 0 3 238-220 24

împreună cu mulți colegi am 
asistat, cu cîtva timp in urmă, 
la un meci din campionatul Di
viziei „A“ de handbal feminin. 
Protagoniste-Terom lași și Tex
tila Buhuși ; o tntîlnire, din 
păcate, presărată cu multe faul
turi peste limita regulamentu
lui,' la capătul căreia au cîști- 
gat gazdele. Ce vreau însă să e- 
vidențiez. A fost in teren, la e- 
chipa învinsă, o handbalistă pe 
nume Elena Clubotaru, compo
nentă a lotului național, car 
a impresionat printr-un jo 
complet, cu pase „gen Gațu‘ 
care a fost omniprezentă tn a- 
părare și în atac (ce șuturi pu
ternice și din ce poziții !...). 
Cel mai mult ne-a impresionat 
puterea sa de luptă și stăpîni- 
rea de sine în momentele de 
tensiune ale meciului. Chiar și 
atunci cind faulturile extrem 
de tari nu o ocoleau, iar uneori 
nici nu se sancționa infracțiu
nea comisă asupra-l, Elena Ciu- 
botaru se ridica imediat, nu

altfel, a reușit să tnserte 12 dtn 
cele U goluri ale echipei sale.

Elena Ciubotaru șl colectivul 
care a format-o merită aplau
zele noastre.

CORNEL CREȚU — student la 
Facultatea de Hidrotehnică din 

Iași

UN AN CU MULTIPLE RESPONSABILITĂȚI 
PENTRU CĂLĂREȚII NOȘTRI

Mîine, Ia Roma, călăreții 
noștri Dumitru Velicu, Anghel 
Donescu (medaliați cu bronz 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova) și Nicolae Gheorghe vor 
fi prezenți la startul tradițio
nalului concurs internațional 
de dresaj, mareînd, astfel, de- 

» butul în noul sezon competi- 
țional de echitație. Am solici
tat secretarului federației de 
specialitate, DUMITRU NEDE- 
LEA, amănunte despre progra
mul acestui an.

„Plecînd de la ideea că in 
dresaj călăreții noștri dispun 
de reale posibilități de afirma
re, încercăm, prin participarea 
la o serie de concursuri inter
naționale de anvergură, să rea
ducem in prim-plan această 
disciplină care ne-a oferit in 
decursul anilor unele satisfac
ții. In acest context se înscrie, 
deci, participarea la C.H.I.O. 
de la Roma, ca și la concursu
rile de Id Plovdiv (Bulgaria), 
Lipica (Iugoslavia), Trinwillers
hagen (R. D. Germană), pre
cum și la concursul armatelor 
prietene (U.R.S.S.). Toate aces
te întreceri, la care se adaugă, 
desigur, și cele din campiona
tul national, vor trebui să ara
te in ce măsură putem sau nu 
să abordăm dificilele ' dispute 
ale campionatelor mondiale, 
care vor avea loc la sfirșitul 
lui august la Lausanne (Elve
ția)".

— Și probele de obstacole ?

— Alături de specialiștii in 
dresaj, și cei ai probelor cu 
obstacole au un calendar judi
cios intocmit, printre competi
ții figurînd cele de la Kiskun- 
hăl&s și Hortobagy (Ungaria), 
Lipica, campionatul armatelor 
prietene și concursul de la 
Tripoli, cu obiectiv central 
Balcaniada, care va avea loc 
intre 5 și 12 septembrie la 
Mangalia.

— Ați amintit de campiona
tele balcanice. Ce ne puteți 
spune despre pregătirile în ve
derea acestei importante com
petiții ?

— Ele se desfășoară pe două 
planuri : sportiv și organizato
ric. La capitolul „sportiv" fi-

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI „A“ (FEMININ)

1. ȘT. BACAU 10 9 0 1 247-187 28
2. Terom lași 11 8 0 3 250-212 2.7
3. Mureșul Tg. M.. 11 7 0 4 260-224 25
4. Univ. Tim. 11 7 0 4 245-224 25
5. Hidi. C-ța 11 5 0 6 229-225 21
6. Confec. B. 11 4 1 6 227-237 20
7. Textila Buh. 10 4 1 5 204-221 19
8. C.S.M. Sibiu 11 4 0 7 218-244 19
9. Progr. Buc. 10 3 3 4 185-190 19

10. Rul. Brașov 8 5 0 3 163-155 18
11. Constr. B.M. 11 2 1 8 211-260 16
12. „U“ Cj.-Nap. 11 2 0 9 216-276 15

MARIA DORGO CONDUCE 
fN „TROFEUL EFICACITĂȚII"

1. MARIA DORGO (Mureșul 
Tg. Mureș) 87 de goluri ; 2. Do
rina Damian (Universitatea Cluj- 
Napoca) 85 ; 3. Rodica Grigoraș 
(Confecția București) 82; 4. Zo- 
ranca Ștefanovicl (Universitatea 
Timișoara) 80 ; 5. Nadlre Luțaș 
(Universitatea Timișoara) 68 ; 6. 
Marla Tor<5 (Știința Bacău) 66 ; 
7—8. Iuliana Dimofte (Hidroteh
nica Constanta) șl Mariana Oacă 
(Rulmentul Brașov) 65 ; 9. Larisa 
Cazacu (Constructorul Bala Ma
re) 64 ; 10. Maria Popa (Progre
sul București) 57.

NUMAI SUPORTERII AU FOST „FAIR-PLAY".
ln luna ianuarie 1982, condu

cerea echipei de fotbal fotonii* 
Lipova, care activează In seria 
a Xl-a 
ziel „C“, 
namente contra sumei de 
lei pentru suporterii 
formații, 
mentelor 
beneficia

a campionatului Divi- 
a pus tn vin zare abo- 

10C 
amintitei 

La eliberarea abona- 
ni s-a spus că vom 
de următoarele avan-

taje : 1. vom avea asigurate lo
curile indicate pe abonament 
(rețineți, locuri care nu există 
tn tribune I) ; 2. vom avea in
trarea liberă la toate jocurile, 
inclusiv cele amicale. Asta a- 
vtnd în vedere că fiecare po
sesor al abonamentului a plă
tit mai mult cu 44 de lei peste 

garează competițiile amintite, 
dublate și de o muncă asiduă 
la antrenamente, deoarece do
rim să reconfirmăm, în fața 
publicului nostru, succesele 
realizate la precedentele edi
ții. Desigur, este prematur să 
avansez nume de călăreți, dar 
cei care urmează să ne repre
zinte vor fi selecționați numai 
după ce demonstrează convin
gător că merită un loc în e- 
chipa națională. Pe plan orga
nizatoric, lucrul a debutat încă 
din toamnă, cu un larg sprijin 
din partea organelor locale, a 
M.A.N., a M.A.I.A. și a nume
roși activiști voluntari. Astfel, 
in septembrie dorim ca tradi
ționala ospitalitate românească 
să fie din nou la înălțime, așa 
cum a fost și la celelalte ediții 
(găzduite la Craiova și Sibiu).

— Să revenim la campiona
tul național..

— El va fi structurat, ca și 
pină acum, cu întreceri, pe e- 
tape, pentru juniori, seniori și 
fete — la dresaj și obstacole 
—, dar in regulament au fost 
operate o serie de modificări 
care obligă la o creștere a res
ponsabilității în munca secții
lor. In mare, este vorba despre 
mărirea dificultăților parcursu
rilor cu obstacole, creșterea e- 
xigenței in aprecierea progre
siilor de dresaj, ceea ce im
pune din partea sportivilor și 
a antrenorilor lor o sporire a 
eforturilor în pregătirea unui 
material cabalin de calitate, 
capabil să facă față unor con
cursuri cu un grad ridicat de 
dificultate.

