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în prag de 1 Mai, la o asociație sportivă sindicală

LA „UNIREA TRICOLOR“ - PREOCUPĂRI SUSȚINUTE 
PENTRU PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI

în prag de 1 Mai, am făcut 
o vizită și la asociația sportivă 
sindicală „Unirea Tricolor" din 
Capitală, care se remarcă an 
de an prin ceea ce întreprinde 
pe linia atragerii oamenilor 
muncii, a familiilor lor, la 
practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, în acțiuni de re
creare și divertisment. Condu
să de către fostul sportiv de 
performanță Otto Holtzman — 
asociația reprezintă două mari 
întreprinderi de transporturi 
auto : TRANSCOM și INTER- 
TRANS.

Unirea Tricolor București — 
cu circa 12 500 membri — în
seamnă în primul rînd 3 secții 
de performanță, prezente în 
campionatele republicane — 
automobilism, karting, șah —, 
precum și altele — tenis de 
masă, handbal și fotbal — cu 
activități în campionatele mu
nicipale. Cele mai frumoase 
rezultate obținute în sportul

Ieri, la Craiova-o marc manifestare sportiva de masă

10000 DE PARTICIPANT! LA „CROSUL PĂCII"
Numeroși spectatori au urmărit întrecerile

pe străzile orașului și
■Miercuri, la Craiova, a avut 

loc o mare manifestare a tine
retului localnic, dedicată deo
potrivă păcii. Zilei internațio
nale a muncii, precum și spor
tului. Este vorba de o amplă 
competiție de masă, „Crosul 
păcii", la care au luat parte 
circa 10 000 de tineri din școli
le, întreprinderile și instituțiile 
craiovene. Organizată din ini
țiativa Comitetului municipal 
de partid Craiova, cu sprijinul 
Consiliului municipal al sindica
telor, Comitetului municipal 
U.T.C., Inspectoratului școlar 
județean. U..T.C.M. și C.J.E.F.S. 
Dolj, ampla competiție de ma
să s-a bucurat de un mare in- 
tereâ, în rîndurile localnicilor, 
care au urmărit pe străzile o- 
rașului și în incinta Stadionu
lui tineretului impresionanta 
revărsare a elanului tineresc al 
miilor de participanți. Marele 
grup al fetelor a luat startul 
din fața Universității, par- 
curgînd apoi arterele A.I. Cu
za, Calea Unirii, Bd. 23 August 
și ajungind pe stadion după 
parcurgerea distanței de 2 km, 
în timp ce grupul băieților a 
străbătut o distanță mal mare 
(3,5 km), de la Calea Bucu-

în preajma startului in C. E. de fotbal

TRICOLORII ÎȘI INTENSIFICĂ ANTRENAMENTELE 
IN VEDEREA MECIULUI CU CIPRU

Oaspefii și-au anunfat sosirea pentru astâ-searâ
Pregătind, în continuare, • me

ciul de sîmbătă cu Cipru, com
ponența lotului reprezentativ 
au participat, ieri, la Hune
doara, sub conducerea antreno
rilor Mircea Lucescu și Mircea 
Rădulescu, la două ședințe de 
antrenament ; primul — dimi
neață — cu un conținut fizic 
și o durată de 40 de minute, 
accentul punîndu-se pe îmbu
nătățirea vitezei ; al doilea, 
după-amiază. cu un caracter 
complex, în cadrul căruia au 
fost exersate — cu precădere 

de performanță sînt, firește, la 
sporturile mecanice : de pildă, 
numai în anul 1981, un titlu 
de campion republican la ra
liuri (cuplul E. Ionescu Cris- 
tea — T. Bucătaru), locuri II 
(F. Nuță) și III (F. Mateescu) 
în campionatele de viteză ; 
campioni, în același an, la kar
ting (P. Niculescu, C. Mino- 
vici, S. Budu), precum și titlul 
de campioană, pe echipe, la 
karting pentru a treia oară 
consecutiv.

Trecînd în revistă rezultatele 
bune obținute în sportul de 
performanță, să vedem ce se 
întreprinde pentru atragerea 
oamenilor muncii din cele două 
întreprinderi amintite în prac
ticarea exercițiilor fizice și 
sportului. Răspunsurile primite 
de la gazdele noastre vădesc 
preocupare și în această di
recție, sportul de masă fiind la 
loc de cinste. Dovezi ? Numai 
în întrecerile „Daciadei" din

în incinta stadionului
reștiului, intrind ulterior pe 
același traseu cu cel urmat de 
fete pînă la stadion, unde se 
aflau în tribune peste 7 000 de 
spectatori. Participanții la ma
rea competiție purtau pe piept 
eșarfe tricolore pe care erau 
înscrise cuvintele „Pace!“, 
„Ceaușescu — Pace", Crosul 
Păcii, „1 Mai", în timp ce pe 
stadion au fost arborate lozinci 
ca „Să triumfe pacea!", „NU 
hotărit, bombei cu neutroni!", 
„Să înceteze cursa înarmări
lor !“, „Sportivii vor pace !“

După încheierea competiți
ilor, concurenții au luat și ei 
Ioc în tribune, în continuare 
desfășurîndu-se o frumoasă 
festivitate. în cadrul căreia au 
fost decernate cupe și diplome 
din partea organizatorilor pri
milor trei clasați în întrecerea 
de cros — elevele de la liceul 
„N. Bălcescu" Craiova Floreta 
Cociorba, Florentina Popa și 
Elena Stoian, elevul Viorel Po
pescu de la același liceu, mun
citorul ceferist Viorel CoJan și 
elevul Sorin Vătău, precum și 
celor mai tineri participanți. 
Ana Săftescu și Florian Lupu.

Ștefan GURGUI, coresp.

— diferite combinații de a- 
tac. Ținînd seama de specificul 
jocului pe teren propriu, s-a 
insistat, ca și în partida de 
verificare, de marți, de la 
Deva, asupra construcției ac
țiunilor de atac șl, bineînțeles, 
asupra finalizării atacurilor în 
diverse situații și variante.

Pregătirile „tricolorilor" con
tinuă. Astăzi sînt prevăzute, 
de asemenea, două antrena- 

(Continuare in pag. 2-3)

1981 (etapa de iarnă șl vară) 
au fost atrase peste 6 200 de 
persoane. De un mare interes 
se bucură acțiunile turistice 
(2 463 de participanți). grație 
cărora oamenii muncii pleacă 
în diferite excursii, unii cu 
membrii familiilor lor, atît în 
țară, pentru a cunoaște frumu
sețile patriei, Cît și peste ho
tare. De asemenea, obișnuite 
sînt crosurile (1680 persoane — 
tineri, adulți, femei), întrece
rile de tenis de masă (sala cu 
patru mese de la Filaret este 
foarte solicitată), de șah (20 
de mese, tot la Filaret)' și, 
mai ales, duminicile cultural- 
sportive (2195 participanți).

„E păcat să plecați din în
treprindere, ne-a spus preșe
dintele Otto Holtzman, fără să 
vedeți baza noastră sportivă a- 
flată in construcție, ceea ce în
treprindem pentru a ne îmbo
găți zestrea materială". Am 
răspuns invitației și n-am avut 
ce regreta, întrucît la Unirea 
Tricolor există o preocupare 
cu totul remarcabilă în asigu
rarea unei baze materiale co
respunzătoare. Deci, în afara 
sălilor de șah și tenis de masă 
de la Filaret, în cartierul Să
laj, pe strada Bacău. prinde

Modesto FERRARINI
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PROFILURI DÎMBOVIȚENE
• Fotbalul ți luptele - ex aequo... • A lost odată, la „lenă- 
chiță Văcărescu*... • Sisiful de zăpadă de la Runcu • Prima ur

gență a Tîrgovițtei sportive

„Sîntem un județ mic, dar 
nu știu cîte județe din țară au 
un podium ca al nostru" — 
declanșează discuția Mișu A- 
vanu, unul dintre cei mai 
vechi corespondenți ai ziarului 
nostru, cel care are poze cu 
Dinu încă de pe vremea cind 
nici Cornel nu s-ar recunoaș
te, un băiat firav, „inapt pen
tru fotbal" — cum spuneau 
destui, atunci, la Tîrgoviște...

1. CERNEA I. (lupte)
DINU C. (fotbal)

3. NICULAE C. (judo)
4. BULARDA Olga (canotaj)
5. RADU I. (rachetomodele)

UN PODIUM PUTERNIC, 
nici vorbă. Judokanul Nicolae 
Constantin e campion euro
pean și vicecampion mon
dial... Dar mai e și Olga Ho- 
meghi-Bularda, medalie olimpi
că de bronz -la Moscova 
(m doi) ți un bronz la

Aspect de la jocul 
de verificare al lo
tului de tineret, 
susținut, ieri, in 
compania .echipei 
Automatica. (Ci
tiți amănunte în 
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Foto :
Ion MIHĂICA

Apropierea datei de 4 mai, 
zi în care se va da startul în 
întrecerile celei de a IlI-a edi
ții a campionatelor mondiale 
de box amator, se face tot mai 
mult simțită în lumea sportu
lui cu mănuși. Și pugiliștii 
noștri fruntași trăiesc febra ca
racteristică dinaintea marilor 
competiții. Pentru ultimele pre
gătiri, selecționerii i-au reunit 
pe boxerii susceptibili de a

Selecționabilii — la un

face parte din echipa care va 
fi aliniată la Miinchen și, în a- 
ceste zile, au efectuat un pro
gram intens de antrenamente, 
„punctat" cu numeroase me
ciuri de verificare și de selec
ție. Două dintre acestea au pu
tut fi urmărite de specialiști și 
cîțiva spectatori marți și joi 
(săptămîna trecută), în sala 
Giulești, iar sîmbătă, la Sna- 
gov, a fost efectuat ultimul 
antrenament du sparring-part- 
neri.

„In ultimele zile dinaintea 
startului — ne-a spus antreno
rul coordonator Dumitru Gheor
ghiu — antrenamentele vor fi 
mai ușoare, mai scurte, iar tim
pul rezervat odihnei va fi su-

„De acord cu podiumul — 
a fost de părere un alt vete
ran al indrăgostiților de sport 
din Tirgoviște (Paul Oiței) — 
dar cum îi așezăm ?“

în cele din urmă, s-a recurs 
la o soluție inedită pentru for
mula topurilor. Ion Cernea, 
campionul mondial de la Tam
pere, imparte locul 1 cu Cor
nel Dinu...

Așadar...

6. NEAGU N. (box)
7. PATRAȘCU T. (lupte)
8. PANTURU V. (tir)
9. DAMASCHIN C. (lupte)

10. CHIRIAC - ȘESU (tenis)

„mondiale", la MUnchen (în 
patru). Celelalte locuri nu 
au nume sonore (Radu, to
tuși, a depășit „spațiul aerian*

loan CHIRILA
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ficient pentru refacere și acu
mularea unor energii superioa
re, atît de necesare în concurs".

— Echipa reprezentativă ■ 
fost definitivată ?

— Abia în ultimul moment 
Am fost puși în situația să a- 
legem, la categoria semimuscă, 
între experiența lui Dumitru 
Șchiopu și tinerețea, dar și vi
goarea și dorința de afirmare 
a recentului cîștigător al „Cen- 

antrenament in aer liber
Foto : Vasile BAGEAC

turii de aur". Sandu Petrescu, 
în final, cei mai mulți dintre 
specialiștii consultați au optat 
pentru Sandu Petrescu. Succe
sul lui Ion Stan și comportarea 
sa excelentă la „Centură" ne-au 
creat o altă dilemă. El sau 
Viorel Ioana, la semiușoară ? în 
rezolvarea acestei situații, de 
un deosebit ajutor ne-a fost 
hotărârea lui Stan de a încerca 
să treacă la o categorie infe
rioară de greutate — la pană. 
Și a reușit. Timp de o săptă- 
mînă, el s-a menținut în cate
goria respectivă și s-a dovedit

Mihai ÎRANCA

(Continuare In pap a 4-a)

Azi, la patinoarul „23 August**

FINAL ÎN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI CU UN ATRACTIV 

DERBI STEAUA - DINAMO
După aproape 8 luni de la 

primele sale jocuri, sezonul 
competițional de hochei din 
țara noastră se va încheia as
tăzi după-amiază, la patinoarul 
„23 August" din Capitală, unde 
sînt programate ultimele două 
partide ale „Cupei României". 
Un final care se anunță inte
resant, pentru că ambele întil- 
niri sînt decisive in stabilirea 
ierarhiei finale a acestei com
petiții. Steaua are două puncte 
avans față de Dinamo și Dună
rea. ambele cu cîte 2 puncte. 
Dacă aceste două formații ciș- 
tigă azi, ceea ce nu este deloc 
exclus, atunci trei echipe vor 
fi la egalitate de puncte, ur- 
mind să decidă golaverajul 
dintre ele. De asemenea șl 
dacă învinge numai Dinamo, 
tot golaverajul direct intră !■ 
discuție. Deci, avem toate mo
tivele să sperăm că disputei» 
de azi după-amiază vor întruni 
atributele marilor spectacole 
sportive.

