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SPORTIVII Șl TEHNICIENII 
DIN JUDEȚUL CLUJ SÎNT HUTĂRÎȚI 

SĂ RECUPEREZE TERENUL PIERDUT

Preliminariile C. E. de fotbal

DEȘI A DEBUTAT CU 0 VICTORIE, 
ECHIPA NAȚIONALĂ TREBUIE RECLĂDITĂ
Cu meciul România — Cipru, 

găzduit, sîmbătă, de stadionul 
Corvinul din Hunedoara, s-au 
deschis jocurile în cea de a 
7-a ediție a C.E. „La bucuria 
de a urmări prima partidă în 
această prestigioasă întrecere

ciere la care subscriem întru 
totul, plăcut impresionați de 
modul in care organizatorii s-au 
achitat de sarcina încredințată 
lor, punînd totul la punct în- 
tr-un timp foarte scurt. Prin 
efortul generos al harnicelor și

Minutul 71 al meciului România — Cipru : Boldni, care nu se 
vede tn fotografie, a trimis balonul in plasă, printr-un șut de 
la cca 25 de m, înscriind al

găzdui, cît de curînd, meciuri 
— cu participarea echipei loca
le — într-una din competițiile 
europene rezervate echipelor de 
club.

Părăsind cabinele și tribunele 
cochetului stadion, să revenim, 
în... teren, acolo unde neta su
perioritate teritorială manifes
tată de tricolori (ce rezultă, cu 
claritate, șî din datele statis
tice prezentate în pag. 2—3) n-a 
avut corespondentul dorit și pe 
tabela de scor. „Cind numai 
una dintre echipe este preocu
pată de joc, e mai greu de rea-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in vag 2-3)

Județul Cluj nu are nevoie 
de prezentări șl recomandări. 
Pentru ceea ce a însemnat și 
înseamnă în ansamblul spor
tului nostru. Pentru cit a con
tribuit și contribuie la succe
sele sale în ambele mari di
recții — de masă și de perfor
manță. Dealtfel, președintele 
C.J.E.F.S. — Nicolae Mureșan 
— nici nu a amintit de așa 
ceva în introducerea discuției 
noastre. A ținut, din capul lo
cului. să vorbească despre o- 
bligațiile actuale ale sportului 
clujean. „Materialele Conferin
ței au reprezentat pentru noi o 
atragere a atenției. Județul 
Cluj nu a apărui în vreo evi
dențiere, fapt îndrituit de rea
litatea că în ultimii ani repre
zentanții noștri în unele _ ra
muri sportive nu au satisfăcut. 
Chiar dacă in clasamentul du
pă... locul de naștere și de de
but în sport privind pe spor
tivii de mare performanță, 
Clujul ocupă locul 2 și, res
pectiv, 3. însemnează că pro
ducem încă, dar in privința 
elementelor care se dcsăvîrșesc 
sub culorile cluburilor și aso
ciațiilor noastre am avut o se
rie de scăderi. Am înțeles per-

fect îndemnurile, căile de ur
mat, din admirabilul Mesaj a- 
dresat de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive și Știm mai bine, mai 
olar ce avem de făcut".

Iată o lucidă apreciere a si
tuației sportului clujean de 
performantă la care s-a referit 
mai tatii interlocutorul nostru. 
Mai departe, cîteva referiri la 
sportul de masă : „In această 
direcție avem unele motive de 
satisfacție. Datorită sprijinului 
și preocupării organelor și or
ganizațiilor cu atribuții, 70 la 
sută din populație practică 
exercițiile fizice. Mijlocul cel 
mai important al atragerii in 
această activitate rămine orga
nizarea insistentă, serioasă, rit
mică a campionatelor asociații
lor. Dar o altă cale largă si 
eficientă pentru noi, pentru 
județul Cluj, în a realiza suc
cese ne apare cultivarea 
tensă a frumoasei tradiții 
care se bucură turismul, dru
meția. Cred că trebuie să a-

Eftimie IONESCU

(Continuare tn vag 2-3)

Marginalii la concursul de la Rm. Vilcca

in- 
de

interțări, ediția 1982—IM, s-a 
adăugat și aceea de a constata 
o organizare perfectă din toate 
punctele de vedere" afirma, 
după joc, dr. Gyorgy Szilagyi. 
din Ungaria, prezent în „ceta
tea oțelului" în calitate de ob
servator U.E.E.A. Este o apre-

treilea gol al echipei României. 
Foto : D. NEAGU 

entuziastelor gazde, capacitatea 
stadionului din Hunedoara a 
crescut cu cîteva mii de locuri, 
el fiind dotat cu vestiare bine 
utilate, cu instalații de recupe
rare după efort, cu cabine pen
tru transmisiile radio șl T.V. 
Nu-1 lipsește nimic pentru a