— Știm că în urma consfă
tuirii cu antrenorii, pe baza 
analizelor efectuate la fiecare 
secție, federația și-a impus o 
atitudine mai fermă, mai exi
gentă față de cei care se mul
țumesc cu puțin...

— Intr-adevăr, pentru noi 
toți, acest an competițional 
este unul cu multiple respon
sabilități, ceea ce impune o 
nouă atitudine, un nou mod de 
a privi munca și rezultatele 
secțiilor. In planul nostru de 
perspectivă ne-am propus o- 
biective îndrăznețe, dar realis
te, ele vizînd, printre altele, și 
participarea la Jocurile Olim
pice. Iată de ce este nevoie de 
un efort comun pentru a rea
liza la cotele dorite sarcinile 
care ne revin.

★
Călăria se află, deci, în fața 

unui nou sezon competițional. 
Se impune ca la toate cluburile 
și asociațiile să se desfășoare 
o activitate mai intensă, capa
bilă șă asigure progresul aces
tei discipline în arena interna
țională.

Em. F.

LUNI, ÎN SALA DALLES
Universitatea cultural-ștlln- 

țifică București, ta colaborare 
cu Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema „POTEN
ȚIALUL OLIMPIC AL CLU
BULUI VOINȚA'ȘI VALORI
FICAREA LUI IN PERSPEC
TIVA J.O. DIN ’84“.

Tema va fi susținută de 
conducerea șl antrenorii clu
bului respectiv ta ziua de luni 
26 aprilie 1982, orele 11, ta 
sala DaUes.

biletelorcostul
ciurile oficiale.
echipa Șoimii a susținut două 
jocuri amicale cu echipa Strun
gul din Arad și U.T.A., la care, 
stupoare, abonamentele NU AU 
FOST VALABILE și, astfel, am 
fost obligați să cumpărăm con
tra sumei de 10 lei aceste in
vitații bătute la mașină ( 7 ! ?), 
din care vă trimitem și dv. 
una, spre convingere. Consider 

. că prin această măsură se în
calcă grav ultimele hotărîrl ale 
C.N.E.F.S., ea nefăcînd altceva 
decît să înșele buna credință a 
suporterilor echipei Șoimii Li
pova.

Poate că dacă această scri
soare va vedea lumina tiparului 
conducerea asociației sportive 
și organele locale ne vor lă
muri — tot prin presă — cine 
se face vinovat de crearea unei 
astfel de situații anormale.

de la me- 
Nu de mult,

ȘTEFAN BURLACU — funcțio
nar Lipova, jud. Arad

Start oficial în noul sezon de 
concursuri al anului competițio
nal 1982, odată cu prima etapă 
a concursului republican de at
letism al juniorilor de cat. a 11-a. 
Esțe vorba de o competiție care 
se vrea importantă, o întrecere 
pe echipe, care, între altele, își 
propune nu doar să stabilească 
niște ierarhii și, bineînțeles, niște 
campioni, ci să creeze o emulație 
în rîndul tineretului și să desco
pere pentru atletism noi talente. 
Sînt acestea oare niște obiective 
exagerate ? Cîtuși de puțin, pen
tru că juniori de cat. a II-a (fe
tele născute în anii 1966 și 1967, 
băieții născuți în anii 1965 și 
1966) se găsesc în toate localită
țile și constituie majoritatea ele
vilor din cluburile sportive șco
lare, din alte secții pentru ju
niori, din cluburi și asociații. 
Pentru a avea succes, această 
competiție (așa cum, din păcate, 
n-au avut precedentele noastre

compt 
să fie 
de oi 
județe 
nori, 
junior 
respui

Corn 
24—25 
nie, 3 
2—3 o 
cu în 
Cîmpu 
din c< 
pe zoi

Urîn 
acum 
nu ex
cursul 
n !

Intre 
la : C 
Ploieșl 
cău ș 
public

TURNEUL DE BASCHE
GRUPA 7-12, DE LA

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon). 
VOINȚA BRAȘOV — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 51—73 (29—36). 
Cu un lot mai valoros și bine 
pregătite de antrenorul D. Leabu, 
bucur eșten cele au fost în perma
nență superioare adversarelor și 
au obținut o victorie clară. Au 
înscris : Solovăstru 16, Cicio 12, 
Adler 4, Catințescu 6, Barcanschi 
7, Cchiuleț 2, Rusu 4 (pentru

DIVIZIA „A" 
DE TENIS DE MASĂ

V oința
6, Sin 
nescu 
pe lo vi (

Au
(Bucui 
poca).

CRIȘ 
C.S.S. 
(45—34

C.S.t
MOBII
62—63

O

Astăzi și mîine, o nouă etapă 
în campionatul Diviziei ,,A“ de 
tenis de masă, cu un număr .de 
partide redus, firește, datorită 
campionatelor europene. In com
petiția feminină : MEFMC Buc. 
— Constructorul Tg. Mureș, Me
talurgistul Cugir — C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, C.S.M Iași — C.S.Ș. .1 
Buc. ; în întrecerea masculină : 
Voința Satu Mare — C.S.M. Bu
zău, Muntenia Buzău — Tracto
rul Brașov, Constructorul Tg. 
Mureș — STICLA-C.S.Ș. Bis
trița șl STTROM Buc. — Trico- 
dava Buc.

CLU 
foii), 
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IN DIVIZIA „A“ DE
PROGRAMUL ETAPI

București VULCAN — DINAM
(Stadionul tineretului, ora 11 ; arb.

București STEAUA — POLIT1
(Stadionul Steaua, ora 9,30 ; arb. S' 

București H.C. SP. STUDENȚESC — C.S.M.
(Compl. sp. Tei, ora 10 ; arb. C 

BIrlad RULMENTUL — C.S.M.
(Stadionul Rulmentul, ora 9,30 ; arb 

Petroșani ȘTIINȚA — SITIN')
(Stadionul Știința, ora 10 ; . Fi.

Timișoara UNIVERSITATEA — ; l'TUl
(Stadionul „1 Mai", ora 9,30" j. 

Arad GLORIA P.T.T. — R.L.. GI
(Teren Motorul, ora 9 ; arb. P.

In Divizia „A“ de rugby, o 
nouă etapa (a 19-a) foarte atrac
tivă, Îndeosebi pentru disputa tot 
mai aprigă care se anunță ta 
vederea evitării retrogradării, ta 
această privință reține atenția

UNDE MERGEM?
SÎMBĂTĂ

FOTBAL. Teren Politehnica 
de la ora 17,30 : Sportul stu
dențesc București — S.C. Ba
cău (Dlv. ,A“) ; de la ora
15.30 : partida de speranțe. 
Stadion Steaua, de la ora
17.30 : steaua — Politehnica 
Timișoara (Div. „A") ; de la 
ora 15.30 : meciul de speranțe.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 17 : Progresul Bucu
rești — Confecția București 
(Dlv. „A“ tem.).

RUGBY. Teren Tineretului, 
de la ora 11 : Vulcan — Di
namo (Dlv. „A").