Iată clasamentul și pTogra- 
mul :
1. STEAUA 2 2 0 0 17- 3 4
2. Dinamo 2 10 1 11-10 S
3. Dunărea Galați 2 10 1 7-11 X
4. S.C. Miercurea C. 2 0 0 2 6-17 #

Program : DUNAREA — S.C. 
MIERCUREA CIUC (ora 14) ț 
STEAUA — DINAMO (ora 17).

BASCHETBALISTELE NOASTRE 
EVOLUEAZĂ IN R.D. GERMANĂ

Echipa feminină de baschet £ 
țării noastre a plecat în R.D. 
Germană, pentru a participa lffl 
un turneu internațional care se 
va desfășura între 29 aprilie și 
2 mai în orașul Halle. Antrenorii 
Nicolae Martin și Gabriel Năstase 
sînt însoțiți de sportivele Magda
lena Pall, Mariana Bădinici, Ște- 
fania Borș, Mihaela NetolitzkU 
Mălina Froiter, Ecaterina Bradu, 
Măndica Ciubăncan Gheorghița 
Bolovan, Verginia Popa, Marcela 
Bode a și Valeria Chepețan.



între 1 și 8 mai, in Capitală

A 51-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE DE TENIS PE ECHIPE
In prima zi a lunii mai, cinci 

baze sportive din Capitală (Pro
gresul, Tenis Club, Steaua, Di
namo și .,23 August") vor fi 
gazde ale tui ului celei de a 51-a 
ediții a campionatelor naționale 
de tenis (masculin și feminin) 
pe echipe : uite 16 formații. în 
competiția băieților se vor dis
puta 6 meciuri de simplu și 3 
de dublu, iar la fete 3 simpluri 
și un dublu. Din cele 16 echipe 
se aleg 8. care devin capi d<3 
serie (în funcție de locurile ocu
pate de jucători în clasamentul 
individual al anului trecut). For
mațiile învingătoare' în turul I 
vor forma grupa în care" se va 
juca pentru locurile 1—8, iar cele 
învinse pentru locurile 9—16, atît 
la masculin cât și La feminin. E- 
chipele care își apără titlurile : 
Steaua (m) și Politehnica Bucu
rești (f). Competiția ia sfîrșit în 
ziua de 8 mai. Returul este pro
gramat tot la București în pe
rioada 11—17 octombrie.

Iată și loturile celor 32 echipe 
divizionare

MASCULIN,
DINAMO BUCUREȘTI (antre

nor A. Segărceanu) : FI. Segăr- 
ceanu, A. Dîrzu, J. Bîrcu, L. 
Bucur, S. Popa, Fl. Ioan, D. 
Ciucă, I. Șesu. I Dumitraș, M. 
Vanță.

STEAUA BUCUREȘTI (antrenor 
D. Viziru) : A. Marcu, L. Man- 
caș. D. Hărădău, A. Leonte, Ov. 
Pavel. M. Șovar, R. Constanti- 
nescu, D. Pop, Fl Chiru,’ B. Ba- 
diu, S. Gorgan.

DINAMO BRAȘOV (antrenoare 
Judith Gohn) : Tr. Marcu, O. 
Vîlcioiu, Cr. Ștefăn^scu, M. Mir
za, B. Toma I. Kerekeș, T. Ha- 
ragai, D. Floreșcu, M. Năstase, 
E Dascălu. D. Beldeanu, L. Ba
lint

CONSTRUCTORUL FEROVIAR 
BUCUREȘTI (antrenor V. Popes
cu) : FI. Nită. V. Popescu, R. 
Șoneru, B. Mihai, S. Zaharia, Al. 
Szabo. A. Guside, I. Niță.

‘ PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenor T. Frunză) : M. Tăbăraș,
C. Moroșan. P. Bozdog. M. Bon
doc. M. Zauopceanu, D. Mîrza,
M. Comănescu, V. Dinicu, D. 
Mita, C. Rădulescu, L. Vîrgolici, 
D Răducanu, D. Iliescu.

JIUL PETROȘANI (antrenor C. 
Popovici) : B Almăjan, C. Po- 
povici, D. Caragață. L. Ursulea- 
nu, D. Nemeș, I. Bota, C. Năs
tase. J. Panta. V. Mihăilă, A. 
Mihăilă.

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
(antrenor C. Mraz) : R. . Hărnu- 
țiu, O. Biciușcă, T. Kadar, R. 
Vintilă, R. Indoleanu, T. Vlad, 
L. Donișan, V. Sălăgean, C. Să- 
ceanu, G. Katona, T. Turcu, A. 
Săceanu.

CUPROM BAIA MARE (antre
nor A. Siițb): I. Rusșen, A. Stito,
D. Morariu I. Bențe, T. Szdllâssi, 
Z. Nemeth, F. Rotaru, P. Doros.

SANATATEA ORADEA (antre
nor A. Dărăban) : A. Dărăban, 
Z. Nagy, D Sima, C’. Semleny, 
Șt. Bodnar, L. Nagy, T. Miclea, 
O. Sîrbu, T. Iacob, M. Cioară, C. 
Brîndaș.

ELECTRICA TIMIȘOARA : Gh. 
Copăceanu, L. Gilea, V. Begu, 
R. Opreanu, M. Mag, C. Popescu, 
G. Geantă A. Niculescu, O. Zuss, 
I. Spătaru, D. Morar, C. Ciolac, 
C. Oros, D. Căpîlneanu, D. Tri- 
pan.

CONSTRUCTORUL HUNEDOA
RA (antrenor S. Muntean) : M. 
Ciuntea, V. Tomescu, L. Soare,
N. iusmen, P. Spanache, V. Pop, 
L. Petd, S. Dron, D. Gaiță, FI. 
Coroian, C. Hărădău.

CIMENTUL DEVA (antrenor I. 
.Galamboș) : A. Kovacs, E. Po
pescu, S. Orășanu, C. Hîrju, B. 
Puiu, D. Pipoș, T. Omota, A.

■^^CORESPONDEIțlȚiINO^rKf
• STADIONUL GLORIA 

din Arad, cea mai veche 
bază sportivă din orașul de 
pe Mureș, se prezintă în aceas
tă primăvară îintr-o situație 
mult îmbunătățită. Rugbyștii, 
seniori și juniori, de la Glo
ria P.T.T. Arad au prestat 
peste 1000 de ore de muncă 
patriotică pentru regazonarea 
terenului de joc, renovarea 
vestiarelor și a unor instala
ții. Tot jucătorii au amenajat, 
pe malul Mureșului, un teren 
de antrenament. tn această 
frumoasă acțiune s-au eviden
țiat ing. Puiu Tămaș, din 
conducerea secției de rugby, 
precum șl sportivii A. Domo- 
kos, G. Corduneanu, I. As- 
maramdei și St. Ghlmiș. • PE 
TERENURILE de tenis ale a- 
sociației sportive I.C.I.M. Bra
șov s-a disputat competiția 
dotată cu „Cupa Păcii", fia 
care au evoluat numeroși e- 
levi. Au cîștigat la copii Ga
briela Borcan (Șc. gen. 9) șl 
Ovidiu Trușcă (Șc. gen. 22), 
la Juniori H Sorin Suba (Șc. 
gen. 25), iar la juniori I Ro
land Gluck (Lie. lnd. Trac
torul). • DUPĂ NICI DOI 
ANI de activitate, tînărul bo
xer din Bușteni Gheorghe 
Simileac (născut în anul 1964), 
antrenat de Iulian Crîmpiță, a 
reușit o frumoasă performanță 
la „zona* de la Călărași — 
locul I la categoria 51 kg șl 
cupa oferită celui mai tînăr

Groza, A. Crăciun, I. Galamboș, 
D. Pasca, M. Turcu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI
(antrenor Cristina Boboc) : Ș. 
Nisiparu, I. Mireț, S. Cherebețiu, 
A. Pantazopol, S. Zancu, Gh. 
Negoescu, O. Popovici, C. Mano- 
liu, E. Căprioară.

TENIS CLUB BUCUREȘTI (an
trenor T. Bădin) : S. Niculescu, 
D. Antonescu, R. Mihai, M. Ni
cola e, A. Popovici, T. feadiu, C. 
Enache, M. Savu,. M. Ionescu.

CONSTRUCTORUL GALAȚI 
(antrenor C. Curcă) : A. Iacob, 
C. Țigănuș, V. Vasiliu. C. Curcă,
C. Tucemie, B. Ghiță, F. Blaga, 
A. Mîndroiu, M. Bîrligea.

METALUL TIRGOVIȘTE (antre
nor I. Stănescu) : D. Stănescu,
D. Bucătaru, D. Oprea, A. Mîrza, 
H. Hanganu. R. Costache, L. Ili
escu, S. Erlic, M. Șitaru, C. 
Zamfir, C. Bi^eura.

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI : L. 

Romanov, M Romanov, Fl. Mi
hai, M. Testiban, C. Boboc, D. 
Cherebețiu, C. Popescu, D. Pre
dica, A. Russin.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
A. Segărceanu) : M. Totoran, D. 
Beleuță, A. Dănilă, M. Radu, T. 
Tache, A. Horbuniev, D. Samun- 
gi, C. Taloș.

STEAUA BUCUREȘTI (antre
noare Eleonora Dumitrescu) : D. 
Moise, G. Precup, Cristina Ca- 
zacliu, f. Cocan, V Ivan, V. Co- 
can, L. Grumberg, M. Trăistaru, 
Carmen Caza uliu.

U.T. ARAD (antrenor E. Ta
kats) : D. Brăștin, R. Gheorghe,
E. Pălie, R Micu, D. Groza, A. 
Szabo, C. Hans, M. Anghel, A 
Moțlca, D. Grumas.

PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenor T. Frunză) : E. Trlfu, A. 
Călina, S Nunweiller, G. Onel, 
A. Gheorghe. M. Tuplța, F. Râ- 
dulescu, D. Crevenciuc, D. Ne
meș, D. Toma.

TENIS CLUB BUCUREȘTI (an
trenor V. Roșianu) : I. Trocan, 
C. Bota, F. Ionescu, C. Niculescu,
C. Roman, D. Orban, C. Ștefă- 
nescu, C. Dragorpirescu, P. Do- 
breanu, A. Drăgușin.

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
(antrenor Fr. Mraz) : L. Sălăjan,
L. Pop, V. pura-Rado, A. Csu- 
lak, C. Prisende£. S. Mureșan.

DACIA I.J.G.C.L. GALAȚI (an
trenor P. Pavel) : S. Proca, G. 
Popa,- A. Nicolae, C. Chlrvasiu,
O. Pop, C. Vellxar, R. Ștefănescu.
D. Fraicor.

SANATATEA ORADEA t E. Je- 
cu, G. Medveș, E. SZllagy, A. 
Rozor, D. Szabo, M. Iovu.

CIMENTUL DEVA (antrenor I. 
Galamboș) : G. Szokd, L. Orășa
nu, A. Galamboș, D. Moldovan, 
C. Hota, C. Florea.

C.S.Ș. GHEORGHENI (antrenor 
A. Elekeș) : M. Ralcovici, S.
Pall, E. Racz, G. Pop, E. Bajta- 
lan, S. Orban.

CUPROM BAIA MARE (antre
nor A. Suto) : M. Hadgiu, V. 
Dudaș, E. Nadassy, F. Kosa, E. 
Uglayi, G. Strimbel.

SPARTACUS BRAILA (antre
nor M. Baia) : E. Dumitriu,^ L. 
Buluc, S. ștefan, D. Pintllie, F. 
Stan, C. Colgiu.

ELECTRICA TIMIȘOARA : N. 
Becherescu, E. Mocuța, E. Ja- 
kubinyl, D. Vizitiu. K. Schwartz,
M. Oancea, G. Obradovicl, C. 
Jost, R. Precup.

MUREȘUL TG. MUREȘ (antre
nor I. Takacs) : A. Breda, T, 
Torday, A. Szilagyl, R. Varga, M. 
Benedek, S. Suciu, S. Cherteș.