INTERNAȚIONALELE" - 
UN BINEVENIT Șl UTIL TEST 

PENTRU GIMNAȘTII 
NOȘTRI FRUNTAȘI

ATRACTIVE ACȚIUNI CULTURAL-SPORTIVE 
DEDICATE ZILELOR

tre- 
au 

cul- 
pri- 
ti-

La sfîrșitul săptămlnii 
cute, pretutindeni în țară 
avut Ioc atractive acțiuni 
tural-sportive inițiate cu 
leiul Zilei Muncii și Zilei
neretului. Din mulțimea aces
tor manifestări, despre care 
ne-au informat corespondenții 
noștri, reținem cîteva :

SIBIU. Pe bazele din muni
cipiul nostru, începînd de la 
21 aprilie șl pînă la 2 mai, 
au avut loc diferite întreceri 
sportive de masă la care au 
participat circa 1 000 de tineri. 
Remarcabilă a fost. între aces
tea : „Olimpiada tineretului 
muncitoresc" la fotbal, handbal 
(m., f), volei (f) și cros. Au 
învins : la fotbal — întreprin
derea de panificație ; volei — 
Steaua Roșie ; handbal — 
Flamura Roșie (f) și Indepen
dența (m) ; cros — 
Frățilă (Lie. industrial 
blu) și Erhard Schuller 
petrol-chimie Copșa 
Reușită a fost șl

Dorina
2 Si- 

(Lic. 
Mici). 
..Cupa

DE 1 Șl 2 MAI
Llceum" pentru elevi de 14—19 
ani. Victorioase au ieșit echi
pele liceelor „Gh. Lazăr" (bas
chet). Industrial 2 (handbalm), 
Industrial 6 (handbal f). 
IONESCU, coresp.).

TULCEA. Pe mal multe 
sportive din municipiu 
desfășurat competiții dotate cu 
„Cupa 2 Mai" la cros, volei, 
șah și caiac-canoe. De aseme
nea. Ia punctele turistice Bidi- 
dia. de lingă Tulcea, 
Iepurași" Babadag și 
Pricopanului — Măcin 
Ioc numeroase acțiuni 
tiv-sportive. (P. 
coresp.).

MOTRU. în centrul industrial 
agrar Motru peste 2 000 de ti
neri din întreprinderi, școli și 
unități agricole au participat la 
o serie de acțiuni distractive 
șl sportive. In cadrul concursu
lui de cros s-au evidențiat

(Iile

baze 
s-au

la „Doi 
Culmea 

au avut 
recrea- 

COMȘA.

(Continuare In pag 2-3)

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României, 
competiție tradițională șl sta
bilă In calendarul compctițio- 
nal al continentului european, 
au ajuns, lată, la cea de a 
25-a ediție. După Constanța, 
Cluj-Napoca și Bacău. Muni
cipiul Rm. Vilcea a fost al 
patrulea oraș al țării după 
Capitală care a găzduit acest 
important concurs și alegerea 
s-a dovedit foarte inspirată, 
dacă avem în vedere succesul 
propagandistic și organizatoric 
de care s-a bucurat întrecerea, 
în ambianța creată de gazde, 
atît la Călimănești, unde a a- 
vut loc cazarea, cit și la Sala 
sporturilor din Rm. Vilcea, 
sportivii s-au simțit bine și 
au avut create toate condițiile 
de a-și valorifica pregătirea 
prin execuții care s-au ridicat 
adesea la o bună valoare teh
nică.

Pentru cei mai mulți dintre 
sportivii români acesta a fost 
primul concurs al anului, iar 
acest aspect trebuie avut în 
vedere ta orice apreciere asu
pra comportării sportivelor șl 
sportivilor noștri. Pornind toc
mai de la acest fapt, este îm- .

bucurătoare con
statarea că Lavinia 
Agache pregătește 
unele elemente în 
premieră pentru 
viitoarele sale e- 
xerciții, iar la 
Rm. Vîlcea ea a 
șl încercat unul 
dintre acestea. Din 
păcate, săritura 
Tsukahara cu ro- 
tare de 540 .grade 
nu a fost pe de
plin reușită, dar ni 
se pare important 
că Lavinia a învă
țat-o și se pregă- 

s-o execute 
la viitoarele 
Magdalena Itanca,

Cu două note de 10, Ecaterina Szabo a do
vedit 
ales.

frumoase calități la „solul" liber- 
Foto : Gh. SLAVE

tește 
bine 
ceri.
•gimnastă tînără, candidată 
un loc în echipa care 
participa luna viitoare 
campionatele europene de. _ 
nloare de la Ankara, a prezen
tat $1 ea un element nou. în 
premieră, la paralele : salt 
înainte cu apucare răsucită pe 
bara de jos. Pentru a nu mai

Constantin MACOVEI

foarte 
între- 

o 
la 

va 
la 

ju-

AZI ÎNCEP
ÎNTRECERILE

C. M. DE BOX

(Continuare tn vag a «•«)

In gala de seară vor evolua 
și doi reprezentanți ai tării

HANDBALUL REINTRA 
ÎN „ZONA DERBYURILOR"

• Duminicii, Dinamo București - n. c. Minaur Baia Marc 
și Universitatea Timișoara - Mureșul Tg. Mureș • La 
Dâlcfi. 7 echipe in lupta pentru evitarea ultimelor 2 locuri!