DUMINICA
FOTBAL. Teren Autobuzul, 

dc la ora 11 : Autobuzul 
București — Gaz metan Me
diaș (Div. WB“) ; teren Meta
lul, de la ora 11 : Metalul 
București — F.C. Șoimii Si
biu (,.B ) ; stadion Republicii, 
de la ora 11 : Luceafărul — 
Carpați Mîrșa (WB“) ; teren 
Dinamo, de la ora 11 : Dina
mo Victoria București — Ș.N. 
Oltenița (,,CM) ; teren Flacăra 
roșie, de la ora 11 : Flacăra 
roșie București — Construc
torul Călărași (WC“) : teren 
Abatorul, de la ora 11 : Aba
torul București — Amonil Slo
bozia („Cu) ; teren T.M., de 
la ora 11 : Luceafărul Bucu
rești — T.M. București (,C“); 
teren ICSIM, de la ora 11 : 
ICS1M București — Petrolul 
Roata de jos (,,CM) ; teren A- 
versa, de la ora 11 : 
București — Danubiana Bucu
rești („C“).

HANDBAL. Teren Universi
tatea (Facultatea de Drept), 
de la ora 16 î Universitatea 
București — C.F.R. Craiova 
(Div. „B- fem.) ; de Ia ora 

17.15 : Universitatea Bucur ești 
— Unirea Focșani (,,B“ m.).

RUGBY. Teren Steaua, de la 
ora 9,30 : steaua — Politeh
nica Iași (Div. WA“) ; teren 
Tei, de la ora 10 : Sportul 
studențesc — C.S.M. Suceava 
(Dlv. WA“).
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„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI

Alte rezultate din „Cupa Ro- 
mâniel“ la Hochei, turneele pre
liminarii :

MIERCUREA CIUC. Trei jocuri 
mai echilibrate și, prin aceasta, 
mal atractive. în prima partidă, 
Dinamo București a învins pe 
Metalul IMASA Sf. Gheorghe cu 
9—3 (3—0, 2—0, 4—3), prin punc
tele înscrise de Solyom 4, Her
ghelegiu, Lămpi, Mor o șan, Tu- 
reanu, Teodoriu — Dinamo, Jin- 
ga, Demeter, Csedii — Metalul, 
după care Metalul Rădăuți a ob
ținut prima sa victorie în dauna 
echipei C.SJVI. Suceava, de care 
a dispus cu 8—3 (5—0, 1—1, 2—2); 
autorii golurilor : Ciprianov 4, 
Buziuc, Halusz, Coca și Harnad, 
respectiv Curelușac, Duca, Răi- 
leanu. în ultimul meci, S.C. Mier
curea Ciuc — Avîntul Gheor- 
gheni 16—1 (10—1, 4—0, 2—0) ;
scorul a fost deschis de Avîntul 
(Gydrgy), apoi localnicii au în
scris de 16 ori prin Gereb 5, 
Șandor, Bar tails I, Z. Nagy, Bar- 
talis II — cîte 2, Bogos, B. Nagy 
și Gall. (V. PAȘCANU — coresp.)

GALAȚI. Dunărea a învins pe 
Progresul Miercurea Ciuc după 
un joc frumos și echilibrat cu 
5—2 (1—1, 2—0, 2—1) ; au marcat: 
Marcu, Raica, Berdilă, Vișan, 
Brandabur, respectiv Kedves, 
Szenteș.

în ultimele jocuri : Progresul 
Miercurea Ciuc — Sp. studențesc 
ASE 7—2 (1—0, 1—2, 5—0) ; au
marcat : Eejan 2, Szenteș 2, Ked
ves, Solomon, Gabriclli, respectiv 
Matache și Nibu ; Steaua — Du
nărea Galați 10—5 (3—0, 4—3,
3—2) ; au înscris : Chiriță, Caza- 
cu, Hălăucă, V. Huțanu — cîte 
2, Gheorghiu, Nistor, respectiv 
Ene 2, Vișan, Brandabur, C. Nistor, 
Pentru turneul final s-au califi
cat Steaua șir Dunărea Galați). 
(T. STRIOPOl' — coresp.).

,RAJ - VOLEI (f)
(U, 4, Arbitri : V. Tilcă (Cra- 
iova), C. Pitaru (Sibiu). Ceva 
mai echilibrat meciul dintre 
Calculatorul București și Olim
pia Oradea : 3—0 (9, 10, 12). Ar
bitri : D. Dobrescu (Ploiești), F. 
Scutaru (Galați). în ultima în- 
tilnire. Confecția București a în
vins, tot fără emoții, pe' Ceahlăul 
P. Neamț cu 3—0 (12, 11, 8). Arbi
tri : C. Pitaru (Sibiu), L. Grun 
(Tg. Mures). Remarcînd faptul 
că bucureștencele Confecția și 
Calculatorul au obținut cîte trei 
victorii, iată numărul de puncte 
acumulate pînă acum : Confec
ția și Calculatorul — 6 p, Uni
versitatea, Ceahlăul, Olimpia —4 
p, Chimia 3 p. Turneul continuă 
astăzi și mîine. (I. POCOL — 
coresp.)

CAMPIONATELE 
UNIVERSITARE DE JUDO

în Sala sporturilor din Brașov 
se vor desfășura, azi și mîine, 
finalele campionatelor republi- 

. universitare de judo. Pen- 
- uceste întreceri, cei mai multi 
concurenți sînt din centrele uni
versitare București, Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, Brașov și Tg. 
Mureș. Printre competitori sînt 
și unii sportivi cunoscuțl ca Bela 
Udvari, Loghin Lazăr, Costel Năf- 
tică, Gheorghe Dani, Gabriel 
Sapta ș.a.

LA MĂGURA, CONCURS 
AUTOMOBILIST

I
I
I

Inaintea etapei de astdzi a Diviziei „A"

VEȘTI DE LA CELE 18 ECHIPE
• CORVINUL îl are, în 

continuare, pe Dumitriu IV In-
disponibil • F.C.M. BRAȘOV 

Inu anunță nici o absență în lot.
• SPORTUL STUDENȚESC 

nu poate conta pe aportul lui 
IBucurescu — suspendat. • 

S.C. BACAU are probleme de 
. efectiv : Andrieș și L Solomon 

Isînt suspendați, iar Vamanu 
«este accidentat.

• F.C. OLT nu are indispo
nibilități. • UNIVERSITATEA I CRAIOVA. Bălăci, Cămătaru și
Tilihoj sînt suspendați.

• JIUL nu anunță nici oI indisponibilitate. • U.T.A. îi
are în continuare accidentați 
pe Vaczi și Csordas, iar Coraș 

ieste suspendat.
• A.S.A. TG. MUREȘ are 

tot efectivul apt de joc. • 
, PROGRESUL-VULCAN va a-

linia. după toate probabilitățile, 
aceeași formație ca și în etapa 
trecută.
• STEAUA îl are suspendat 

o etapă t>e Sameș. • „POLI" 
TIMIȘOARA nu-1 va putea fo
losi pe Șunda, suspendat.
• „U“ CLUJ-NAPOCA. Este 

incertă folosirea lui I. Mureșan 
și Suciu. • F.C. CONSTANȚA. 
Sub semnul întrebării — utili
zarea lui Costaș și Nistor.
• CHIMIA RM. VÎLCEA 

Cincă este suspendat. • DI
NAMO nu poate conta pe 
Mulțescu și Bumbescu, ' sus
pendați.
• F. C. ARGEȘ, Bărbulescu, 

Badea și Cristian sînt suspen
dați. • C.S. TIRGOVIȘTE nu 
anunță indisponibilități în lot.

Al) I0SI ALCÂTIJITI IOTURILE REPREZENTATIVE 
PINIBIi MICIOIIIl! CO (CIIIPEIt CIPRULUI 

• Petcu și Văetuș — noutățile lotului „A"
După cum am mai anunțat 

sîmbătă 1 Mai, echipa națio
nală a României va - debuta in 
noua ediție a preliminariilor 
campionatului european. întîl- 
nind, la Hunedoara, reprezen
tativa Ciprului. In vederea a 
cestei partide, antrenorii Mircea 
Lucescu și Mircea Radulescu 
au convocat următorii jucători:

Moraru și Iordache — por
tari ;

Rednic, M. Mihai. Ștefănescu, 
Iorgulescu și Bogdan — fun
dași

Țiclcanu, Augustin, Boloni. 
Klein, Bălăci și Petcu (Corvi- 
nul) — mijlocași ;

Gabor, Cămătaru, Turcu și 
Văetuș — înaintași.