METALUL TIRGOVIȘTE (antre
nor I. Stănescu) : C. Chiriac, D. 
Voinea, M. Stoicescu, R. Marin,
F. Curpene.

și tehnic boxer. @ LA BOCȘA 
s-a organizat pentru prima 
oară „Cupa Bîrzava" la fot
bal pentru elevi, la care au 
fo6t prezente 12 echipe. Tro
feul a revenit formației Li
ceului nr. 2 din Bocșa (în 
finală : 2—1 cu Școala gene
rală nr. 1 Bocșa). • EDIȚIA 
DIN 1982 a tradiționalei com
petiții handbalistice de la 
Drobeta Tr. Severin, „Cupa 
Porțile de Fier", a revenit la 
masculin echipei Metalul Lu
goj, iar la feminin formației 
C.F.R. Craiova. Golgeteri au 
fost : Marius Grasu (Unirea 
Drobeta *Pr. Sev.) — 18 go
luri și Nicoleta Pleșoianu 
(C.F.R. Craioya) — 33 de go
luri. • LA A.S. VOINȚA 
BISTRIȚA s-^a înființat nu de 
mult o secție de moto. Ea 
cuprinde 18 sportivi legiti
mați, care îl au ea antrenor 
pe Die Surd, fost alergător 
în București și Brașov. Moto
ci cUștii noii secții au parti
cipat la două curse de vite
ză la Bistrița și Năsăud și 
vor fi. prezenți la întrecerile 
campionatelor republicane. • 
A-S. VULTURUL PLOIEȘTI a 
organizat în sala Victoria o 
frumoasă întrecere de hand
bal fete, „Cupa primăverii", 
care a revenit formației Ști- 
înța Bacău. Băcăuancele au 
obținut următoarele rezultate : 
27—26 cu Rulmentul Brașov, 
18—17 cu Confecția București

CAMPIONATE- COMPETIȚII Și
CONCURSUL ATLETIC AL JUNIORILOR II

Publicăm astăzi rezultatele de 
La ultimele zone ale concursului 
rep-ublican al atleților juniori de 
categoria a II-a.

CONSTANȚA. Clasament pe e- 
chipe : Constanța 330,5 p, Buzău 
221,5 p, Brăila 211,5. p,- Vrancea 
161 p, Galați 147,5 p, Tulcea 63 p. 
Rezultate : Băieți : 100 m : C.
Ganera (C) 11,0, 200 m : Gane-
ra 22 8 ; 110 mg : L. Irimia (G) 
15,9 ; 1 500 m ob : C Purice (Br.) 
4:313; lungime: D. Sărăcilă
(Br.) 6,45 m ; triplu : C. Constan
tin (Br.) 13,37 m ; disc ; R. Tu
dor (C) 40,44 m ; suliță: G. Sava 
(Bz.) 57,74 m ; Fete : 100 m : M. 
Stoenescu (G) 12,8 ; lungime : L. 
Frasin (C) 5 26 m ; greutate : D. 
Drăgan (Br ) 12,60 m ; 4X100 m: 
Constanța 51,7.

TIMIȘOARA, Clasament pe e- 
chipe : Caraș-Severin 250 p, Hu
nedoara 249 p, Arad 222 p, Alba 
217 p, Timiș 214 p. Rezultate : 
Băieți: 100 ni: P. Ardeleanu (Ar.) 
11,1 ; 200 m : Ardeleanu 23,4 ;
800 m : T. Havriliuc (H) 1:59,4;
1 500 m : Havriliuc 4:07,4 ; 3 000 m: 
D Dobre (H) 9:05,0; 5 000 m:
I. Costea (Al.) 15:57,6 ; lungime : 
T Balint (H) 6,60 m ; înălțime: 
I. Barbu (C.-S.) 1,80 m ; triplu : 
T. Balint 13,75 ; ciocan : C. Bo-

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM
• Cinci gchipaje de automo- 

biliști români au plecat în Bul
garia pentru a participa la „Ra
liul Albena“ — a doua etapă in 
„Cupa Păcii și Prieteniei", etapă 
importantă și în „Cupa Europei". 
Iată numele piloților și ale na
vigatorilor români : L. Balint —
C. Zărnescu, -S. Vasile — O. Sco- 
bai, F. Mateescu — F, Nuță, M< 
Bucur — C. Simeanu, M. Costi- 
nean — G. Barbu.
• In județul Sibiu s-a diputat 

prima ediție a „Raliului națio
nal studențesc", care s-a bucurat 
de un frumos succes, avînd la 
start 18 echipaje (pilot ‘ și navi
gator) din 7 centre universitare; 
Timișoara, Cluj-Napoca, Pitești, 
București, Sibiu, Brașov și Tg. 
Mureș. Concursul în sine a con
stat din : parcurgerea a 190 km 
pe traseu (Sibiu — Cristur — Or- 
lat — Păltiniș — Șan ta — Curmă
tura — Rășinari — Cisnădioara 
— Cisnădie) cu 6 probe speciale 
de viteză și 8 controale orare; 
o probă de îndemînare susținută 
în fața Muzeului Bruck en tal. 
După încheierea întrecerilor — 
bine organizate de către C.U.A.S.C 
Sibiu — Ștefan Kunff, secretai 
al Comitetului județean Sibiu al 
U.T.C., și prof. dr. ing. Grațian 
Stețiu, rector al Institutului de 
învățămînt Sibiu, au înmînat 
premii, diplome și medalii primi
lor clasați : gr. ,,N“ — 1. Caius 
Stoicescu — Dan Atanasescu 
(„Poli" Timișoara), 2. Ion Bote- 
zatu — Sorin Bogdan (CSU Si
biu), 3. Cătălin Petcu — George 
Mihai (Politehnica București), 4. 
Septimiu Popa — Daniela Go- 
deanu (CSU Sibiu) ; gr. „A" — 
1. Radu Fulea — Vintilă Radu

TINERII ÎNOTĂTORI PLOIEȘTENI ÎN PRIM-PLAN
S-au Anchetat Întrecerile' cam

pionatelor republicane de Înot 
pe echipe pentru- copii. La Bra
șov, unde au concurat copii in
tre 9 și 11 a>ni, a cîștigat C.S.Ș. 
Ploiești ou 52 p, urmată de : 2. 
C.S.Ș.M. Baia Mare 51 p ; 3. 
C.S.Ș. Hunedoara 50 p ; 4. C.S.Ș. 
Brăila 45 p ; 5. C.I. Brașov 30 
p ; 6. Lie. 2 București 21 p. In 
ordinea categoriilor de vîrstă, 
c.ele mai bune rezultate le-au ob
ținut Alexandrina Croitoru (CSȘ 
Brăila) și Marius Crișan (CSȘ 
Hunedoara) la 9 ani, Adriana 
Mîndroiu (CSȘ Brăila)' și Cătălin 
Hazota (CSȘM Baia Mare) la 10 
ani și Llgia Cozma (CSȘM Baia 
Mare) și Marian Satnoianu (CSȘ 
Brăila) la 11 ani.

La Cluj-Napoca, unde au 
concurat copil între 12 șl 14 ani 

și 26—23 cu Vulturul Plo
iești. Cea mai eficace jucă
toare a fost ploieștean ca Ele
na Apostol, care a înscris 36 
de goluri. • „CUPA SINDI
CATELOR BACAUANE", com
petiție de masă desfășurată 
sub genericul „Daciadei", a- 
flată la a 8-.a ediție, a fost 
cîștigată de : Maria Botiz (Fo
raj Tg. Ocna) și Nicolae Lun- 
gu (C.P.L. Comănești) — la 
șah, Violeta Pintiâie (T.C. Ba
cău) și Marian Miclescu 
(I.M.U. Bacău) — la tenis de 
masă, Maximilian Enea (Vic
toria Bacău) și echipa T.C.H. 
Bacău — la popice. • PES
TE 1000 DE TINERI din 
Curtea de Argeș s-au între
cut pe aleile parcului „23 Au
gust" în „Crosul primăverii". 
Printre dștigători s-au numă
rat i Nicoleta Haiducu (Șc. 
gen, 1), Marilena Micu (Lie. 
„Vlâicu Vodă"), Zenaida Lun- 
gu (A.S. Porțelanul), C. Toma 
(Gr. șc. Electroargeș), V. Savu 
(Șc. gen. 2) și A. Ștefani 
(A.S. Negoiul). • ZILELE 
TRECUTE, sute de elevi din 
Alexandria au participat la 
întreceri de atletism, volei, 
tenis, Jian db al și alte disci
pline, lar în pădurea Vedea 
s-a desfășurat etapa județului 
Teleorman la „Crosul pionie
rilor" — 220 de concurenți. 
Dintre cei clasați pe primul 
loc amintim pe Maria Luneția, 
din Vărtoape și Daniel Tu- 
dorică din Cosmești.

RELATĂRI DE LA : I. Ioa
na, C. Gruia, V. Zbarcea, T. 
Săranu, V. Manafu, I. Toma, 

. Bălteanu, E. Teirău, C. 
Sterescu șl Do Moraru-SIivna.

taș (Ar.) 55,32 m ; suliță : M.
Mon dec (Ar.) 51,60 m ; Fete :
100 m : O. Șchiop (Ar.) 12,5 ; 
800 m : C. Tîrcă (H) 2:16,5 ;
3 km marș : F Antoaneta
(C-S.) 17:28,0 ; lungime î G. Po- 
soiu (H) 5,39 m ; 4X400 m î Hu
nedoara 4:06,6.

BUCUREȘTI. Clasament pe e- 
chipe : C'.S.Ș. 4 274 p, C.S.Ș. Di
namo 170 p, C.S.Ș. 190 133 p, 
C.S.Ș. 8 134,5 p, Viitorul 116 p, 
C.S.Ș. Steaua 96 p, Metalul 67 p,
C. S.Ș. Liceul 2 56 p, C.S.Ș. 4
(II) 30 p, Progresul 22 p, C.S.Ș. 
Triumf 19 p, C.S. Buciumeni 9 p. 
Rezultate: Băieți: 200 m: L. Cos- 
tinescu (C.S.Ș. 4) 23,0 ; înălțime: 
G Iordache (CSȘ Steaua) 2,01 m; 
lungime : C. Băncilă (CSȘ Stea
ua) 6,72 m ; prăjină : J. Gaciu 
(CSȘ 8) 4,20 m ; triplu : V. Ol- 
teanu (CSȘ Steaua) 13,77 m ; 
disc : D. Dumitru (Progresul) 
40,28 m ; Fete : 100 m : Gecrgeta 
Răducanu (Viitorul) 12,3 400 m:
D. Gămălie (Viitorul) 58,6 ; lun
gime : D. Mihoreanu (CSȘ Dina
mo) 5,70 m, înălțime : I. Bogdan 
(CSȘ 4) 1,68 m ; 100 mg : G. Za- 
haria (Viitorul) 14,6 ; 4X100 m : 
Viitorul 50,3. în afară de con
curs seniorul Dumitru Chiria c 
(Dinamo) a realizat 74,50 la 
aruncarea suliței.

(CSU Sibiu). 2. Gh. Neagu - 
Marton Dozsa (CSU Pitești), 3. 
Andraș Nagy — Laszlo Bachner 
(INMT Tg. Mureș). Echipe : 
1. CSU Sibiu, 2. Politehnica Ti
mișoara, 3. CSU Pitești (We 
IONESCU — coresp.).
• In zilele de 1 și 2 Mai, au- 

tomobiliștii noștri fruntași — dai 
și începători — vor lua startul 
în cel de-al doilea raliu al a- 
niului, etapă în campionatul re
publican : „Raliul Deltei", care 
se va desfășura, firește, în Ju
dețul Tulcea. Plecarea și sosirea 
vor avea loc în fața Casei de 
cultură din Tulcea, traseul numă- 
rînd 293 km, cu 8 controale o- 
rare și 10 probe de clasament 
(speciale).
• La Baia Mare s-a desfășu

rat un raliu automobilistic, orga
nizat ■ (pe 68 km) de către In
stitutul de cercetări și proiectări 
miniere, la care au luat parte 
25 de echipaje. Locul I : Tiberlu 
Vigh — loan Tasnadi, iar pe e- 
chipe : Electrica Baia Mare.
• „Criteriul Primăverii", dis

putat în Capitală, a avut cîști- 
gători pe : C. Isac (ACR), Elvira 
Manea (ITB) — începători ; S. 
Lazăr (ITB) — avansați ; E. Sîr- 
bu pe Steyer 1937 — automobile 
de epocă ; echipe .— AS Justiția.
• La Gybngyos (Ungaria), In 

cea de a 9-a ediție a „Cupei 
Matra", au participat ca invitați 
automobiliști din România, Ceho
slovacia și R.D. Germană. Repre
zentanții noștri (Cercul auto 
Cuprom Baia Mare), pe Dacia 
1300, au ocupat locurile II și HI 
la cl. 1300 prin A. Kovăcs — A. 
Nagy și G. Dankoș — T. Repka.

au cîștigat CSȘ Ploiești și CSȘM 
Baia Mare cu cîte 56 p, urmate 
de : 3. CSȘ 1 Constanța 28 p ; 4. 
CSȘ 3 Galați și Lie. 2 București 
cu cîte 25 p și 6. CSM Cluj-Na
poca 24 p. Cîteva rezultate mai 
bune : Cornelia Gherman (Lie. 
2 Buc.) 67,0 la 100 m fluture ; 
Tamara Costache (CSȘ Ploiești) 
63,5 la 100 m liber și Iulia Ma
teescu (CSȘ Ploiești) 2:26,0 la 
200 m spate.