Campionatele naționale de 
handbal. Divizia „A", deși afla
te abia după etapa a III-a a 
returului, programează mecluri- 
cheie, așa-numitele derbyuri. 
La băieți, după ce a lăsat am
bele puncte la Arad, H.C. Mi- 
naur Baia Mare vine la Bucu
rești pentru o confruntare de
venită tradițională, partida cu 
Dinamo București. Poate că 
Lascăr Pană și elevii săi nu 
sînt prea mult interesați să 
urce încă o treaptă în clasa
ment, ambițiile lor fiind acelea 
de a nu pierde ...locul actual 
ta disputa cu Dinamo Brașov, 
care vine puternic din urmă. 
Dealtfel, etapa disputată dumi

nică a pregătit ...terenul pentru 
asprele dispute care urmează. 
Constructorul Arad, la a doua 
victorie consecutivă, Universi
tatea Craiova șl Relon Săvi- 
nești, aflate la a doua înfrînge- 
re consecutivă. Știința Bacău, 
Constructorul C.S.U. Oradea și 
Universitatea CIuj-Napoca au 
intrat în horă, alături de Pe
trolul Teleajen, disputîndu-și 
șansele de evitare a locurilor 
11 și 12, sortite coboriril în 
,.B“.

La fete, două echipe — Uni
versitatea CIuj-Napoca și Cons
tructorul Baia Mare — par să 
aibă șanse' minime de salvare, 
ta timp ce Știința Bacău ae

Brașoveanca Mariana Oacă va trece, prin depășire, de apărarea 
Confecției și va înscrie. Fază din meciul Confecția — Rulmentul. 

Foto : N. DRAGOȘ
îndreaptă cu pași siguri spre 
realizarea eventului Cupă — 
campionat. Trei alte formații 
TEROM, Mureșul șl Universi
tatea Timișoara — lingă care 
va veni șl Rulmentul se înghe
suie spre celelalte două locuri

de pe podium și este încă 
greu de întrevăzut care dintre 
ele se vor dovedi mal bune 
sprintere. Spectaculoasă ni se

noastre: V. Ioana și M. Ciubotarii
A sosit ziua începerii între

cerilor campionatelor mondiale 
de box. Azi. la ora 20 (ora 
21 Buc.), după festivitatea de 
deschidere a celei de a III-a 
ediții a competiției supreme a 
pugiliștilor amatori, la Olympia 
Halle din Milnchen va răsuna 
primul sunet de gong.

La startul întrecerilor sînt 
prezenți 271 de sportivi din 
45 de țări de pe 5 continente. 
Numărul mare de concurenți 
prezenți la Miinchen ii obligă 
pe organizatori să alcătuiască 
un program mai încărcat, cu 
foarte multe meciuri în reuniu
nile preliminare, iar accesul 
sportivilor spre etapele finale 
se anunță cu atît mai dificil.

Programul oficial al con
cursului este următorul : în
ziua de 4 mai. deschiderea ofi
cială și primele meciuri preli
minare; în zilele de 4—9 mal, 
cite două reuniuni pe zi ta
rele 14 și 20 — ora locală) — 
meciuri eliminatorii ; in zilele 
de 10 șl 11 mai. tot cite două

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare ta pag. a 4-a)



La Craiova (fetele) șl Buzău 
(băieții) au continuat turneele 
finale ale Diviziei naționale de 
juniori și școlari la volei

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
Turneul final feminin a avut și 
în ziua a patra un ,,cap de a.fiș“, 
partida C.S.Ș. >Sibiu — Viito
rul București. Acest meci cheie 
pentru aspirațiile a trei formații 
la titlul de campioană a țării a 
fost .foarte disputat Totuși, si- 
biencele antrenate de prof. Mareș 
Gheorghiță au reușit să cîștige 
cu 3—1, avînd în Mirela Po- 
poviciu aceeași jucătoare valoroa
să. De remarcat însă că bucu- 
reștencele au făcut un spectacu
los set II. cîștigîndu-1 după ce 
au fost conduse cu 13—5 și 14—8. 
Și mai strînsă a fost partida 
dintre C-S.S. Lie. N. Titulescu 
Craiova și Confecția București, 
©ceasta din urmă fiind una din
tre surprizele plăcute ale tur
neului final. Au cîștigat însă 
voleibalistele craiovene cu 3—2. 
în celălalt meci C.S S. 1 Con
stanța — C.S.S. P. Neamț 3—1. 
Marți t (de la ora 9) ultimele 
jocuri (prof. Mircea DUMI
TRESCU).