Noutățile actualului lot sînt 
Petcu și Văetuș. Reunirea lo
tului va avea loc mîine, la 
Hunedoara.

Debut și oentru lotul de ti
neret. care va susține la Li- 
masol. simbătă l Mai. partida 
cu echipa similară a Ciprului. 
Pentru adest prim meci oficial, 
antrenorul Cornel Drăgușin a 
apelat Ia următorii jucători :

Girjoabă și Alexa — portari;
Eduard, Zare Andone, Cîrciu- 

maru, Matei si Roman — 
fundași ;

Balint, Minea, C. Ilie și Han- 
ghiuc — mijlocași :

Sertov, Ralea, Fîșic și Las- 
coni — înaintași.

Reuniunea lotului de tineret 
va avea loc mîine la București, 
cei trei divizionari .,B“ —
Zare (F.C. Bihor). Roman 
(Gloria Bistrița) și Ilanghiuc 
(F.C.M. Siderurgistul Galați) — 
urmînd a se alătura după sus
ținerea etanei de duminică a 
Diviziei ..B“.

rară secții bine organizate nu se poate concepe înalta performanța

Astăzi, la Măgura (județul Bu
zău), are loc, în premieră, un 
interesant concurs automobilistic 
de viteză în coastă — de fapt 
prima din cele șapte etape ale 
campionatului republican. între
cerea, la care vor participa cir
ca de alergători — avansați 
și începători — este programată 
să înceapă în jurul orei 12,30, 
după ce în cursul dimineții vor 
avea loc o serie de pregătiri 
specifice (revizie tehnică, valida
rea înscrierilor, antrenament ș.a.).

ează cumpărătorii interesați că 
: a.c. s-au sistat înscrierile pen- 
numărul cumpărătorilor înscriși 

respunzător cantității de autotu-

ști vinde la prezentare în limita 
oturisme, avînd motoare a li men-

83.880 lei ; cu motor de

de 87.600 lei ; cu motor

de 92.570 lei ; cu motor

jrețul de
;m.
a prețul 
km.
la prețul
km.
iuțoturisme, amatorii se vor pre
rii, șos. București — Pitești, km 
n valoarea autoturismului soliei-

autoturisme -nu este necesară 
tnanciară din care să rezulte că 
ul nu a dobîndit autoturism.

)T0 PRONOSPORT INTORNEAIĂ
între orele 17 și 18 și la radio tn 
cursul serii 9 De asemenea, as

tăzi este ultima zi de depunere 
a buletinelor pentru concursul 

; Pronosport de mîine, care, după
• toate probabilitățile, va aduce

frumoase satisfacții celor mal 
1 pricepuți amatori de pronosticuri 
i sportive. • O altă posibilitate de 
1 mari succese o constituie, deși-
i gur, Lozul în plic, la care parti-

î cipanții au în permanență mul- 
e tipie posibilități de a obține cîș-

I 
I
I
I
I
I
I
I

SUSPENDAREA UNOR JUCĂTORI
In ultima sa ședință, Comisia 

de competiții și disciplină a 
F.R.F. a analizat abaterile u- 
nor jucători săvfrșite în ultima 
etapă a Diviziei „A" și a luat 
următoarele măsuri : jucătorii 
Cămătaru (Universitatea Cra
iova) și Badea (F.C. Argeș) au 
fost suspendați pe cite două 
etape, iar jucătorul Balaei (U- 
niversitatea Craiova) ne o •* 
tapă.

SANCȚIONAREA UNOR ARBITRI
Luind în discuție arbitrajele 

prestate în ultimele două etape 
ale Diviziei „A“, Biroul Cole
giului central al arbitrilor a 
hotărît următoarele sancțiuni :

— Cr. Teodorescu — suspen
dat 3 etape,

— I. Igna — suspendat o 
etapă,

— V. Ciocan — avertisment.

I pnoomuTii $i uwiihii
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SERIA I î C.S.U. Galați — Glo
ria Buzău : N. Voinea (Bucu
rești), Relonul Săvinești —F.C.M 
Progresul Brăila : L Orzață (Bra
șov), Politehnica Iași — C.S.M 
Sf. Gheorghe : P. Seceleanu
(București), Delta Tul cea —Con
structorul Iași : M.P. Dan (Bucu
rești), Unirea Dinamo Focșani — 
Ceahlăul P. Neamț : V. Roșu 
(București), C.S.M. Suceava — 
I.M.U. Medgidia : R. Matei (Bucu
rești), Gloria Bistrița — F.C.M. 
Siderurgistul Galați : Gh. Manta 
(București), C.S. Botoșani — Vii
torul Gheorgheni : M. Huștiuc 
(București), Viitorul Mecanica 
Vaslui — Victoria Tecuci : I. Va- 
sile (București).

SERIA A II-a: Autobuzul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Metalul 
Plopeni — Mecanică fină Bucu
rești : V. Curt (Medgidia), Du
nărea Călărași — Energia Slati
na*: M. Gheorghiu (Giurgiu), 
Tractorul Brașov — Rapid Bucu
rești : I. Velea (Craiova), Meta
lul București — Șoimii IPA Si
biu : V. Titorov (Drobeta Tr. Se
verin) , Chimica Tîrnăveni — Uni
rea Alexandria : C. Pădurăriței 
(Oradea), Luceafărul București — 
Carpați Mîrșa : T. Chelu (Giur
giu) , Petrolul Ploiești — Auto
matica București : T. Cruceanu 
(Tecuci), Pandurii Tg. Jiu — Fla
căra Morenl : I. Caraman (Ora
dea).

SERIA A IlI-a : C.F.R. Timi
șoara — Rapid Arad : L Dima 
(Sighișoara), C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — U.M. Timișoara : Al. 
Bădulescu (Ploiești), Olimpia Sa- 
tu Mare — Minerul Lupeni : I« 
Tărcan (Reghin), C.F.R. Cluj-Na
poca — Dacia Orăștie: J. Grama 
(București), Minerul Cavnic — 
F.C. Baia Mare : St. Moldovan 
(Sighet), F.C.M. Reșița — Mine
rul Uba Seini : M. Lică (Bucu
rești), F.C. Bihor Oradea — Au
rul Brad : FI. Tăbîrcă (Rm. VII- 
cea), Strungul Arad — Someșul 
Satu Mare : D. Rădulescu (Bucu
rești), C.T.L. Sighet — înfrățirea 
Oradea: V. Qonstantinescu (Bucu
rești).

ti guri în autoturisme și mari 
sume de bani. NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRA 
PRINTRE MARII BENEFICIARI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT I
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 23 APRILIE 

1982
Extragerea I : 77 40 29 68 12 45 

76 9 36.
Extragerea a n-« : 31 48 K 7 

27 5 46 87 50.
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

1.330.536 lei din care 387.245 lei. 
REPORT LA CATEGORIA L

F.C.M. SIDERURGISTUL GALAȚI, PE UN DRUM 
, AL UNOR MULT

I'' n clasamentul primei se
rii a Diviziei „B", F.C.M.
Siderurgistul Galați ocupă,cu zece etape înaintea înche

ierii campionatului, locul 5, cu 
27 de puncte, la o distanță 
apreciabilă de actuala lideră, 
Politehnica Iași. Practic, în a- 
ceste condiții, formația antre
nată de Leonid Antohi nu mai 
poate concura la lupta pentru 
promovarea în primul eșalon, 
obiectiv pe care și-l stabilise 
în vara anului 1981, așa cum 
se obișnuiește, din oficiu a- 
proape, în virtutea statutului 
său de fostă divizionară „A“.