PROFILURI DÎMBOVIȚENE
(Urmare din pag. 1)

al țării prin performanțele 
sale)... deci, cîteva lămuriri... 
Neagu a fost campion națio
nal, Pătrașcu, idem, Panțuru a 
fost trăgător de prim plan, 
Damaschin’ e o speranță a lo
tului național de lupte libere, 
iar cuplul Camelia Chiriac — 
Ionuț Șesu sugerează saltul 
„cetății de scaun" spre spor
turile mai puțin neaoșe. A- 
ceastă ultimă observație atrage 
întrebarea următoare :

CARE ESTE PROFILUL JU
DEȚULUI DÎMBOVIȚA ? „Nu 
prea complicat — e de părere 
Ion Grecu, secretarul C.J.E.F.S. 
Dîmbovița înseamnă fotbal 
— care e un numitor comun 
pentru aproape toate județele, 
mari și mici... un fotbal de 
luat în seamă chiar dacă 
ne-am gindi doar la faptul că 
l-a produs pe Dinu... înseam
nă lupte libere, adică trîntă — 
mai ales la curea — asta se 
vede și din top... trînta noas
tră românească... trînta care a- 
trăgea pe vremuri întreaga 
populație a tîrgurilor, pe la 
Pucioasa sau Voinești... în
seamnă un dor de sport nou, 
care să depășească, să zicem 
așa, albia sporturilor tradițio
nale".

VREM ARGUMENTE ! „Vn 
prim argument ar fi „explo
zia" bazei materiale. „Acum 
nici două decenii — e de pă
rere Ionel Marin, președintele 
C.J.E.F.S. — exista în oraș o 
singură săliță de sport, cea de 
la Liceul „Ienăchiță Văcăres- 
cu“. O săliță de 9x18 rn. As
tăzi avem 11 săli mijlocii și 
mari — mijlocii Înseamnă să 
poți juca baschet — în frunte 

lKPLICâȚIILE ARB1TR.
Este indubitabil faptul că linia 

de arbitraj poate influența deo
potrivă modul de pregătire și 
randamentul echipelor de volei. 
Intr-un articol retrospectiv asu
pra sezonului 1981 făceam refe
riri la o modificare survenită în 
maniera de arbitraj, adoptată de 
forurile internaționale de spe
cialitate și pusă în practică la 
campionatele europene din toam
na trecută, cînd echipele noastre 
au fost evident incomodate de 
această manieră. Este vorba de 
arbitrajul larg, mai îngăduitor 
cu execuțiile tehnice. Promotorii 
săi, specialiștii japonezi, argu
mentează viabilitatea acestei ma
niere de arbitraj prin efectul ei 
pozitiv asupra spectacolului, fa
zele puțind fi considerabil pre
lungite, iar jocul mai puțin frag
mentat. Explicația este plauzibi
lă, degajînd (cel puțin teoretic) 
intenții de creștere a spectacu
lozității voleiului și de mărire a 
audienței sale' la publicul ama
tor de sport, dar are și un sub
strat de pledoarie „pro domo". 
In sensul că ea sprijină interesele 
școlii de tip nipon (echipe lip
site in general de jucători înalți, 
dar avind atuurile mobilității 
superioare, ale vitezei și acro
bației în apărare), precum și in
teresele unor echipe europene cu 
un grad scăzut de tehnicitate, 
rudimentare, în competiție cu 
alte formații europene (tehnice, 
viguroase, cu jucători înalți). In 
practică, primele efecte ale ar
bitrajului larg nu ne-au îneîntat 
deloc, cu prilejul campionatului 
european echipa noastră mascu
lină fiind pusă la grea încurcă
tură, deoarece adversarele din 
seria de la Vama (mai puțin 
tehnice) s-au văzut sprijinite să 
echilibreze jocul. Dar — este 
drept — aplicarea arbitrajului 
Larg a fost acolo încredințată u- 
nor „cavaleri ai fluierului" mo
dești care au lăsat jocul atît de 
liber, îneît voleiul devenea ade
sea o combinație ridicolă cu alte 
jocuri. Lar calitatea spectacolului 
nu numai că nu a crescut, ci dim
potrivă ! Prin această manieră, 
practicată în seri^ de la Vama, 
din* păcate în dauna formațiilor 
mai tehnice, distanțele i .dintre 
echipele valoroase și cele mai 
puțin valoroase s-au redus con
siderabil. Dar arbitrajul larg, cu 
toate inconvenientele sale, a fost 
legiferat pe plan internațional și 
trebuie ca echipele noastre, în

LA „UNIREA
(Urmare din pag. 1)

contur un complex sportiv mo
dern, de toată frumusețea. 
Aici există un teren de fotbal; 
terenuri de handbal, baschet, 
tenis, volei ; sub tribune, 10 
garaje-boxe pentru secția de 
automobilism ; o sală de tenis 
de masă (unde se pot pune 5 
mese în condiții de concurs, 
10 pentru antrenamente) ; sală 
de șah ; arenă de popice cu 3 
piste și, pentru toate, grupu l 
de vestiare, dușuri, instalații 
de refacere, băi ș.a. Este de 
amintit, pe. aceeași linie, ’ate- j
lierul secției de karting, cu i
standuri' speciale de reparații i
și construcții, întrucît aici, în )
secție (instructor și creator de ;
karting Vlad Biji, maestrul ț
Petre Novinschi, mecanic Ma- i

cu POLIVALENTA, care ne-a 
și adus derby-ul arhiplin 
Steaua —. Dinamo la haistbal, 
cu toate că unii, mai schptici , 
în ale sportului, erau de pă
rere că o va putea umple doar 
Dolănescu din. Perșinari... Mai !
e complexul de tenis din Par- , 
cui Chindiei, cu 12 terenuri... j
și cel al Școlii nr. 6 (cu 6 te- ] 
renuri)... ambele fiind opera iu- (
reșului stîrnit de Țiriac și Năs- t 
tase... Camelia și Ionuț Șesu -
sînt urmarea acestui val". ,

NU CUMVA BAZA MATE- c
RIALA SE RIDICA DEASU- r
PRA REZULTATELOR ? Paul 1
Oiței, care urmărește de peste (.
treizeci de ani sportul din c
Dîmbovița, reflectează cu glas 1;
tare : „Așa s-ar părea la pri- s
ma vedere, dar dacă ne gin- g
dim că această bază e de dată i-
recentă, lucrurile se schimbă. ș:
în sport minunile sînt rare... d
Mai e și trecerea de la clasele „
cu profil la formula cluburilor p
sportive școlare. în clasele cu ia
program, spiritul de echipă era n
mai pronunțat. Sportivii cei ti- t<
neri erau în aceeași clasă, an- A
trenorul le era diriginte... se ui
punea suflet... acum formula E
pare mai tehnică, dar sportul rt
se face cu sufletul... Steagul în
școlii e steagul școlii. Astăzi, Ti
uneori, interesele profesorilor m
de educație fizică și cele ale P)
antrenorilor de la club sînt di- să
vergente... Sperăm, totuși, ca 
lucrurile să se așeze". V.

„OAMENII SINT MAI PU- n« 
TERNICI DEC1T ZIDURILE" — „I 
adaugă Mișu Avanu.‘ Și e ne- pe 
voie de oameni cu elan, mai fa 
ales cînd sportul începe să fie S‘ 
programat, așa cum se în- to 
tîrriplă cu marea performanță, ed 
astăzi. Dîmbovița a avut peri- vo
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| Campionatul echipelor de speranțe 
■ ÎN AȘHPIAREA DERBYDUII 
’ S.C. BACĂU —UNIV. CRAIOVA

I,Etapa a 27~a a campionatului 
echipelor de sperase s-a carac
terizat prin rezultate normale..

Icele două pretendente la titlu — 
S.C. Bacău și Universitatea Cra
iova — obținînd victorii sconta
te deși au jucat în deplasare 

1(2—0 cu Sporitul studențesc și, 
respectiv. 1—0 cu F.C. Olt). A- 
cum. gîndul lor se îndreaptă spre

I partida directă din etapa viitoa
re, un adevărat derby, programat 
la Bacău miercuri 5 mai. Cine
va cîștiga va face, fără îndoială,
un mare pas spre cucerirea tit-
lului. .

1. S.C. BACĂU 27 19 6 2 74-19 44
2. Univ. Craiova 27 19 5 3 92-19 43
3. Corvinul 27 17 3 7 72-33 37
4. Dinamo 26 16 5 5 61-25 37
5. F.C. C-ța. 27 15 3 9 68-29 33
6. C.S. T-viște. 27 14 3 10 45-40 31
7., F.C.M. Brașov 27 13 3 11 44-37 29
8. F.C. Argeș 27 13 2 12 36-38 28
9. „Poli4* Tim. 27 12 3 12 45-49 27

10. „U“ Cj.-Napr 26 12 2 12 46-40 26
11. Steaua 27 9 7 11 37-50 25
12. A.S.A. Tg. M. 27 10 2 15 33-47 22
13. Chimia 27 9 4 14 37-64 22
14. Sportul stud. 27 ,8 5 14 35-62 21
15. Progr. Vulcan 27 7 5 15 38-77 19
16. F. C. Olt 27 7 3 17 35-64 17
17. U.T.A. 27 6 0 21 24-73 12
18. Jiul 27 5 1 21 19-75 11

:ANU
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LOTUL DE TINERET PLEACĂ AZI IN CIPRU
Sîmbătă, la Limassol, lotul re

prezentativ de tineret al țării 
noastre debutează în noua ediție 
a Campionatului european rezer
vat jucătorilor pînă la 21 de ani, 
întîlnind selecționata similară a 
Ciprului. în vederea acestei par
tide, antrenorul Cornel Drăgușin 
a condus, de luni și, pînă în 
cursul acestei dimineți (cînd are 
loc ultimul antrenament dinain
tea plecării spre Cipru) un* 
program de pregătire complex, 
cu cîte două antrenamente zilni
ce cu conținut fizic, tehnic și 
tactic. Ieri, corn pori enții lotului 
au efectuat (dimineață) un an
trenament de pregătire fizică spe
cifică, iar după-amiază au susți
nut un joc de verificare și omo
genizare cu divizionara ,,B“ Au
tomatica. S-a urmărit, în primul 
rînd, aprofundarea ideii de joc,

ca așezare și dinamică, specifică 
lotului ,,A“

In privința stării de sănătate a 
jucătorilor, Balint și Sertov sînt 
ușor gripați, iar Matei și Eduard, 
după etapa de sîmbătă din cam
pionat, acuză ușoare contuzii. 
Medicul Gh. Untca speră însă că 
toți patru vor fi apți de joc.

Astăzi după-amiază, cei "* 
ponenți ai lotului (Alexa 
joabă — portari ; Eduard, 
Zare, Popicu, Cîrciumaru 
tei — fundași ; Balint, 
Hanghiuc și C. Ilie 
Fîșic, Ralea, 
—• înaintași) vor pleca,’ pe calea 
aerului, spre Cipru, pe ruta 
București — Atena — Larnaka — 
Limassol.

Mîine, la ora jocului (17,30), va 
avea loc un antrenament de aco
modare pe stadionul din Limassol.