BUZĂU, 3 (prin telefon). în 
penultima zi a turneului final

masculin, aspirantele la locurile 
podiumului au realizat din nou 
victorii. Lidera, C.S.S. Lie. N. Ti
tulescu Craiova a învins cu 3—0 
pe C.S.Ș. 2 Baia Mare. In cele
lalte partide: C.S.Ș. Tulcea — Di
namo 3—1 și C.S.Ș. Steaua — 
C.S.Ș. 1 Buzău 3—1. Marți (de la 
ora 9), ultimele partide. (D. SOA
RE, coresp.).

@ Faza de zonă a campionatu
lui de- calificare pentru Divizia 
de juniori (19—23 mai) se desfă
șoară în cîte 5 zone, astfel : 
BOTOȘANI (echipele din Boto
șani, Onești, P. Neamț, Bîrlad), 
PITEȘTI (Tirgoviște, Oțelul Roșu, 
București — Electroaparataj, Pi
tești), RM. V1LCEA (Constanța, 
Urziceni, Călărași, Drobeta-Tr. 
Severin, București — Viitorul, 
Rm. Vilcea), BISTRIȚA (Blaj, 
Bistrița, Deva, Mîr.șa, Brașovia și 
Or. Dr. P. Groza), BAIA MARE 
(Tg. Mureș, S. Mare, B. Mare, 
Șimleu Silvaniei) — la feminin ; 
BACĂU (Brăila, București — CSS 
1, Bacău), BRAȘOV (Slatina, 
Găești, Brașov), CARANSEBEȘ 
(Sibiu, Călan, Caransebeș), TO- 
PLIȚA (București — C.S.Ș. Lie. 
12, Breaza, Toplița), S. MARE 
(Tg. Mureș, Blaj, S. Mare) la 
masculin.

„RALIUL DELTEI"-DUR, PLIN DE PERIPEȚII..
In județul Tulcea s-a desfășu

rat o interesantă competiție au
tomobilistică : „Raliul Deltei“, cel 
de-al doilea din cadrul campio
natului republican.

„Raliul Deltei1* a avut la start 
54 echipaje, dintre care 10 de în
cepători. Traseul de 296 km, cu 
9 probe de clasament (speciale) 
și 7 controale orare a fost con
siderat de către alergătorii cu 
experiență ca dur, el incluzînd 
circa 60 km de drumuri nemo
dernizate, special alese. O do
vadă a dificultății acestuia a 
fost și faptul că pe parcurs 
(Tulcea — Isaccea — Luncavița
— Telița — Nifon — Ciucurova
— Babadag — N. Bălcescu — Fîn- 
tîna Mare — Tulcea) au aban
donat 12 echipaje de alergători 
avansați. După prima probă de 
clasament (specială) a abandonat 
(defecțiune de motor) Mircea 
Ilioaie (INMT București), prin
cipalul favorit, astfel că la Con
ducerea cursei a trecut M Mu- 
reșan (ITA Șoimii Cluj-Napoca), 
care, însă, în cea de a 4-a pro
bă de clasament a abandonat și 
el. în acest moment a luat „frî- 
nele cursei1* experimentatul E. 
Ionescu-Cristea (Unirea Tricolor)

Numai că în proba a 6-a „se 
prăjește*1 ambreiajul mașinii sale 
și locul în fruntea raliului este 
luat de II. Gheorghiu (de la 
I.T.A. Șoimii Cluj-Napoca). Și 
totuși, în ultima probă, cu 1,5 km 
înainte ae sosire, acest echipaj 
„iese din decor11, se rupe o bas
culă și... cîștigător devine echipa
jul C. Ciucă — D. Banca ’. Re
zultate : începători 1. C. Mihai — 
F. Crevanos (I.A. Dacia), 2. C. 
Ghițescu — Adela Popescu (ITA 
Argeș) 3. P. Gheorghe — I. Bă
diță (Pistonul Slatina) ; gr. „N" 
1. P. Aldea — Gh. Nemeș (Auto 
Mureș), 2. I. Matei — Gh. Gliga 
(Cetate Deva), 3. I. Ghiurtz — 
Gh. Japie (Automobilul Buzău) ; 
gr. „A“ 1. C. Ciucă — D. Banca, 
(I.A. Dacia Pitești), 2. N. Balea
— I. Dicoi (Tîmpa Brașov), 3. 
A. Ondreikovicz — D. Pop (ITA 
Ș. Cluj-Napoca) ; gr. „C“ 1. R« 
Fancsali — S. Pașca (ITA Ș. 
Cluj-Napoca), 2. D. Huțu — S. 
Stinică (Nicolina Iași), 3. A. Bo- 
drog — Al. Buteanu (Motorul B. 
Mare). CI. general : 1. C. Ciucă
— D. Banca. Echipe : 1. Nicolina 
Iași (revenire așteptată), 2. Auto 
Mures, 3. Automobilul Tulcea. 
(M. FR).