O stare de criză prelungită 
a anulat însă obiectivul pro
pus. Abia în decembrie anul 
trecut, clubul gălățean, într-o 
formulă organizatorică nouă 
(președinte — ing. Grigore Bu- 
hancă), a pornit pe drumul u- 
nor înfăptuiri trainice, anga- 
jlndu-se în deplin consens cu 
năzuințele numeroșilor iubitori 
ai fotbalului din marele port 
dunărean

Si una dintre marile proble
me cu care s-a confruntat, 
chiar de la început, noua con
ducere a echipei F.C.M. Side
rurgistul a fost aceea a efec
tivului de jucători, serios afec
tat atțt din punct de vedere 
numeric, cit și valoric. Să men
ționam, cu acest prilej, că in
tr-un interval de timp relativ 
scurt, clubul gălățean a pier
dut nu mai puțin de 13 jucă
tori (Orac, Vlad, Florea, Ma- 
jaru, L Constantinescu, Bur- 
cea, C. Zamfir, Jivan, D. Ra
du, Stoica, State, M, Olteanu 
și Țolea), transferați la alte co
lective sau retrași din activi
tatea competițională, cărora li 
s-au adăugat numeroase acci
dentări sau îmbolnăviri de lun
gă durată. Problema efectivului 
de jucători s-a conjugat și cu 
o accentuată scădere a stării 
de disciplină, cei rămași să a- 
pere, în continuare, culorile 
clubului manifestînd o lipsă de 
încredere în posibilitățile pro
prii, în șansele de revenire la 
normal a echipei. Și toate 
aceste neajunsuri s-au transfe
rat, cu efecte nocive, și pe 
planul instruirii, al jocului. Iar 
rezultatele, firește, nu au fost 
— și nici nu puteau fi — cele 
dorite.

Trebuia, deci, făcut ceva 
care să readucă echipa 
F.C.M. Siderurgistul pe 

linia de plutire. Și acest „ce

va" a început, în urmă cu cî- 
teva luni, cu REORGANIZA
REA CLUBULUI. pe criterii 
mai solide, care să-i asigure 
dezvoltarea în limitele pe care 
le pretinde performanța. Noul 
președinte al clubului, ing. Gr. 
Buhancă. a concentrat. în sfera 
de activitate legată nemijlocit 
de stimularea performanței, toa
te forțele locale, care să poată 
sprijini efectiv redresarea cît 
mai grabnică a echipei. Iată și 
cîteva dintre cele mai importăh- 
te obiective „atacate”, din start, 
cu toată convingerea și care au 
început să prindă conturul re
alizărilor, așa cum am avut 
prilejul să constatăm cu oca
zia unei recente vizite făcute la 
fața locului.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMA
TULUI DE MUNCĂ ȘI DE OR
DINE IN CADRUL ECHIPEI. 
Plecarea unor jucători certați 
CU disciplina (C. Zamfir, D. 
Radu, Jivan) și promovarea al
tora mai tineri, dornici de a- 
firmare — Bozi, M. Stan, 
Cleminle, Oprea, Boghian, Ste- 
rian, ultimii patru juniori, din 
pepiniera proprie — constituie 
un pas încurajator pe calea 
asigurării unui puternic fond 
moral, premisă a unor succe- 
ce adevărate, chiar în viitorul 
apropiat. In același context se 
înscrie și preocuparea pentru 
viața și activitatea jucătorilor 
și dincolo de porțile stadionu
lui, concretizată prin școlariza
rea, pregătirea pentru insușirea 
unei profesii, încadrarea în pro
cesul de producție. în prezent, 
Kortesi, Ghiță, Bozi, Angheli- 
nei, C. Rusu și Oană se pre
gătesc pentru examenul de ad
mitere în facultate sau pentru 
a urma diferite școli de maiș
tri, alți patru — Iordăchescu, 
M. Stan, Balaban și Comșa — 
sînt studenți, Bejenaru lucrea
ză efectiv ca inginer, alți com
ponent! ai lotului, cei mai ti
neri, sînt încă elevi.

DEZVOLTAREA BAZEI MA
TERIALE se bucură, de ase
menea, de o atenție deosebită. 
Se lucrează, în momentul de 
față, fiind în stadiul de fini
sare, la amenajarea a două te
renuri — unul gazonat și altul 
cu zgură — pentru antrena
mente. Se fac eforturi, în a- 
celași timp, pentru încheierea 
lucrărilor de reparație și mo
dernizare a vestiarelor, grupului 
sanitar și de refacere de la sta
dionul „Dunărea”. „Ne bucu
răm, în toate acțiunile pe care

AȘTEPTATE ÎMPLINIRI
Ie întreprindem, ne spunea 
președintele clubului, ing. Gr. 
Buhancă, de sprijinul organelor 
locale de partid, ai multor în
treprinderi din municipiul Ga
lați — in special al Combina
tului siderurgic. Avem, pină 
acum, un număr de aproxima
tiv 4 000 de membri susținători- 
cotizanți și sperăm ca, treptat, 
numărul acestora să crească. 
Ca și al spectatorilor dealtfel, 
care au iuceput să ia, din nou, 
cu încredere, drumul stadionu
lui, la meciurile și chiar la an
trenamentele formației noas
tre".

★

OPTIMIZAREA PROCE
SULUI DE INSTRUIRE 
SPORTIVA. Participarea 

tot mai activă și conștientă a 
jucătorilor la pregătire apare 
evidentă în ședințele de antre
nament. Conținutul acestora, 
este, înainte de orice, in de
plină concordanță cu necesită
țile jocului cu miză, care, așa 
după cum afirmau antrenorii 
L. Antohi și A. Neagu, a că
pătat, în ultima vreme, mai 
multă consistență, a crescut în 
calitate, asigurindu-se, in acest 
fel, condițiile realizării unor 
rezultate pe măsura așteptări
lor, în perspectiva apropiată. 
Față de marea tinerețe a lotu
lui (media de vîrstă, 21 de ani 
și jumătate) se simte, indiscu
tabil, nevoia unui plus și de ex
periență și de valoare, acestea, 
desigur, în ideea obligațiilor 
competiționale pe care urmează 
a și le asuma F.C.M. Siderur
gistul pentru campionatul vii
tor, la capătul căruia se speră 
— și cu justificat temei — că 
echipa va reveni în Divi
zia „A".

.. ★

In ziua în care am vizitat 
clubul gălățean era o zi 
de lucru obișnuită. La ora 

prinzului, în biroul președinte
lui avea loc o ședință la care 
participau membri ai conduce
rii clubului, I. Simionescu. I. 
Mihăescu, I. Veștemeanu, Aii 
Sezai, S. Rotaru, FI. Hoiazi, 
Emil Dan, cadre cu munci de 
răspundere, directori ai diferi
telor întreprinderi din oraș. în
că un semn că Ia Galați multe 
lucruri s-au schimbat în bine, 
că echipa F.C.M. Siderurgistul 
se află pe un drum care o va 
duce. — se speră — spre ade
vărate împliniri.