1.6 com- 
și Gîr- 
Roman, 
și Ma- 
Minea, 

mijlocași ; 
Sertov și Lasconi

SECVENȚE ALE DIVIZIEI „A“

Fără cluburi bine organizate nu se poate concepe înalta performanță

ASCENSIUNEA CORVINULUI- IN PAS
CU DEZVOLTAREA HUNEDOAREI

Șl A INDUSTRIEI SALE SIDERURGICE
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CUVINTE DE LAUDĂ 

Șl PENTRU ÎNVINȘI
Partida pe care urma să o sus

țină Petrolul — lidera seriei a 
doua a Diviziei „B“ — duminica 
trecută, pe teren propriu, nu 
părea un examen prea dificil 
pentru echipa antrenată de Mir
cea Dridea șl Bela Marosi. A- 
ceasta poate și pentru faptul că 
adversara formației ploi^ștene, 
Automatica, Ia adăpost de fră- 
mîntărlle luptei în partea infe
rioară a clasamentului, nu venea, 
teoretic cel puțin, să joace la 
Ploiești dominată de grija rezul
tatului. In ciuda pronosticurilor 
însă, echipa bucurșșteană nu s-a 
complăcut deloc în situația de 
simplă parteneră de întrecere a 
liderului, ci, spre cinstea ei, a 
luptat cu toată convingerea 
pentru realizarea unui spectacol 
de calitate, replica sa curajoasă 
și consistentă, mai ales în repri
za secundă, atrăgînd din partea 
publicului frumoase aprecieri. 
Chiar și în condițiile în care vic
toria Petrolului (foarte sigură 
dealtfel după primele 45 de mi
nute și cu perspectiva unul scor- 
fluviu), părea, spre finalul par
tidei, îți pericol. Aceasta, desi
gur, și pe fondul unor nereușite 
în modul de acțiune a gazdelor. 
Ceea ce nu scade cu nimic din 
meritele „ll“-lul antrenat de 
Paul Florea, care, la prima sa 
participare în campionatul eșa
lonului secund, oferă un frtimos 
exemplu de competitivitate și 
sportivitate (M. I.).

Mai mulți cititori ne-au soli
citat clasamentul returului 
campionatului Diviziei „A“. în 
ideea de a cunoaște mai bine 
ce echipe au progresat față -de 
turul campionatului și ce pers
pective au înaintea disputării 
ultimelor 7 etape ale acestui 
campionat.

Publicăm clasamentul turului 
campionatului și clasamentul 
returului, aâ primelor 10 etape 
din acest sezon de primăvară. 
Din comparații și anticipări ale 
acumulărilor viitoare, cititorii 
care ne-au scris — și nu nu
mai ei — îșf pot face o ima
gine mai clară despre echipele 
lor favorite.

Fruntașele clasamentului ge
neral la zi, Universitatea Cra
iova și Dinamo, cu cîte 37 
puncte, nu au acumulări în 
retur pentru a fi la adăpost 
sigur. Ele vor trebui să obțină 
pînă la sfîrșit peste 50 la sută

din totalul punctelor care mai 
rămîn în joc (14). Acestea sînt 
amenințate de actualele frun
tașe ale clasamentului de pri- 

*măvară, Corvinul, Steaua și 
F.C. Olt. Dacă Corvinul a rea
lizat în tur 20 p., și acum 14 
p., Steaua, care» la jumătatea 

‘ campionatului a avut numai 17 
puncte după 17 etape, acum 
beneficiază de 13 puncte numai 
după 10 etape, -ceea ce înseam
nă o- realizare superioară, avînd 
în vedere că pînă la finele ce
lor 17 etape ale returului mai 
sînt de jucat încă 7 etape. F.C. 
Olt se situează din acest punct 
de vedere pe același plan cu 
echipa Steaua.

Și alte * *
la urmă 
retur, ca 
mia Rm. 
stanța și 
mai bună 
care au terminat

echipe pot avea pînă 
beneficii mai mari în 
F.C. Argeș, Jiul. Chi- 
Vîlcea și F.C. Con- 
acestea- cu o poziție, 

față de situația cu 
turul.

CLASAMENTUL TURULUI CLASAMENTUL RETURULUI

1. „U“ Craiova 17 12 1 4 35-11 25 1. Corvinul 10 6 2 2 21- 8 14
2. Dinamo 17 11 3 3 35-17 25 2. Steaua 10 5 3 2 15- 8 13
3. Co^virîuL 17 8 4 5 36-23 20 3. F.C. Olt 10 6 1 3 16-10 13
4. F.C. Olt 17 8 3 6 22-17 19 4. Univ. Cv 10 5 2 3 22- 8 12
5. Sportul, stud. P 6 6 5 19-21 18 5. Dinamo 10 5 2 3 15- 9 12
6. S.C. Bacău ’7 *7 4 6 20-23 18 6. Sp. stud. 10 4 4- 2 9- 8 12
7. F.C.M. Bv. 17 7 4 6 14-18 18 7. F.C. Argeș 10 3 4 3 10- 8 10
8. Steaua 17 6 5 6 17-17 17 8. Jiul 10 4 2 4 11-11 10
9. U.T.A. 17 6 4 7 20-23 16 9. C.S. T-viște 10 4 2 4 8-10 10

10. „UM Cj-Nap. 17 6 4 7 17-22 16 10. „U44 Cj.-N. 10 4 2 4 10-12 10
11. C.S. T-viște 17 6 4 7 17-24 16 11. Chimia 10 3 4 3 5- 9 10
12. Poli Tim. 17 6 3 8 20-21 15 12. F.C. C-ța 10 4 2 4 11-16 10
13. F.C. C-ța 17 4 7 6 19-21 15’ 13. A.S.A. 10 4 2 ’4 11-18 10
14. Chimia •J7 6 3 8 20-31 15 14. Poli Tim. 10 2 5 3 7-12 9
15. F.C. Argeș 17 5 4 8 14-19 14 15. S.C. Bacău 10 2 4 4 12-15 8
16. Jiul |»7 4 6 7 18-24 14 16. U.T.A. 10 2 3 5 5- 9 7
17. A.S.A. 17 6 1 10 25-22 13 17. F.C.M. Bv. 10 2 2 Q 6-14 6
18. Prog. Vulc. 17 4 4 9 18-32 12 18. Prog. Vulc. 10 1 2 7 6-15 4

Ie STEAUA debutează in 
„CUPA BALCANICA". La 12 mai, 
echipa bucureșteană Steaua va

I susține,, la Istanbul, în compania 
formației Galatasaray, primul 
său joc din noua ediție» a „Cu
pei balcanice" inter-cluburl.
• DUBLA INTTLNIKE ROMA- 

| NIA (B) — IUGOSLAVIA (B).
Primul joc va avea loc la 9 mai,

ȘTIRI
la Alba Iulia, Iar returul se va 
disputa, la 13 mal, la Vrseț.
• ASTAZI LA TIRGOVIȘTE 

va avea loc o Interesantă. partidă

amicală. Este vorba de întîlnirca 
dintre divizionara „A" din loca
litate. C.S. Tirgoviște, și Rapid 
București. Partida este progr.i-' 
mată pe stadionul Municipal de 
la ora 16.
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șul care a cuprins județul nos
tru de clnd cu judo“.

Am intrat intr-una din sălile 
„Polivalentei". Vreo 40 de co
pii lucrau pe tatami, conduși 
de profesorul Wilson Grecu. 
(Cam exotic prenumele, dar 
nici sportul nu e mai puțin.) 
Copiii erau extraordinari, în 
micile lor kimonouri. Iar pro
fesorul — un adevărat magi
cian. Ne-a explicat că sînt co
pii 'născuți in ’73, o preselec- 
ție pentru „grupa avansaților", 
născuți tot în ’73. La plecare, 
copiii s-au înclinat in cel mai 
pur stil japonez... Apoi, Ionel 
Marin ne-a desfășurat planul 
noii săli de judo. ..Sigur că ne 
va trebui curînd un bazin aco
perit și un patinoar artificial, 
dar judo e prima urgență a 
Tîrgoviștei. pentru că ne îm
ping de la spate sute și mii 
de copii. Iar noi, din fericire, 
nu ne putem opune...".

„CUPA MINERUL" 
LA CULTURISM

In localitatea minieră Cav- 
nic a avut loc un concurs de 
culturism dotat cu „Cupa Mi
nerul", care s-a bucurat de 
un frumos succes (500 de 
spectatori). învingătorii la ju
niori : I. Roșiu (C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu) ; P. Bovnovski (Minerul 
Cavnic). Pe echipe, pe primul 
loc C.S.Ș. Șoimii Sibiu și Mi
nerul Cavnic — la egalitate de 
puncte. Iată primii clasați și la 
seniori : M. Sibiceanu (Petro
chimistul Pitești) ; A. Cosiache 
(Rapid Buc.) ; .G. Crăciunescu 
(Rapid Buc.) N. Giurgi (Mi
nerul 'Cavnic). Pe echipe (din 
5 formații participante) a cîști- 
gat Rapid București.

IN PREAJMA STARTULUI
(Urmare din pag. 1)

mente, cel din cursul dimineții 
vizînd modul de acțiune orga
nizată la momentul apărării, 
cel de după-amiază înscri- 
indu-se, ca dealtfel majorita
tea ședințelor de pregătire din 
aceste zile, în ideea potențării 
forței ofensive a echipei, cu 
gîndul, evidfent, la un debut 
cît mai convingător în preli
minariile campionatului euro
pean.

In cadrul lotului domnește o 
stare de spirit bună. Ștefânescu 
și Moraru, care acuză ușoara 
accidentări suferite în meciu
rile de campionat de sîmbătă 
trecută, sînt sub c atentă în
grijire medicală. Ca și 
dealtfel, 
bronșită, 
o pauză 
rea unei 
nâtoșiri.

Adversara 
naționale în partida de Sîm
bătă, reprezentativa Ciprului, 
urmează să sosească astă- 
seară, în jurul orei 20, pe ae
roportul Otopeni. Lotul fotba
liștilor oaspeți cuprinde urmă
torii 18 jucători : Constantinou 
(AEL Limassol, 32 de ani, ,de 
15 ori internațional A), Praxi- 
telous (Omonia Nicosia, 25, 
debutant) — portari ; Erotokri- 
tou (Omonia Nicosia, 24 — 19), 
Miamiliotis (Apoel Nicosia, 
22 — 10). Sofroniou (Apollon 
Limassol, 23 — 4), Lagos (Pe- 
zoporikos Larnaka. 33 — 10),
Kezou (Paralimni, 28 — 2), 
Panzaras (Apoel Nicosia, 28 — 
34), Lyssandrou (Anorthosis 
Famagusta, 33 — 25) — fun
dași ; Aristolelous (AEL Li
massol, 23 debutant), Ominou 
(Olympiakos Nicosia. 23 — 1), 
Yiangoudakis (Apollon Limas
sol, 23 — 16), Papadopoulos

(Olympiakos Pire i. 29 — 11), 
Deinetriou (Omonîa Nicosia, 25 
— 13) — mijlocași; Theophanous 
(Pezoporikos Larnaka. 23
16) , Prokopi (Omonia Aradip- 
pou, 24 — 1), Vrahimis (Anor- 
thosis Famagusta, 29 — 24). 
Tsingis (Aris Limassol 23 —
17) — înaintași.

Antrenorul naționalei ciprio
te este Costas Talianoș, în 
vîrstă de 62 de ani. El va sta
bili formația cu care va începe 
partida cu reprezentativa noas
tră după antrenamentul de a- 

Hune- 
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Klein, 
care, . contractînd o 
a fost nevoit să facă 
în 
cît

pregătire în vede- 
mai grabnice însă-

echipei noastre

partid; 
tră ai_ 
comodare prevăzut, la 
doara, în cursul dimineții 
vineri.

Au fost comunicate, 
F.R.F., și numele celor doi 
bitri de tușă albanezi care 
oficia, alături de Arsen Hox- 
ha. Ei sînt Hiqmet Kuka și 
Ylli Kruja. Observator U.E.F.A. 
va fi Gyorgy Szilagyi (Unga
ria).

la 
ar- 
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După toate aparențele. Corvi
nul Hunedoara iși va realiza 
principalul său . obiectiv : acela 
de a participa în toamnă la una 
din cupele europene destinate 
echipelor de club. Dacă nu chiar 
în „Cupa Campion lor Europeni" 
(pentru care mai sînt totuși 
șanse) sau în „Cupa Cupelor" 
(posibilități sint și în această 
privință), atunci cel puțin în 
„Cupa U.E.F.A." (perspectivele 
se arată, în acest caz. evident 
mai sigure, căci este greu de 
crezut că hunedorenii mai pot 
rata urcarea pe podiumul cam
pionatului). Oricum, situarea a- 
cestei echipe (ca urmare a re
marcabilei sale evoluții In actua
lul an competițional) printre 
fruntașele competiției nr. 1 a 
fotbalului nostru reprezintă cea 
mai bună performanță din isto
ria de peste șase decenii a clu
bului muncitoresc din Hunedoa- 
ra.