DANIELA MOISE (Steaua)-VICTORIE
PREȚIOASĂ LA LUCIA ROMANOV

A 51-a ediție a Campionatu
lui național de tenis pe echipe 
se desfășoară pe un timp (deo
camdată) favorabil, astfel că 
arenele de la Progresul și Te
nis Club București cunosc din 
nou animația atit de specifică 
acestui frumos sport. în între
cerea formațiilor masculine 
pentru locurile 1—8 candidează: 
Dinamo București, Steaua, Di
namo Brașov, Constructorul fe
roviar București, Progresul, Po
litehnica Cluj-Napoca, Cuprom 
Baia Marc și Sănătatea Oradea, 
iar în concursul feminin : Di
namo București, Politehnica 
București, Steaua, U.T. Arad, 
Progresul, Politehnica Cluj-Na
poca, T.C.B. și Dacia Galați.

Dintre disputele consumate 
în primele trei zile s-au detașat 
cîte.va încheiate cu rezultate 
mai puțin scontate, dar care, 
judecate... la rece, puteau fi 
întrezărite datorită seriozității 
cu care se muncește la unele 
cluburi. Desigur, în acest con
text pe primul plan se situea
ză Steaua București. într-o 
partidă urmărită cu deosebit 
interes, stelista Daniela Moise 
(antrenoare Eleonora Dumitres
cu) a reușit cel mai bun re
zultat al carierei sale, între- 
cind-o în două seturi, 8—6, 6—3 
pe Lucia Romanov. Prin aceas
tă victorie Daniela Moise a în
clinat balanța întâlnirii cu 
Politehnica București în favoa
rea echipei militare, care a 
cîștigat cu 4—2. Dinamo Bucu
rești a întrecut cu 5—1 pe Po
litehnica Cluj-Napoca. Fru
moase victoriile tinerelor jucă
toare dinamoviste Alice Dănilă 
(6—0, 6—4 cu Liliana Pop), Mo
nica Radu (6—2, 6—1 cu_Vera 
Pura Rado), 
(6—0. 6—0 cu Andreea Csulak) • 
și Samungi __ . ,. 1,
7—5 cu Pura — Suciu). într-un 
alt meci Dinamo București a 
dispus cu 5—1 de Dacia Galați. 
Steaua a întrecut cu 5—1 pc

Teodora Tache

Politehnica Cluj-Napoca (Moise 
încă o victorie prețioasă : 6—0. 
6—0 cu Luminița Sălăjan), și 
a întrerupt la 5—0 în favoarea 
sa întîlnirea cu U.T.A. Forma
ția arădeană are meritul de a 
fi scos un „egal“ : 3—3 cu Pro
gresul ~ 
Politehnica București 
cu 4—1 
tă) pe 
manov. 
frumos.
6—2 pe

întrecerea băieților a început 
să fie echilibrată abia cu par
tidele disputate marți. Steaua 
conduce cu 5—1 pe Dinamo 
Brașov (A. Marcu — T. Marcu 
6—2, 6—3, Mancaș — Ștefănes- 
cu 6—2, 9—7, Hărădău — M. 
Mirza 5—7, 6—2, 6—2, Pavel — 
Toma 6—4, 5—7, 3—6, Chiru — 
M. Năstase 6—3, 6—4 etc. Alte 
rezulta.te : Steaua — Progresul
8— 1, Dinamo București — 
Cuprom 9—0, Dinamo Brașov
— Consțr. feroviar București
9— 0, Steaua — Cuprom 9—0, 
Dinamo București — Sănătatea 
Oradea 9—0, Dinamo Brașov — 
Politehnica Cluj-Napoca 8—1, 
Dinamo București — Politeh
nica Cluj-Napoca 9—0. Progra
mul de azi. La Progresul (de 
la ora 8,30 și de la 14) : Dina
mo Bv — Progresul (m), Cu
prom — Sănătatea Oradea (m), 
Steaua — Progresul (f), T.C.B.
— Dacia (f), Dinamo București
— Sănătatea (m), Politehnica 
Cluj-Napoca — Cuprom (m), 
Dinamo București — U.T.A. 
(f), Politehnica București — 
Politehnica Cluj-Napoca (f). La 
T.C.B. se dispută partide ale 
echipelor din grupa a Il-a 
(locurile 9—16).

Bucuirești, în timp ce 
conduce 

(deci victorie asiguira- 
Progreșuil (Lucia Ro
la capătul unui meci 
a întrecut-o cu 6—2, 
Florența Mihai).