Mihai lONESCU

Un succes de sezon la indemina tuturor I

LOZUL PUIMAVLRII
I emisiune s/veialti limitata

ORICINE JOACA POATE CiȘTIGA :
© autoturisme „Dacia 1300" și „Trabant 601 
• 50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT
Șl VINZĂTORII VOLANȚI DIN ÎNTREAGA ȚARA 

VĂ STAU ZILNIC LA DISPOZIȚIE
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A ÎNCEPUT balcaniada de tir
O Reprezentanții țării noastre conduc, după prima 

* manșă, la pistol viteză ® La pușcă 60 focuri, trăgătorii 
români, medaliați cu argint și bronz

La Campionatele europene de tenis de masă
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FETELE NOASTRE SE REMARCĂ LA DUBLU
ATENA, 23 (prin telefon). 

Pe poligonul Kessariani, din 
capitala Greciei, au în
ceput vineri întrecerile Cam- 
pionatulului balcanic de tir, 
arme cu glonț. In prima 
zi a competiției și-au 
putat 
proba 
niori; 
niorii 
da rd.

cu
competiției și-au dis- 

întiietatea pușcașii la 
de 60 focuri culcat, se- 
la pușcă liberă, iar ju- 
și senioarele la stan- 
Reprezentanții țării noas

tre n-au reușit să-și adjudece 
nici un titlu balcanic, ei ocu- 
pind locuri doi și trei, prin 
Romulus Nicolescu, Florin 
Cristofor, Ioan Joldea și Ni- 
cuiina Iosif.

Tot în ziua inaugurării Bal
caniadei au intrat în concurs 
și pistolarii de la .viteză*, ei 
consumind doar prima jumă
tate a nrobei — 30 focuri. 
Atît la seniori, cit și la ju
niori. pe primele locuri se 
află țintașii români Grațian 
Calotă și Marin Stan la se
niori și Gabriel Cristache la 
juniori. Lipsește dintre primii 
clasați în manșa I campionul 
olimpic al probei. Corneliu Ion, 
care la una din seriile scurte.

de 4 secunde, a „pierdut* o 
siluetă, a cincea, după ce în 
tintele 1, 2, 3 și 4 nimerise 
..decarul* și astfel el a punc
tat doar 288. ocupînd un loc 
în partea a doua a clasamen
tului primei manșe.

REZULTATE TEHNICE — 
pușcă liberă 60 I culcat se
niori : 1. N. Trcpi (Albania) 
598 p, 2. R. Nicolescu 595 p, 
3. FI. Cristofor 595 p... 10. E. 
Antonescu 590 p... FI. Brînduș 
587 p. Pe echipe : 1. Albania 
2 368 p, 2. România 2 367 p, 
1 Bulgaria 2 343 p. Pușcă 
standard 60 f culcat juniori : 1. 
V. Stoianova (Bulgaria) 595 
i>, 2. I. Ciobanov (Bulgaria). 3. 
L Joldea 592 p ; senioare : 1. 
Nonka Matova (Bulgaria) 596 p, 
2. Ecaterina Mitropolu (Grecia) 
591 p, 3. Niculina Iosif 590 p. 
Pe echipe : 1. Bulgaria 1 773 p, 
2. Iugoslavia 1769 p, 3. Româ
nia 1 765. Pistol viteză manșa I 
(30 f) : 1. Gr. Calotă 299 P (a 
pierdut un punct la ultima se
rie de 4 secunde), 2. M. Stan 
298 p, 3. A. Berto (Albania) 
297 p ; juniori : 1. G. Cristache 
294 p... 3. S. Babii 289 p.

VÎCIORII ROMÂNEȘTI EA „INTERNÂJlONÂlflE"*

DE TIR AEE IUGOSLAVIEI
La Titograd s-au desfășurat 

zilele trecute campionatele in
ternaționale de tir ale Iugo
slaviei, la care au participat și 
trăgători români, dintre care 
Liviu Stan și Florin Minișan 
au avut o comportare fru
moasă. cîștigînd primul loc la 
proba de pistol liber — cu 
561 p. respectiv la pușcă liberă 
60 f fculcat — 595 p. In alte 
probe, trăgătorii noștri s-au si-

tuat pe următoarele locuri 
pistol viteză — 6. T. Tașcă cu 
588 p, 9. V. Suciu cu 587 p (a 
cîștigat cehoslovacul Lichy cu 
591 p), pușcă standard 3X20 f 
— 6. Daniela Toader cu 561 p 
(a cîștigat iugoslava Mirjana 
Jovovici cu 569 p), pușcă li
beră 3X40 f — 6. M. Oncică 
cu 1119 p, 10. FL Minișan cu 
1113 p (pe primul loc, iugo
slavul S. Pegovici cu 1134 p).

î

BUDAPEST^, 23 (prin te
lex). Cea de a 13-a ediție a 
campionatelor europene de te
nis de masă este în plină des
fășurare. Un program încăr
cat, care începe la 9 diminea
ța șl se termină cu mult după 
miezul nopții, face ca sportivii 
să treacă adesea de la o masă 
la alta fără prea multă pauză. 
După victoria obținută de Olga 
Nemeș la Kristin Hagen (3—0), 
a fost rîndul Evei Ferenczi să 
obțină o victorie categorică la 
favorita Beatrix Kishazi (Un
garia), care nu s-a putut opune 
atacurilor puternice și bine pla
sate ale sportivei noastre. Eva 
a cîștigat cu 3—0 (4, 16, 16), 
stabilind și cel mai scurt set 
din probele de simplu de pînă 
acum, în schimb Maria Alboiu 
a pierdut la Kristin Kruger 
(R.F.G.) cu 3—0 (11, 12, 16).

O misiune extrem de dificilă 
au avut-o la dublu fete Eva 
Ferenczi și Olga Nemeș în par
tida cu unul din cuplurile fa
vorite, alcătuit din Kamizuru, 
Kruger (R. F. Germania). Me
ciul a debutat în nota de do
minare a fetelor noastre, care 
conduc continuu (7—3, 10—6,
14—9, 17—14, 19—15, 20—18), dar 
nu reușesc punctul final, ce- 
dînd după alte trei setbaluri : 
24—26 ! Marcate de acest mo
ment ele se văd întrecute și în 
următorul set, totul părind că 
se desfășoară în favoarea ad
versarelor. Dar dublul nostru 
nu cedează, ciștigă următorul 
set (21—16) și, după mari emo
ții, egalează (21—18). Setul fi
nal a ținut asistența cu sufle
tul la gură. Sportivele vest- 
germane conduc la un moment 
dat cu 17—14. apoi... 19—16. In 
acest moment se produce o 
gravă greșală de aribtraj : nu 
se observă că mingea a căzut

1N ELVEȚIA, VICTIME
ALE AVALANȘELOR

BERNA (Agerpres). — Doi 
schiori elvețieni și-au pier
dut viața, ca urmare a unei a- 
valanșe produse pe pantele vlrfu- 
lul Mont-Broule (2575 metri). Ră
niți grav, el au fost transportați 
de urgență la spitalul din orașul 
Sion, dar nu au mal putut ti 
salvați.

Alțl doi schiori au fost a- 
coperițl, ieri, de o avalanșă da 
zăpadă în aceeași zonă, dar s-au 
putut elibera singuri, fără a fi 
răniți.

CUPA MONDIALA” LA ATLETISM, LA CANBERA«i
Cea de a IV-a ediție a „Cu

pei mondiale", competiție im
portantă a atletismului inter
național. urmează 
în anul 1985. la 
Olimpiada de la 
șl la doi anj după , _ .
a Campionatelor mondiale, de

să aibe loc 
un an după 
Los Angeles 
prima ediție

la Helsinki. Dintre multele lo
calități care doresc să găz
duiască întrecerile „Cupei
mondiale* (concurs pe echipe), 
Federația internațională s-a 
decis asupra orașului austra
lian Canbera.