Ascensiunea Corvinului srre 
vîrful clasamentului primei divi
zii ne apare cu adevărat Impre
sionantă dacă ținem seama de 
realitatea că această echipă era 
— cu numai doi ani în urmă — 
în eșalonul secund. In fapt, a- 
ceastă ascensiune nu a făcut 
deeît să materializeze alinierea 
fotbalului hunedorean (privit ca 
fenomen social) la dezvoltarea. 
Impetuoasă luată de orașul oțe
larilor ( “ ' »
cut de 
dustria

Sînt, 1 
privind 
înclină 
creștere

(a cărui populație a tre- 
100 000 locuitori), de in- 
siderurgică de aici.
firește, destui cei care — 
superficial lucrurile — 

să explice vertiginoasa 
__ T___ » valorică a fotbalului 
hunedorean mai mult prin con
dițiile ce i s-au pus acestuia la 
dispoziție. Fără îndoială că aces
te condiții — cu înțelegerea cu
venită create de organele locale, 
de conducerea Combinatului si
derurgic și sprijinite de contri
buția materială a cîtorva mii de 
membri susținători ai clubului — 
șî-au avut și au în continuare 
importanța l«>r, deși, așa cum 
vom vedea, mai sînt destule de 
făcut și în această direcție.

Ceea ce însă (pe lîngă condi
țiile materiale- create de mai 
multă vreme) a contribuit esen
țial la puternica propulsare valo
rică a clubului din ultimii ani 
au fost schimbările profunde 
operate în modul de organizare și 
conducere a activității, în menta
litatea, in optica și spiritul de 
acțiune al celor ce se ocupă de 
fotbalul hunedorean. După cum 
unanim se recunoaște pe ’ plan 
local, aceste schimbări au fost 
determinate — în cea mai mare 
măsură — de Mircea Lucescu, cu 
înțelegerea și colaborarea tota
lă din partea actualei conduceri 
a clubului, a președintelui Mir
cea Pascu, precum și cu recep
tivitatea $i sprijinul factorilor 
de decizie din municipiu și județ.

Devenit din anul 1978 și antre
nor al Corvinului (împreună cu 
Rerrius Vlad), Lucescu a modifi
cat radical optica de pînă atunci 
asupra creșterii și promovării ti
nerilor jucători, îndreptîndu-și 
exclusiv atenția spre propria pe
pinieră a clubului, care a fost 
revitalizată și organizată pe baze 
noi, de mai mare eficiență. Cu 
răbdare și tact, dar și cu discer- 
nămîntul necesar, Lucescu a pro
movat în echipa întîi tineri ju
cători aflați încă la vîrsta junio
ratului, crescuți- la ' centrul clu
bului sub îndrumarea priceputu
lui și harnicului antrenor Dumi
tru Pătrașcu și a colaboratorilor 
săi. In numai doi ani, a fost 
astfel înlocuită aproape întreaga 
veche echipă. Noii titulari 
numit Klein, Rednic, Gabor, 
ga, Andone, Petcu, Văetuș, 
mai mulți dintre ei fii ai 
larilor hunedoreni, iar unii 
veniți chiar tovarăși de 
ai părinților lor, urmîndu-i în 
meserie în cadrul diferitelor sec
ții ale Combinatului siderurgic. 
S-a creat în felul acesta o pu
ternică sudură între echipă’ și 
marea masă a oțelarilor, care o 
înconjoară cu dragoste și inte
res, ca pe o autentică reprezen
tantă a Jor. Fapt care are și un 
mare efect educativ asupra ju
cătorilor. crescuți intr-un mediu 
și o mentalitate dintre cele mai 
sănătoase. Infuzia de tinerețe din 
propria pepinieră a făcut posibi
lă renunțarea în ultimii ani la 
vechea politică de racolări, cele

s-au 
Nid- 

cci 
oțe- 
de- 

muncă

cîțeva transferuri realizate con- 
stînd, în fapt, în schimburi de 
jucători (Alexa pentru Văetuș, 
loniță pentru Ion Gabriel) cu 
alte cluburi.

Creșterea și 
nerelor talente 
nul un 
aceleași efecte pozitive. Din cen
trul de copii și juniori (în al că
rui corp de antrenori și instruc
tori figurează în continuare foștii 
jucători ai Corvinului Pătrașcu 
și Balint — aflați la vîrsta pen
siei) a mai fost promovat în lo
tul mare tînărul Cojocaru. In 
vederile lui Lucescu mai sint 
juniorii Mateuț (care nu a' îm
plinit încă 17 am), Tîrnoveanu, 
Mechinici. La Luceafărul Bucu
rești, unde Corvinul a trimis 
mereu copii talentați. se află în 
prezent jucătorul Dumitrcasa, so
cotit și el ca o mare speranță 
a fotbalului hunedorean.

Dînd credit masiv tineretului, 
Lucescu a militat deopotrivă — 
adaptînd și procesul de pregătire 
la parametri corespunzători — 
pentru idei de joc noi, pentru 
adaptarea unui stil ofensiv, ale 
cărui roade s-au văzut încă din 
campionatul trecut și se fac bine 
simțite și in cel actual. Cu 
mult curaj, tînărul antrenor a 
fixat pentru Corvinul obiective 
de mare performanță și — după 
cum se vede — ele sînt pe cale 
să se. realizeze. Nu numai cele 
privind campionatul și „Cupa“, 
ci și acelea vizînd reprezentarea 
internațională a fotbalului româ
nesc, atît prin participarea echi
pei intr-o cupă europeană, cît și 
prin contribuția care promite a 
fi substanțială a jucătorilor hu- 

, nedoreni la meciurile de califi
care ale reprezentativelor națio
nale în campionatul european.

Evoluțiile și rezultatele din ce 
în ce mai bune ale Corvinului 
au creat — cum este și firesc — 
o mare efervescență în cetatea 
hunedoreană a oțelului, unde 
fotbalul a devenit nu numai 
principal divertisment pentru mii 
și mii de tineri, de oameni ai 
muncii, ci și un mijloc educativ. 
Jocul și comportarea echipei au 
contribuit direct la educarea pu
blicului spectator, care se ma
nifestă ca un public avizat.

Fără îndoială, Corvinul se află 
pe un drum bun, promițător. 
Pentru a - deveni însă un club de 
mare performanță, în accepțiu
nea deplină a termenilor, așa 
cum are nevoie fotbalul nostru, 
mai este încă o bună cale de ur
mat. O cale care înseamnă în 
continuare multă muncă, perfec
tă organizare, dar care presu
pune — după cum ține să sub
linieze Mircea Lucescu — și asi
gurarea tuturor mijloacelor ne
cesare. Pentru că este, totuși, 
mai greu de realizat marea per
formanță fără ca — de pildă — 
propriul centru de copii și ju
niori (atît de. productiv) să nu 
dispună nici măcar de- o singu
ră normă întreagă de antrenor, 
fără ca terenurile de antrena
ment (pe care își desfășoară ac
tivitatea șl alte echipe din oraș) 
să fie îngrijite și regazonate (te
renul nr 2, pe care joacă dese
ori echipa de speranțe, reclamă
— de asemenea — terminarea 
tribunei începute pentru 3 000 
locuri), fără o sală pentru an
trenamentele de forță în timpul 
iernii, chiar fără un autobuz 
care să acopere — fie și parțial
— nevoile de transport ale clu
bului. Deosebit de utilă — nu 
numai pentru fotbaliștii Corvinu
lui, ci pentru toți iubitorii r----
tulul din Hunedoara — ar 
amenajarea în vastul parc 
tiv din jurul stadionului a 
terenuri de tenis, volei și 
chet, ca și a unui bazin de 
în aer liber, pentru care 
prevăzute spațiile necesare.

Toate aceste necesități nu re
prezintă probleme de nerezolvat. 
Dimpotrivă, cu sprijinul organe
lor județene și municipale, al 
Combinatului siderurgic, și prin 
munca voluntară a miilor de iu
bitori ai sportului din Hunedoa
ra ele își pot găsi rezolvarea. 
Iar clubul Corvinul — cu care 
se mîndrește acum, pe drept, 
întreg județul — merită din plin 
să fie ajutat în acest sens.

proces

promovarea ti- 
este la Corvi- 
care continuă cu

spor- 
fi și 
spor- 
un or 
bas- 

* înot 
sînt

Constantin FIRANESCU

ADMINISTRAȚIA DE SEAT LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
CiSTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC :

REA a n-a: 37 33 24 8 40 45. Fond 
total de cîștlgurl : 1.217.985 lei,
din care 177.271 lei, report la 
cat. 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
din 18 APRILIE 1982. FAZA I : 
Cat. 1 : 5 variante 25% a 20.255 
lei ; cat. 2 : 3 variante 100% a 
25.319 lei sau o excursie de 2 
locuri în R.D. Germană sau R.P. 
Bulgaria șl diferența în numerar

Șl 4 variante 25% a 6.330 lei ; 
cat. 3 : 29,75 a 3.404 lei ; cat. 4 : 
122,75 a 825 lei ; cat. 5 : 280,25 
a 361 lei ; cat. 6 : 9.251,75 a 40 lei. 
FAZA a Ii-a : Cat. A : 2 variante 
25% a 46.569 lei ; oat. B : 34 a 
2.739 lei ; cat. C : 136,75 a 681
lei ; cat. D : 5.811,25 a 60 lei. Cîș
tigurile de la oat. 2, Faza I, ob
ținute pe variante achitate 100%, 
au revenit participanților : ER
DEI ZOLTAN din Chet, județul 
Bihor, NICU VASILE din Iași și 
HAGIU NICOLAE din Luduș, ju
dețul Mureș.

La seriile de loz în. plic aflate 
în vînzare, participanților li se 
oferă zilnic multiple posibilități 
de a obține AUTOTURISME ~ 
cla 1300“, „Skoda 120 L“, 
bant 601“ și CÎȘTIGURI ÎN 
de 50.000, 20.000, 10.000,
2.000 lei etc.
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES
28 APRILIE 1982 : EXTRAGEREA 
11 25 9 34 41 23 5 ; EXTRAGE

CIȘTIGURILE II AȘTEAPTA PE CIȘTIGATORI!

LA 
DIN

La casieriile plătitoare ale Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport din întreaga țară se prezintă zilnic numeroși parti
cipant! pentru a intra în posesia cîștigurilor obținute. Există 
însă și cazuri — încă destul de numeroase — de participanți 
care, din diverse motive, nu-și ridică premiile cuvenite după 
luni de zile de la data omologării acestora. Administrația de 
Stat Loto-Pronosport le adresează și pe această cale invitația, 
de a se prezenta cît mai curînd pentru a-și încasa cîștigurile !



„Maratonul Phenian44 FLORIN SEGĂRCEANU SE AFIRMĂ
CATALIN ANDREICA, 

LOCUL 5
Concurent din 6 țări (Bul

garia, Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, India. România și R.P.D. 
Coreeană) au participat dumi
nică la o importantă cursă pe 
42,195 km — „Maratonul Phe
nian". Au fost prezenți la start 
215 alergători. Cum era de aș
teptat, maratoniștii din R.P.D. 
Coreeană au dominat între
cerea. Primul loc a revenit lui 
Ri Jong Hiong (cîștigătorul 
maratonului de la Paris) cro
nometrat în 2.15:17,0. Urmă
torii clasați au fost, de aseme
nea. localnici: Cio Ceang Seup 
și Ri Ciun Keun. Recordmanul 
nostru Cătălin Andreica a o- 
cupat locul 5 (primul 
alergătorii străini) cu 
de 2.18:50,0, iar campionul țării, 
Dumitru Nicolae, a fost al 7- 
lea cu 2.19:28.0.

dintre 
timpul

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI

28 (Agerpreș). Ina- 
etape (care va avea

HELSINKI,
fetea ultimei___ _ .
loc joi) ta turneul final, pentru 
locurile 1—4, al campionatului 
mondial de hochei pe gheață — 

clasamentul se pre- 
1. U.R.S.S. 18 p, 2. 
11 p, 3.

grupa „A“, 
zintă astfel : 
Cehoslovacia 
p, 4. Suedia 9 p-

In etapa de marți, 
Învins Suedia cu 4—0
1— 0), iar Canada a 
Cehoslovacia cu 4—2
2— 0).