Gravitatea șl implicațiile pe 
plan etic și sportiv ale unor 
manifestări reprobabile, petre
cute nu de mult la Galați cu 
prilejul unor competiții, ne 
obligă să le aducem în dis
cuție, so-li citind forurilor com
petente să* ia măsurile nece
sare curmării lor.

Cu ocazia turneului mascu
lin de baschet rezervat echi
pelor de tineret, la 
dintre Automatica 
Alexandria și Me
canică fină Bucu- 

. rești, la un fault 
obișnuit de joc co
mis de jucătorul 
Jumară și sancționat „ 

sportivul 
la 

aplicat

Taloș (6—4, ton GAVRILESCU

ATRACTIVE ACȚIUNI CULTURAL-SPORTIVE DEDICATE ZILELOR DE 1 Șl 2 MAI
7 *
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Stăncuța Porina (Șc. gen. 2 
Motru), Cornelia Urucu și Gh. 
Bănescu (ambii. de la Gr. șc. 
miner Motru), D. Marin (Ate
lierele centrale Motru). La șah 
cîștigător a ieșit Gh. Colț (Mi
nerul), iar la fotbal echipa 
minei Motru Vest. Programul 
sportiv a mai cuprins demon
strații de lupte și box, iar la 
sfîrșitul întregii acțiuni s-a or
ganizat un frumos foc de ta
bără. (G. JUGANARU, coresp.).

BUCUREȘTI. La bazinul „23,
August" din Capitală circa 250 
de copii din școlile generale 
ale sectorului 2 au luat parte 
la o frumoasă competiție de 
înot dotată cu ,,Cupa Pionie
rul". între micii participanți 
s-au remarcat Dana Simion și 
Niculac Butacu (ambii de la 
Liceul .nr. 2) — la categoria 
5—8 ani, Cristina Semen (Șc. 
gen. 10) și Cristian Iordache 
(Lîc. nr. 2) — la categoria 
9—12 ani. S-au remarcat dea- 

semenea înotători din școlile ge
nerale 10. 56, 32, 24. (Marî- 
lena CIUREA, coresp.).

ORADEA. Dintre competițiile 
organizate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, a reținut atenția

„Cupa Țării Crișurilor" la tenis 
de cîmp. desfășurată timp de 
3 zile pe Complexul de tere
nuri al asociației sportive Să
nătatea Oradea. Cu acest pri
lej au ieșit în evidență Dorina 
Brăștin (U.T.A.), care a dispus 
de colega sa de club Kodiaa 
Gheorghe cu 7—5, 6—2, și 
Aurel Dărăban (Sănătatea Ora-

„CUPA VOINȚA** LA

7
dea) care l-a întrecut în finală 
pe colegul său Jcan Dobrcscu 
cu 7—5, 6—3. La dublu mixt, 
victorios a fost cuplul Gabriela 
Mcdveș—Aurel Dărăban, de 
la Sănătatea Oradea, care a 
întrecut pe Elena J ecu — Zol- 
tan Nagy de la aceeași asocia
ție cu 6—2, 7—5. (I. GHIȘA 
coresp.).

ORIENTARE TURISTICĂ
într-o organizareîntr-o organizare ireproșabilă, 

asigurată de clubul sportiv Vo
ința București, prin activul său 
obștesc format din Marian Cră- 
clunescu, Victoria Postelnicu, 
Marius Butoi și Mircea Tudosie, 
in zilele de 1 și 2 mai s-a des
fășurat tradiționala Cupă interju
dețeană Voința, la orientare tu
ristică in Pădurea Valea Ursului 
(de lingă Pitești). La startul com
petiției au fost prezenți peste 
200 de concurenți diin diferite lo
calități.

Terenul pe alocuri desfundat 
șl timpul rece au pus probleme 
grele concurenților. " 
s-a desfășurat într-o ... 
sărbătorească și cu o disciplină 
fermă de concurs.

Noutatea la această 
constituit-o organizarea, 
prima oară, a ștafetei, cu parti
ciparea a 20 de echipe. Competi
ția a fost net dominată de re-

Competiția 
atmosferă

ediție a
pentru

ONAGRA-VEDETA REUNIUNII

prezentativa Clubului sportiv Uni
versitatea București, iar Cupa 
Voința a revenit soților Niculina 
și Gabriel Maiorescu.

Iată cîștigătorii actualei ediții 
(a 23-a) : individual — 11 ani : 
Nicoleta Nica (Ecranul Buc.), ion 
Bătăringă (Casa pionierilor Curtea 
de Argeș) ; 13 ani : Elena Con
stantin ('Locomotiva Buc.) și 
Bogdan Ciobanu (I.T.B.) ; 15 ani: 
Camelia Voloșinoici (Locomotiva 
Buc.) și Adrian Rădulescu (Voin
ța Buc.) ; 19 ani : Niculina Ma
iorescu și Dan Vrabie (C.S.U. 
Buc.) ; 21 ani : Gabriel Maiores
cu (C.S.U. Buc.) ; 35 ani : Maria
na Abrudan (I.T.B.) și Lucian 
Gălățeanu (C.S.U. Buc.) ; 43 ani: 
Cristian Chiurlea (Locomotiva 
Buc.) ; 50 ani : Eugen Iosif (Vo
ința Buc.). Ștafetă — tineret : 
LOCOMOTIVA BUC. (Claudiu 
Lincan, Lucian Doncescu, Șerban 
Chiurlea și Dorel Bodeschi) ; 
seniori : C.S.U. Buc. (Lucian Gă
lățeanu, Gabriel Maiorescu, Con
stantin Bulbuc și Andrei Bacs).