CONCURSUL DE MARȘ „PRISTA"
RUSE. Rezultate din concursul 

de marș „Prlsta* : juniori — 10 
km : V. Mastovik (U.R.S.S.) 
41:34,18... 4. Gh. Frecățeanu
44:22,36 ; seniori — 20 km : Al. 
Kostacev (U.R.S.S.) 1.23:09,8, 1.
M Agopian (U.R.S.S.) 1.24:22,4... 
9. C. Staicu 1.29:33,8, 11. C. Stan 
1.30:42,0.

ÎNAINTEA FINIȘULUI
In cea de a 6-a etapă a C.M. 

de hochei pe gheață grupa 
„A“, la Tampere și Helsinki, 
au fost înregistrate următoare
le rezultate : U.R.S.S. — R. F. 
Germania 7—0 (3—0, 2—0, 2—0), 
Cehoslovacia — Suedia 3—3 
(2—1, 1—1, 0—1), Finlanda — 
Italia 7—3 (2—3, 3—0, 2—0) și 
Canada — S.U.A. 5—3 (1—1. 
4—0, 0—2). înaintea ultimei 
runde, de astăzi, a prelimina
riilor (U.R.S.S.—Canada, Ceho-

IN C. M. DE HOCHEI

la Helsinki cele 3

slovacia -- Italia, Finlanda —
Suedia și S.U.A. R.F. Ger-
mania), clasamentul se prezin-
tâ astfel :
1. U.R.S.S. 6 6 0'0 45—13 11
X Canada 6 3 2 1 29—18 8
3. Suedia 6 3 2 1 21—19 8
4. Cehoslovacia 6 3 1 2 23—14 7
5. Finlanda 6 3 0 3 18—29 «
6. R. F. Germania 6 2 0 4 14—25 4
7. Italia 6 1 1 4 20—34 3
8. S.U.A. 6 0 0 6 10—34 0

In zilele de 25, 27 șl 29 aprilie
vor avea loc
etape ale unul turneu cu primele 
4 formații : 25 aprilie : meciurile 
1—1 și 2—3 ; 27 aprilie 2—4 și 
1—3 ; 29 aprilie : 3—4 și 1—2.

ACTUALITATEA CINTECULUI
...Un cintec ascultat acum vreo 30 de ani ți revenit printre noi odatâ 

Oi cregtarul lui de atunci, unic ți inconfundabil. Intr-un recital pe mi
cul ecran. Ne-a spus din nou Yves Montand povestea tristă a lui „Bat
tling Joe*, boxerul intrat plin de speranțe Intre corzile ringului ți pe 
care pînă Io urmă 11 va răpune nu lupta dreaptă cu mânuți, ci cea 
nedreaptă, guvernată de legile profesionismului venal. Un ctntec care 
rămine mereu actual. Căci povestea se repetă, In mic sau mare, cu 
atiția sportivi de valoare, chiar cei pretinți neprofesionițti, dar care 
gustă din cuoa otrăvită a victoriilor pe bani.

Și ne-am amintit, totodată, de o anume zi cînd acelați cintăreț țl 
actor, mai tinăr atunci cu trei decenii, răspundea Întrebărilor puse de 
noi, ziarițtii bucurețteni, entuziasmați de cunoștința sa făcută „In 
direct*. O întrebare a fost tocmai cea despre „Battling Joe" ți cone
xiunile interpretului cu lumea sportului. Erau, de fapt neîndoielnice, 
judecind după alura sa de veritabil sportiv, pe care țl-o afița fără 
ostentație, cu deplină naturalețe. Răspunsul oferit a fost in aceeați 
notă. Yves completînd cu umor : „Fac sport In fiecare seară, cină 
urc pe scindurile scenei. Ea este pentru mine ringul de luptă. Și, vă 
asigur, trebuie să fiu totdeauna bine antrenat I...*.

Nici nu se putea altfel. Numai un bun antrenament, efortul bine 
dozat făcut cu chibzuință ți pasiune, l-a putut păstra pe acest cam
pion al cintecului tot atît de proaspăt pînă astăzi.

Radu VOIA

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
CICLISM • Etapa a doua a 

Turului Spaniei (Lugo — Gijon, 
250 km) a revenit belgianului 
Eddy Plankaert în 7.31:13. In cla
samentul general, pe primele 
locuri : Marc Gomez (Franța), 
urmat Ia 1,0 s de Eulallo Garcia 
(Spania) șl la 6,0 s de Paul Wil
lems (Belgia) • în etapa a IlI-a 
a „Circuitului Sarthe*. Ivan Mlt- 
cenko (U.R.S.S.) i-a întrecut la 
sprint pe Zagretdlnov (U.R.S.S.) 
Si Chassang (Franța), toți cro
nometrați pe 216 km in 5.21:55,5. 
Liderul cursei este Mltcenko.

RUGBY • Japonia a întrecut, la

Osaka, in meci amical, echipa 
Canadei cu 24—18 (12—9).

șah • In runda a 1-a a tur
neului de la Londra, Christian
sen l-a învins pe Short, L. Por- 
tlsch pe Andersson, tar Miles a 
cîștigat la LiubojevlcL In parti
dele Nunn — Gheller, Spasski 
— Speeiman șl Seirawan — Mesr 
tel a fost consemnata remiza 
Partida Karpov — Timman s-a 
întrerupt. Lider al competiției se 
menține L. Portlsch cu 8 p. El 
este urmat de Andersson 4,5 p. 
Spasski, Speeiman și Nunn cu 
cite 4 p, Karpov 3,5 p (1) • La 
Vrnlacka Banja, după 12 runde.

de două ori pe masa adversa
relor, care ajung apoi la un 
punct de calificare : 20—16 ! 
Olga și Eva se mobilizează 
exemplar, atacă necruțător, re
cuperează punct după punct șl 
ciștigă o victorie îndelung a- 
plaudată de spectatori : 3—2
(—24, —15, 16, 18, 20). La nu
mai cinci minute de sfirșitul 
acestui meci, 
la masa de 
3—0 (17, 12, 
rine Risch, 
(Luxemburg).

Maria Alboiu a făcut dublu 
cu iugoslava Andreja OJstersck. 
Ele jucind prima oară Împre
ună. au pierdut cu 1—3, (—15, 
13, 21, 9) la cuplul ungar 
Kishazi, Szigeti.

în proba de dublu mixt, Ol
ga Nemeș și vest-germanul

ele sînt din nou 
joc și ciștigă cu 
11) la cuplul Ca- 
Nadine Deltour

Peter Stellwag au intilnit pe
rechea favorită nr. . 1, Panski, 
Hrachova (Cehoslovacia), la 
care au pierdut cu 0—3 (—11, 
—14, —17). In schimb, Eva Fe
renczi și iugoslavul Zoran Ka- 
linici au cîștigat prima intîlni- 
re, în fața cuplului ungar Ho- 
no Balogh, Molnar, cu 3—0 (12, 
12, 16) și s-au calificat in tu
rul următor.

In proba de dublu mixt Eva 
Ferenczi, Zoran Kalinici au 
mai obținut două victorii pre
țioase. Prima, împotriva cuplu
lui francez Brigitte Thiriet, 
Christian Martin, cu 3—2 (15, 
—14, 18, —3, 13), iar a doua, 
la numai cîteva minute, la en
glezii Linda Jarvis, Desmond 
Douglas cu 3—1 (—17, 13, 15,
19).