Canada 10

U.R.S.S. a 
(1—0, 3—0, 
dispus de 
(1—0, 1—2,

*
Congresul F.I.H.G. a decis ca 

viitoarea ediție a campionatului 
mondial — grupa „A", care va 
avea loc ta 1983 ta R.F. Germa
nia. la Dortmund șl Miinchen, 
să se desfășoare după o formulă 
mal veche. După primul tur (sis
tem turneu al celor 8 echipe : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Canada, 
Suedia, Finlanda, R.F. Germania, 
Italia, R.D. Germană) vor avea 
loc alte turnee pentru stabilirea 
locurilor 1—4 și 5—8.

IN TURNEELE CIRCUITULUI ITALIAN
Florin Segărceanu s-a întors 

acasă cu rezultate promițătoare 
obținute în cursul turneelor sus
ținute ta Italia. La concursul de 
la Cagliari, după ce în semifi
nală a cedat fa țața chilianului 
Pierola cu 6—7, 1—6, Segărceanu 
împreună cu Andrei Dîrzu au 
cîștigat proba de dublu intrectad 
perechea Alciati (Italia) — Voditi- 
sek (Cehoslovacia) cu 6—3, 6—2. 
Apoi, ta turneul „Masters" al 
circuitului Italian, la Roma. Se
gărceanu a învins pe rînd pe 
Dîrzu cu 6—1, 7—5, pe Pierola 

■ cu 6—2, 7—5, ta semifinale pe 
Rtaaldtai (Italia) cu 6—4, 6—1 și 
a pierdut doar în finală la He
retic (R.F.G.) CU 4—6, 3—6. Apoi, 
participtad la noi întreceri, Flo
rin Segărceanu a jucat la Barl, 
învins de argentinianul Ganzabal 
ou 5—7, 3—6, dar ajungtad în se
mifinale la dublu, împreună cu 
australianul Guan, cu care au

întrecut puternicul cuplu italian 
Panatta — Bertolucci cu 6—2, 
4—6, 6—4, plerzînd doar la pere
chea Ganzabal — Guerero (Ar
gentina) cu 7—6, 3—6, 0—6. Foar
te bine a terminat campionul 
nostru turneul de la Pari oii unde, 
pe rînd, a întrecut pe 
(S.U.A.) cu 6—2, 1—6, 
Schapers 
pe Motta 
6—2 și a 
semifinale 
(Italia) — 
setbalurl 
6—7, 4—6.
preună „
fiind în sferturi 
lia) — Guerero 
3—6, 5—7.

Acum, tînărul 
se pregătește cu 
tru meciurile campionatului na
țional pe echipe, care începe 
săptămîna aceasta.

Murphy 
cu 6—2, 1—6, 6—1. pe 

(Olanda) cu 6—4, 6—4,
(Brazilia) cu 1—6, 6—2,
pierdut doar greu în 

! în fața lui Barazutti
- după ce a avut două

în primul set — cu 
La dublu a jucat îm- 

cu Zugarelli, întrecuți 
de Batuzzi (Ita- 

(Ar gen tin a) eu

nostru campion 
asiduitate pen-

BREVIAR OLIMPIC
de desfășurare a 

XXin-a Olimpiade, 
Angeles, a fost fi-

Perioada 
celei de a 
de la Los 
xată pentru 28 iulie — 12 au
gust 1984.

• Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles își vor des
fășura concursurile în majo
ritate covîrșltoare pe baze e- 
xistente, cărora li se vor face 
doar amenajări modernizatoa
re. Sînt prevăzute doar trei 
noi construcții : velodromul 
(un oval de 333,33 m, cu lăți
mea pistei de 7 m) situat în 
zona Dominguez Hills, la Ca
lifornia State University, cu 
locuri pentru 8 000 de specta
tori ; complexul de natație de 
la University of Southern Ca
lifornia ; sala de haltere „Pa
vilionul Albert Gersten* din

cadrul universității Loyola 
Marymount, care va putea 
primi 4500 de spectatori.

• Din 1960, de cînd s-au 
disputat pe lacul Albano, 
pentru prima oară, întrecerile 
olimpice de ca iac-canoe și 
cele de canotaj vor avea loc 
din nou pe apele unui 
natural și anume pe Lake Ca- 
sitas, aflat la cca. 130 km de 
Los Angeles. Se prevăd insta
lații pentru 10 000 de specta
tori.

lac

• O inovație, la Sarajevo, 
pentru ceremoniile de distri
buire a medaliilor. Acestea 
vor avea loc — pentru toate 
sporturile în aer liber — 
grupat, la sfîrșitul fiecărei 
zile, în centru] orașului î

BASCHETBALIȘTII LA BALCANIADĂ ÎN TURCIA
între 2 și 6 mai. la Istanbul, 

se va desfășura o nouă ediție 
a campionatelor balcanice de 
baschet pentru seniori. La în
trecere vor fi prezente repre
zentativele Bulgariei, Greciei, 
României, Iugoslaviei și Tur-

ciel. Antrenorii M. Nedef și 
H. Tursugian vor prezenta un 
lot in care se vor afla, printre 
alții, Opșitaru, Cernat, Ermu- 
rache. Brănișteanu, Uglai, I- 
vașcencu, Căpușan, Băiceanu, 
Sipoș ș.a.

P AN AT HIN AIKOS— CEL MAI VECHI UN NOU CAZ
STADION DIN LUME DE DOPAJ!

Ionel Voicu din Focșani, str. 
ștefan cel Mare, nr. 6, ne atra
ge atenția că stadionul olimpic 
din Atena nu se numește Pa- 
nathinaikos, cum s-a scris în 
ziarul nostru...

(Agerpres). — După
■ • „Tutto Sport"

scrimexa italiană

Nu, nu este nici o greșeală I 
Stadionul din marmură albă 
din Atena care a găzduit. In 
1896, prima ediție a Jocurilor 
Olimpice moderne, se numește 
„Panathlnaikos", dar In afara 
numelui nu are nimic a face 
cu celebrul club atenian, oare 
are și ei un stadion denumit 
tot... „Panathlnaikos-. 
capitala Greciei există 
două stadioane cu același 
ne, cel olimpic care nu 
nimic comun cu fotbalul 
tocită construcției sale deose
bite, un teren de fotbal nu-ți 
găsește loc In incinta sa) și 
celălalt, de fotbal, care nu are 
nimic comun cu atletismul 
(pentru că, pur și simplu, hu 
are pistă I).

Stadionul olimpic este, 
siguranța, baza sportivă 
cea mai mare vechime dintre 
toate stadioanele lumii, căci 
pe acest loc de pe coltna Ul
met a fost amenajat un „sta
dion- încă In anul 329 t.e.n.. 
In timpul lui Licurg. Tribune 
nu existau, spectatorii lulnd 
loc pe taluzul colinei sau pe 
niște scaune din lemn rezer
vate părinților ai căror fii au 
căzut pe cimpul de luptă. Sta
dionul și-a'păstrat acest aspect 
pină in perioada stăplnlrii ro
mane. tn acea epocă (150— 
160 e.n.) Julius Atticus a des
coperit intr-o ftntină, In apro
piere de Marathon, un mare 
tezaur cart, probabil, aparți
nuse armatei persane a lui 
Mardonlos și pe care-l aban
donase după tnfringere. „Ro
ma- a decis ca acest tezaur să 
fie folosit de Julius Atticus, 
după cum credea cd e mai 
bine. Fiind foarte bătrin, Ju
lius a lăsat grija utilizării te
zaurului fiului — 
Atticus, cete a notării sd a- 
corde pensii pe viață pentru 
atenieni. Această hotărire a 
condus Insă la diferende și 
chiar la violențe intre Atticus

In 
deci 
nu- 
are 

(da-

cu 
cu

sdu Herodus

și atenieni. In cele din urmă 
Atticus nu a mal acordat ate- 
nienUor pensii, dar le-a con
struit un nou stadion (pe locul 
celui vechi) din marmură albă, 
care să fie folosit pentru în
treceri sportive, dar și pentru 
lupte eu fiarele, după gustul 
romanilor. Atticus a dorit sd-4 
numească „Herodion- dar ate- 
nienii au avut, tn cele din 
urmă, ctștig de cauză denu- 
mindu-L.. Panathlnaikos I

Stadionul a fost distrus In 
timpul dominației otomane, 
marmura fiind folosită pentru 
alte nevoi Cum Atena, aleasă 
ca gazdă a primei Olimpiade 
modeme !n 1896, nu avea un 
stadion, in urma unei chete 
publice șl cu sprijinul masiv 
al bancherului grec Georgios 
Averof, din Alexandria, a fost 
reconstrui' vechiul „Panathi- 
naikos-, după planurile arhi
tectului Anastasios Metaxas. 
Acesta a folosit vechea 
„trasă- : stadionul era lung de 
260 m, lat de 140 m, și avea 
o pistă din ------■
232 m și cu 
strinse, ceea 
alergători să 
teza curselor

tn afara J.O. din 1896, 
Olimpiadei jubiliare din 
pe acest stadion, cu 
70 000 de locuri, s-au desfășu
rat și Balcaniadele atletice, 
din 1989 (de la ediția experi
mentală) pină In 1965, adică la 
construirea modernului „Ka- 
ralskakts- Acum stadionul o- 
llmpic „Panathlnaikos-, im
portant obiectiv turistic pe 
harta Atenei, este foarte rar 
folosit pentru atletism. In mod 
simbolic acolo se încheie Insă 
traseul lung de 48,195 km al 
curselor care pornesc din 
ctmpia, încărcată de istorie, a 
Maradhonului !...

Romeo VILARA

ROMA 
cum anunță ziarul 
din Torino, 
Dorina Vaccaroni, cîștigătoare a 
ultimei ediții a „Cupei Mondia
le4* de floretă, a fost confirmată 
cu analiza pozitivă la controlul 
antidoping efectuat cu ocazia a- 
cestei competiții desfășurate la 
Gdppingen (R.F.G.). Federația 
Italiană a fost informată despre 
rezultatele analizei cu precizarea 
detectării unei substanțe binecu
noscute, efedrina, interzisă spor
tivilor în timpul competiției. Fo
rul sportiv Italian consideră însă 
ea involuntar faptul de a fi fost 
încălcat regulamentul de către 

italiancă, întrucît a-
încălcat
floretista _r _______ _
ceasta a folosit un medicament 
pe bază de efedrină, recomandat 
de medic pentru o afecțiune de 
care suferea în acele zile.

nisip, lungă de 
turnante foarte 
ce-i obliga pe 
încetinească t4-

a
1909, 

peste

BARAJUL PENTRU DIVIZIA ,,A" DE VOLEI (m)
PIATRA NEAMȚ, 28 (prin tele

fon). In Sala sporturilor din lo
calitate a continuat turul turneu
lui de baraj pentru promovarea 
în prima divizie masculină de 
volei. De remarcat că după 
două etape se mențin neînvinse 
două echipe care n-au mai acti
vat pînă acum în „A*. Motorul 
Baia Mare și Relon Săvinești. 
Rezultate: Motorul B. Mare — Rapid 
București 3—1 (14, 8, —14, 8), de 
la învingători remarcîndu-se

Ștreang și Kovacs; Carpați Rm. 
Vîlcea — „U“ Cluj-Napoca 3—1 
(—5, 8, 6, 10), cei mai buni de la 
cîștigători fiind Dumitrescu și 
Făniță, iar de la învinși Grozav 
și Roncsik; Relon Săvinești — 
Viitorul Bacău 3—1 (12, 11, —11 
6), Lepădătescu, Stanciu și Gavril, 
respectiv Boerescu și Duduman 
detașîndu-se în joc. Arbitri: M. 
Marian — E. Mendel, C. Pitaru — 
E. Ududec și Al. Ignat — S. Po
pescu. (Nicolae ARHIRE, coresp.).

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER « FIȘIER • FIȘIER •
a: 
LU 
cn- CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX UJ

Up

Intre 2 și 15 mai se vor desfășura la Miinchen, întrecerile celei UL

• de a lll-a ediții a campionatelor mondiale de box pentru amatori. •
Prima ediție a avut loc în auaust-septembrie 1974, la Havana, iar

uu cea de a doua în 1978, la Belgrad. cx
U1

iatâ, în rindurile următoare, medaliații acestor două ediții : CO
LL.