Ilie FEȚEANU — coresp.

Capul de afiș al reuniunii de 
duminică a fost „Premiul Păcii", 
probă semiclasică, in care a 
concurat și Perjar — campionul 
turfulul. Acesta, dînd avantaje de 
până la 110 m adversarilor săi, 
a recuperat cu pași mari acest 
handicap, dînd impresia că va 
clștiga, dar pe ultima sută de 
metri nu a mai putut trece de 
Onagra, bine condusă șl prezen
tată de Sandi Ionescu. Dealtfel, 
acesta continuă să dețină primul 
Joc In clasamentul pe victorii, 
confirmînd forma bună în care 
se prezintă caii din formația sa.

Un alt punct de atracție l-a 
constituit debutul cailor de doi 
ani .prezenți In „Premiul Fetelor" 
șl „Premiul Băieților", probe 
oare au revenit lui Salinlca și 
respectiv Sullțaș, prima Inregis- 
trînd un bun record fără a fi so
licitată. Dar șl ceilalți mînji au 
produs o impresie deosebită prin 
gabarit șl alură, lăslnd să se în
trevadă că ne aflăm In fața u- 
nei generații de valoare. Iată de 
ce așteptăm cu interes să vedem 
la lucru și pe ceilalți „colegi de 
generație" care vor ti prezenți 
In reuniunile viitoare.

Să n.u uităm triplul succes al 
formației M. Ștefănescu, obținut 
cu Kudy, Clara — mai docilă ca 
altădată — și Solara, la a doua 
victorie consecutivă, dar, credem, 
nu și ultima.

HIPISM
Un cuvînt bun aprantlului C. 

Chiș, pentru modul în care a 
știut să dozeze efortul lui Cochet 
șl să-1 conducă la victorie.

In final vă reamintim că joi, 
6 mai, va avea loc o nouă reu
niune pe hipodromul din Ploiești. 
Se vor disputa 7 probe, favo- 
lițll noștri fiind — In r 
curselor — următorii cai : 
tan, Bela, Jder, Manșetar, 
Rigoarea șl Trandafir.

REZULTATE TEHNICE : 
I : 1. Salin tea (F. Pașcă) 
2. Strehaia. Cursa a n-a : _____
lițaș (G. Popescu) 1:48,3, 2. He
rald, 3. Tltu. Cursa a ni-a : ' 
Cochet (C. Chiș) 1:31,0, 1. Or
fana. Cursa a IV-a : L Rudy (I. 
Crăciun) 1:34,1, 2. Verdict, 3. Ro
dolfo. Cursa a V-a : 1. Heracle 
(G. Popescu) 1:30,9, 2. Grăbit.
Cursa a Vl-a : 1. Onagra (S. lo- 
nescu) 1:29,6, 2. Perjar, 3. Heme- 
hiș. Cursa a Vn-a : 1. Lazăr (V. 
Moise) 1:29,7, 2. Roditor. Cursa 
a VHI-a : 1. Clara (M. Ștefănes- 
cu) 1:40,4, 1. Frenetica, 3. Frec
vența. Cursa a IX-a : 1. Manuc 
(I. Oană) 1:34,4, 2. Orlando, ». 
Negruț. Cursa a X-a : 1. Solara 
(M, Ștetănescu) 1:31,0, î. Adorata.

C DUMITRIU

ordnea 
: Iona- 

Ostia,

Cursa 
1:38,3, 

1. Su-

1.

meciul

prompi
Nc-

Mecanică 
adver-

de arbitru, 
culce, de 
fină, i-a 
Starului său un pumn, în vă
zul întregii asistențe. Pentru 
gestul său necugetat, rar întîl- 
nit la o partidă de baschet, 
Neculce a fost eliminat din 
joc, ceea ce a contribuit și 
la înfrângerea echipei sale, 
care pînă atunci controlase 
partida. Ce măsuri o fi luat 
oare consiliul asociației ?