Emanuel FANTANEANU

Campionatele europene de lupte libere

VARNA, 23 (prin telefon). 
La Palatul sporturilor și cul
turii din localitate au continuat 
întrecerile continentale de lup
te libere, în ziua de vineri in- 
trind în concurs și sportivii de 
la categoriile 52 kg, 62 kg, 74 
kg. 90 kg și +100 kg. în rin- 
dul acestora din urmă se află 
și patru reprezentanți ai țării 
noastre : Traian Marinescu (62 
kg), Claudiu Tămăduianu (74 
kg). Aurel Panait (90 kg) și 
Andrei Ianko (+100 kg).

Din păcate, prima reuniune 
de vineri s-a încheiat fără sa
tisfacții pentru delegația noas
tră. N. Hîncu (48 kg) a fost 
învins prin superioritate de 
iugoslavul S. Trslena și eli
minat din concurs. Gh. Fodore 
(82 kg) a pierdut prin tuș (min. 
2,45) în fața bulgarului E. 
Kamberov, fiind și el eliminat. 
V. Pușcașu (100 kg) a fost 
nedreptățit de juriu în întilni- 
rea cu bulgarul P. Kristov șl, 
refuzîndu-i-se un punct (rea
lizat în prima repriză), a fost 
declarat învins la scorul de 
1—1. apreciindu-se că prima 
acțiune a fost realizată de 
Kristov... A. Neagu (57 kg) a 
fost liber în turul 3.

Si ceilalți trei luptători ro
mâni care au intrat în concurs 
vineri au suferit înfrîngeri. 
Tr. Marinescu a fost făcut tuș 
de către 
(U.R.S.S.), 
pierdut la 
dezulul P.
Panait
pe saltea (min. 3,12) de către 
bulgarul I. Ghinov, A. Ianko 
a fcst liber în primul tur.

Nici reuniunea de seară n-a 
adus multe satisfacții sporti
vilor noștri. Singurul dintre cei

Cel zece campioni europeni 
la lupte sambo sînt următorii, 
In ordinea categoriilor : Sto- 
lilov, Naraskov (ambii Bulga
ria), Astalov (U.R.S.S.), Mi- 
nev (Bulgaria), Campos (Spa
nia), Baranov (U.R.S.S,), Pe
trov (Bulgaria), Singht, Ko- 
vik, Korokin (toțf U.R.S.S.).

B. Ibrahimov
C. Tămăduianu a 
fel în fața finlan- 
Rauhala, iar A. 

a fost fixat cu umerii

5 luptători români care au ur
cat pe saltelele de concurs 
vineri seara și a coborit vic
torios a fost Traian Marinescu. 
El l-a învins la puncte (6—2) 
pe ungurul J. Orban, răminînd 
în concurs cu șanse de a se 
clasa printre fruntași. Andrei 
Ianko n-a fost programat nici 
în reuniunea de seară, în se
ria sa existînd numai trei con- 
curentl : S. Andiev (U.R.S.S.), 
A. Stooki (Elveția) — cu care 
Ianko va susține primul meci 
— și sportivul nostru.

In turul 4. Aurel Neagu a 
fost învins prin tuș (min. 5,36) 
de către bulgarul Șt. Ivanov 
și s-a clasat al IlI-lea, urmînd 
să evolueze simbătă ■#> ara 
pentru locurile 5—6. In afc + 
situație se află și Vasile 
cașu (locul 3 în serie), după 
înfringerea la puncte (1—10) 
suferită în fața lui R. Ciotaba 
(U.R.S.S.). Claudiu Tămăduianu 
a fost învins la puncte de M. 
Kleinschmidt (R.D.G.) și a 
părăsit întrecerea, ca și Aurel 
Panait, depășit la limită (1—2) 
de vest-germanul J. Licbgot.

Simbătă seara au loc finalele 
la categoriile 48 kg, 57 kg, 68 
kg, 82 kg și 100 kg, concursul 
la celelalte categorii inchein- 
du-se duminică.

Don GARLEȘTEANU

S £*

Două scoruri identice...
Selecționata Perului, califi

cată în turneul final al C.M., a 
terminat la egalitate, 1—1 
(0—1). meciul de verificare 
disputat în Spania cu formația 
Deportivo Coruna. Golul for
mației peruane a fost înscris 
de Uribe.

Continuîndu-și pregătirile in 
vederea turneului final al C.M., 
selecționata Kuweitului a sus
ținut la Lisabona un med de 
verificare cu formația Beîe- 
nenses, din prima divizie a

campionatulul portughez. Par
tida s-a încheiat la egalitate s 
1—1 (0-1).

antrenorul
Austriei ’

Ce spune 
echipei

Referi ndu-se 
turneului final 
lui mondial, antrenorul repre
zentativei Austriei. Georg 
Schmidt, apreciază că princi- 
palele pretendente Ia titlul su
prem sint. în ordine, forma
țiile Argentinei. R.F. Germa
nia. Braziliei și Spaniei. Pe

la favoritele 
al campionatu-

de altă parte, Georg Schmidt a' 
arătat că a urmărit de două 
ori echipa Algeriei, adversara 
din grupa a Il-a preliminară, 
și o va mai face o dată, fiind 
impresionat de potențialul 
excelent în atac și la mijlocul 
terenului al algerienilor. în 
schimb, a spus Schmidt, apă
rarea are multe lacune.

• TELEX • TELEX • TELEX • ȚELEX • TELEX
conduce Velikov (Bulgaria) cu 8,5 
p, urmat de Teskovski (U.R.S.S.) 
8 p, Tringov (Bulgaria) și Ni
kolic! (Iugoslavia) cu cite 8 p.

TENIS • In sferturi de finală 
la Dallas, concursul final al 
,WCT", John McEnroe a dispus 
de Bill Scanlon cu 5—7, 6—4,
2—6, 7—6, 6—4. • Amelia Island 
(sferturi de finală) : Chris Evert 
Lloyd — Ivanna Madruga 6—3, 
6—2, Kathy Horvath — Catherino 
Tanvter 7—5, 6—2, Bettina Bunge 
— Pam Casale 6—0. 6—3, Andrea 
Jaeger — Kathy Rinaldi 6—3, 7—5 
• In optimi de finală la Las 
Vegas (Nevada), contînd pentru

.Marele Premiu FILT*, Jimmy 
Connors — Van Winltsky 6—1, 
6—2, Raul Ramirez — Jeff Boro- 
wlak 8—4, 6—1, Denton — Lewis 
2—6, 6—3. 6—1, Gottfried — Telt- 
scher 7—6, 6—1, Gene Mayer — 
Manson 6—1, 7—8. Sandy Mayer
— Van Patten 6—2, 8—2. • La 
Bournemouth (Anglia), In turul 
II, Arrays — Mottram 7—6, 6—4. 
Orantes — Luna 6—1, 6—4, Higue
ras — J. Smith 8—2, 8—1, Flllol
— Taylor 6—3, 6—7, 6—4.

VOLEI • tn competiția femi
nină de la Plsen (Cehoslovacia), 
Cuba a întrecut U.R.S.S. cu 3—1 
(9. 14, —10. 8).

Va fl Chile o surpriză ?
Antrenorul echipei statului 

Chile Luis Santibanez, apre
ciază că formația sa va fi una 
dintre surprizele apropiatului 
turneu final al campionatului 
mondial din Spania. Echipa a 
început să ioace din ce în ce 
mai bine. în urma numeroase
lor meciuri de verificare (8 
partide în 3 săptămîni). și va 
deveni pină la „El Mundial* 
„extrem de competitivă*. a 
arătat Santibanez.

• într-un meci pentru „Cu
pa Libertadores*. echipa co- 
lumbiană Dcporteg Tolima a 
întrecut pe teren propriu cu 
scorul de 1—0 (0—0). formația 
Estudiantes Merida (Venezuela). 
In urma acestei victorii echipa 
Deportes Tolima s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.
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