1974 1978
• Semimuscâ 1. Hemandex, Cuba 1. Mushoki, Kenya

2. Mushoki, Kenya 2. Hernandex, Cuba CX
UJ

3. ludin, U.R.S.S. 3. Guevara, Venezuela u>
Rodriguex, Spania Sandoval, S.U.A. U-

u. Muscâ 1. Rodriguez, Cuba 1. Srednicki, Polonia •
2. Perei, Venezuela 2. Ramirez, Cuba

• 3. Sasîpko, U.R.S.S. 3. Mihailov, U.R.S.S. (X. 
UJ

Gruiescu, România Koki, Japonia </►
Cocoș 1 Gomei, Porto Rico

2. Romero, Cuba
3. Cosentino, Franța

1. Horta, Cuba
2. Sacirovici, Iugoslavia

LL.

D£. 
UJ 3. Forster, R.D. Germană •

UT- Toroian, U.R.S.S. Kim Chung Chul,
Lk. Coreea de Sud (X

Pană 1. Davis, S.U.A. 1. Herrera, Cuba UJ

• 2. Kuznețov, U.R.S.S. 2. Ristici, Iugoslavia
X 3. Alvarez, Cuba 3. Gotfryd, Polonia
IU Garibaldi, Panama Esparragoza, Venezuela w

UȚ Semiușoară 1. Solomin, U.R.S.S. 1. Davidson, Nigeria (Xâ. 2. S. Cuțov, România 2. Sorokin, U.R.S.S. ui

• 3. Vellon, Porto Rico 3. Weller, R.F. Germania UT-

(X Echaide, Cuba 
1. Kalule, Uganda

Kăsebier, R.D. Germană LL

UJ Ușoară 1. Lvov, U.R.S.S.
UȚ- 2. Kolev, Bulgaria 2. Bogujevici, Iugoslavia •
UL 3. Beyer, R.D. Germană 3. Ruix, Franța
• Kotey, Ghana Kriiger, R.D. Germană UJ

Semîmijlocii 1. Correa, Cuba 1. Bacikov, U.R.S.S.
25 2. Jackson, S.U.A. 2. Perunovici, Iugoslavia u.

UȚ- 3. Jankov, Bulgaria 3. Green, S.U.A.
Kicka, Polonia Miiller, R.F. Germania •

Mijloci» mica 1. Garber, Cuba 1. Savcenko, U.R.S.S.
• 2. Lemus, Venezuela 2. Martinez, Cuba (X

3. Nsubuga, Uganda 3. Rybicki, Polonia UT
IL

ai tu Klimanov, U.R.S.S. lliev. Bulgaria
UI Mijlocie 1. Rîșkiev, U.R.S.S. 1. Gomez, Cuba
UL 2. Năstac, România 2. Uusivirta, Finlanda

3. S. Kacear, Iugoslavia
•

• 3. Wittenburg, R.D.G. cx

Semigrea
Vujkovici, Iugoslavia Anghelov, Bulgaria UJ
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UJ 1. Parlov, Iugoslavia 1. Soria, Cuba U)-

2. Ko rotai ev, U.R.S.S. 2. T. Kacear, Iugoslavia
u. 3. Sachse, R.D. Germană 3. Erofeiev, U.R.S.S.
dl Spinks, S.U.A. Bauch, R.D. Germană •

Grea 1. Stevenson, Cuba 1. Stevenson, Cuba
X. 2. Stinson, S.U.A 2. Vujkovici, Iugoslavia ui

UT- 3. Milici, Iugoslavia 3. Rivera, Venezuela u>
u_ Ayiala, Nigeria Fdnghanel, R.D. Germană u.
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PUGILIȘTII ÎN FAZA ULTIMELOR PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

superior celorlalți pretendent! 
la locul în echipă la categoria 
pană : Eugen Preda, 
Talpoș, Daniel Radu, 
ca la Miinchen el să 
comportare care să-i justifice 
selecția în echipa națională.

— Dar la
— Echipa, 

am supus-o 
federal (n.r. 
bată), este următoarea. în ordi
nea categoriilor : Sandu Petres
cu (semimuscă), Constantin Ti- 
toiu (muscă). Dumitru Cipere 
(cocoș), Ion Stan (pană), Viorel 
Ioana (semiușoară), Mircea Ful
ger (ușoară), Mihai Ciubotarii 
(semimijlocie). Nicu Chioveanu 
(mijlocie mică), Valentin Sila- 
ghi (mijlocie), Georglcă Donici 
(semigrea), Ion Cernat (grea) 
și Teodor Pirjol (super-grea).

— Cum apreciat! nivelul de 
pregătire al boxerilor români și 
ce șanse Ie acordați la campio
natele mondiale ?

— Antrenamentele au decurs 
conform planului de pregătire 
și atmosfera de lucru a fost 
bună, băieții manifestînd inte
res in perfectionarea unor pro-

Nicolae 
Sperăm 
aibă o

celelalte categorii ? 
pe care, dealtfel, 
aprobării Biroului 
— a și fost apro-

cedee tehnico-tactice și conști
inciozitate în lucrul la aparate 
sau la lecțiile de pregătire fi
zică generală, în aer liber. E- 
xistă un climat bun, de disci
plină și încredere în posibili
tățile lor de afirmare. Mai cu 
seamă acum, în ultimele zile, 
cînd problema selecției a fost 
rezolvată, cînd au fost elimina
te grijile legate de contracan
didat. In legătură cu șansele 
sportivilor în întrecerea supre
mă este greu să fac pronos
ticuri avînd în vedere partici
parea masivă 
campionatele 
ce se poate
moment este că valoarea 
a echipei noastre e destul de 
ridicată — unii dintre pugiliș- 
tii români păstrînd șanse să 
urce pe podiumul de premiere.

valoroasă 
mondiale, 
afirma în

de la 
Ceea 
acest 

media

TELEX
din 
ani, 
fin-

ARTEMIO FRANCH1 - REALES 
PREȘEDINTE AL U.E.FJL

BERLIN, 28 (Agerpres). — 
Miercuri, la Dresda, în cadrul 
celui de-al 16-lea congres ordinar 
al Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.). Artemio Franchi (I- 
talia) a fost reales pe o perioa
dă de 4 ani președinte al aces
tui for. Artemio Franchi, In 
vîrstă de 60 de ani, deține a- 
ceastă funcție din anul 1973.

VIITOARELE ADVERSARE ALE 
REPREZENTATIVELOR 

ROMÂNIEI
• Anton Piechniczek, antreno

rul reprezentativei Poloniei, s-a 
arătat impresionat de echipaarătat __ _________ ________
Perului, cu care fotbaliștii polo
nezi se "" _____ 2
final al C.M. și „Ar fi o gre
șeală ca echipa peruană să fie 
subestimată*, a declarat Piechni
czek. La 15 mai, la Lima, Peru 
va susține un meci amical cu 
reprezentativa României.
• Federația de specialitate a 

Iugoslaviei a comunicat lotul de 
jucători care vor susține două 
meciuri amicale în compania se
lecționatei „B“ a _ României. 
Pentru aceste întîlniri (9 mai, la 
Alba Iulia și 13 mai la Vîrșeț), 
au fost seleționați, printre alții. 
A. Stoianovici, Pudar, Borovni- 
ca, Brucici, Serpak, Drizici, No- 
bradovici, Jivkovici, Măriei, Qe- 
verici, D. Savici și Bazdarevici.

ȘTIRI • REZULTATE
• In campionatul interbritanic 

la Cardiff : Țara Galilor — An
glia 0—1 (0—0). A înscris Trevor 
Francis (min. 73) din lovitură 
liberă.
• Comisia de disciplină a fe

derației din Grecia a decis des-

vor întîlni în turneul

calificarea echipei Panathlnaikos 
datorită folosirii unul jucător 
argentinian, Boublis, grec de o- 
rlgtae, oare Insă nu avea acte 
fa regulă pentru obținerea cetă
țeniei elene. Potriva agențiilor 
internaționale de presă. Curtea 
supremă din Atena a hotărlt sus
pendarea temporară a deciziei, 
astfel tacit Panathlnaikos va pu
tea susține meciul din sferturile 
de finală ale Cupei Greciei, cu 
formația Kastoria. O hotărire de
finitivă va fi luată de către 
Curtea supremă, la 25 mal.
• In etapa a 29-a a campio

natului Greciei: Panathlnaikos — 
Rhodos 2—1 ; Corinthos — Olym- 
piakos 1—2 ; P.A.O.K. — Arts 
1—0 ; Ethnlkos — Larissa 1—0 ; 
Heraklis — Kastoria 6—2 ; Ka- 
vala — O.F.I. 1—0.
1. ~ ' ~ 
piakos
• In 

natului 
brecen 
0—1, 
Nylregyhâza — B6k6scsaba 1—1, 
Zalaegerszeg — Tatabânya 
Uj pești Dozsa — P6cs 1—1, Vi
deoton — Ferencvaros 0—1, Szom- 
bathely — Ozd 6—1. 
ment : Gy6r 44 p,
42 p. Tatabanya 40 p. Etapa a 
32-a va decide în mare măsură 
pe cîștigătoarea titlului (meciul 
dintre Gydr și Ferencvăros).
• Comisia executivă a

întrunită la. Dresda a 
propunerea federației 
de a se adopta o nouă 
pentru C.C.E. și Cupa 
în sensul " . “
grupe de către patru 
Președintele U.E.F.A., 
Franchi, a arătat că o asemenea 
formulă ar duce la un fel de 
campionat european intercluburl.

ATLETISM • A încetat 
Viață, în vîrstă de 86 de 
Viile Ritola, celebrul fondist 
landez care a cîștigat 5 medalii 
de aur la Jocurile Olimpice de 
la Paris (1924) și Amsterdam 
(1928), contribuind, împreună cu 
Paavo Nurmi și Hannes Koleh- 
mainen, la epoca de strălucire a 
culorilor finlandeze în alergările 
lungi. Ritola era ultimul supra
viețuitor al acestui trio legendar. 
• Federația britanică a alcătuit 
un prim lot de atleți in vederea 
campionatelor europene de la A- 
tena programate în septembrie. 
Printre selecționați — Sebastian 
Coe (800 și 1 500 m), Alan Wells 
(100 și 200 m), Daley Thompson 
(decatlon), Kathy Smallwood (108 
șl 200 m). Steve Ovett, accidentat 
multă vreme, nu figurează pe 
listă și ,,va trebui să dovedească, 
pînă la C.E., că s-a pus la punct 
cu pregătirea44...

P.A.O.K. — 
— Larissa 

Kastoria 6—2 ;
' ‘ Clasament :

Panathlnaikos 43 p, 2. Olym- 
42 p, 3. P.A.O.K. 41 p.
etapa a 31-a a campio- 
Ungariei : Gy5r — De- 
8—1, Vasas — Honvăd 

Dlosgydr — Csepel,

3.

0—2,

2—2,

In clasa-
Ferencvâros

U.E.F.A. 
respins 

spaniole 
formulă 
cupelor, 

disputării acestora în 
formații.
Artemio

CICLISM • Etapa a 7-a a Tu
rului Spaniei (Zaragoza ~ 
nanigo, 146 km) a fost 
de spaniolul Martinez 
cronometrat ta 3h 38:09. 
mentul general conduce 
Claude Criquielion, urmat la 11 
secunde de Enrique Martinez 
(Spania) și la 14 secunde de An
gel Arroyo (Spania). • „Turul 
regiunilor", organizat de ziarul 
l’Unlta. a debutat cu etapa Sie- 
na-Monsummano Terme (120 km) 
ciștlgată de sovieticul Rașid Za- 
gretdtaov ta 2h 34:30. La 17 se
cunde a sosit olandezul Koppert.

— Sabi- 
cîștigatA 
Heredia, 

In clasa- 
belgianul

ȘAH • In „Cupa Mondială* 
pentru junioare, la> Senta (Iugo
slavia), după 3 runde conducă 
Stupina (U.R.S.S.). Șahista ro
mâncă Smaranda Boicu, care în 
runda a 3-a a remizat cu Petek, 
se află pe locul 7 cu 1,5 p și o 
partidă mai puțin jucată.

TENIS • Corrado Barazzutti a 
cîștigat turneul de la Roma : 
6—3, 2—6, 6—1 în finală cu Gan- 
zabal (Argentina). • In turneul 
feminin de la Grenelefe (Florida): 
Pam Shriver — Claudia Montero
6— 3, 7—5, Kathy Jordan — Glynis 
Coles 6—0, 6—1, Pat Medrado — 
Sabina Simmonds 7—5, 2—6, 6—4, 
Bettina Bunge — Lou Piatek 6—4,
7— 5. • In turul doi la Madrid :
Leconte — Pecci 4—6, 6—4, 10—8, 
Slozil — Perez 6—7, 6—4, 6—4,
Higueras — Kodes 7—5, 6—1, Vi
las — Rebolledo 6—2, 6—0.
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