La aceeași partidă, antreno
rul Georgescu — de la Au
tomatica Alexandria — sup’ă- 
rat că unul dintre jucătorii

DUNĂREA GALATI
DE HOCHEI LA

Pe patinoarul artificial din Ga
lați s-a consumat recent turneul 
final al campionatului republican 
de hochei rezervat juniorUor mici 
(16 ani). Competiția s-a Încheiat 
cu victoria echipei Dunărea Ga
lați (antrenor Sorin Ciobotaru), 
din rîndurile căreia s-au eviden
țiat citeva tinere elemente, de 
mare perspectivă, cum sint Du- 
mitriu, Burada și Hrițeu. In ge
neral, meciurile acestui turneu 
final au fost de un bun nivel 
tehnic și au oferit spectatorilor 
dispute atractive. Iată și rșzuUn-, 
tele : 1. Dunărea Galați cu C.S?)-. 
Liceul Miercurea Ciuc 8—2 ; cu 
C.S.Ș. Avîntul Gheorgheni 6—3 ; 
cu C.S.S. Triumf București 11—6; 
cu C.S.Ș. nr. 2 Galați 12—3 ; 2.

C. S. Ș. STEAUA (m) Șl C. S. Ș. MEDIAȘ (f) 
PENTRU PRIMA DATĂ CAMPIOANE

ȘCOLARE Șl DE JUNIORI IA BASCHET
Desfășurate în sala Rapid din 

Capitală, turneele finale ale Di
viziei școlare și de juniori la 
baschet au fost interesante, mul
te dintre meciuri oferind între
ceri de un real spectacol și de 
ridicată valoare tehnică. După 
dispute echilibrate, titlurile de 
campioane au revenit — pentru 
prima dată în istoria campiona
telor naționale școlare și de ju
niori — echipei masculine C.S.Ș. 
Steaua București și celei femini
ne C.S.Ș. Mediaș, 
urmă avînd și meritul de 
mina turneul neînvinsă.

Clasamente finale.
MASCULIN : 1. C.S.Ș. 

9 p (rezultatele echipei : 
cu Dinamo, 97—68 cu C.S.Ș. Me
diaș, 97—52 CU C.Ș.B., 110—85 cu 
C.S.Ș. Brașovia, 73—79 cu C.S.Ș. 
2 Politehnica ; lotul campionilor: 
Bogdan Bărbulescu, Gabriel Șar- 
lă, Laurențiu Ungur, Gheorghiță 
Mădîrjac, Sorin Gligu, Marian 
Căpățînă, Marcel Tudor, Viorel 
Voinea, Marian Meluc; antrenor: 
Ion Danețiu ; Bărbulescu și Șar- 
lă fac parte din lotul național 
de juniori, Mădîrjac din cei de

aceasta
a

din 
ter-

Stcaua
93—77

MICII SCRIMERI IN COMPETIȚIE
Campionatul republican de scri

mă pentru juniori IU (13—15 
ani), la toate armele, se va dis
puta între 10 și 17 mal, la Bra
șov, și nu la Bacău, cum era 
prevăzut în calendar.

juniori II), 2. Dinamo București 
9 p, 3. C.S.Ș. Mediaș 7 p, 4. 
C.S.Ș. 2 Politehnica București
7 p, 5. Centrul școlar de bas
chet București 7 p, 6. C.S.Ș. Bra
șovia G p. Echipele C.S.Ș. Arad 
și C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
deși s-au clasat pc locul I în serii, 
nu au participat la turneul final, 
deoarece nu au îndeplinit cerin
țele regulamentare de talie (mi
nimum trei jucători de 1,95 m).

FEMININ: 1. C.S.Ș. Mediaș 10 p 
(77—68 cu C.S.Ș. 2 Politehnica, 
89—77 cu C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
88—80 cu C.S.Ș. Rm. Vilcea, 90—75 
cu C.S.Ș. Timișoara, 99—80 cu 
C.Ș.B. ; lotul campioanelor : Ga
briela Kiss, Annemarie Kirr, Ma
riana Munteanu, Marieta Binkits, 
Gerlinde Hientz, Margot Dobrina, 
Florina Aldea, Sorina Stoian, Ma
riana Rotar, Ligi a Bleanu, Geor- 
geta Biro, Cristina Enache ; an
trenor : Marieta Madler; Gabriela 
Kiss și Annemarie Kirr fac par
te din lotul reprezentativ de se
nioare), 2. C.S.Ș. 2. Politehnica 
București 8 p, 3. C.S.Ș. Rm. Vil
cea 8 p, 4. C.S.Ș. Cluj-Napoca
8 p, 5. C.S.Ș. Universitatea Ti
mișoara 6 p, 6. Centru] școlar 
de baschet București (cea mai 
tînără finalistă, jucătoarele fiind 
născute în anul 1967) 5 p.

Echipele C.S.Ș. Unirea Iași și 
• Voința Tg. Mureș nu au îndepli
nit cerințele de talie (trei jucă
toare de 1,78 m).

IDHINISTIIAțlA Dt SÎAI 1010 -PRONOSPORT INfORHIMl
JUCAȚI DIN TIMP 

NUMERELE PREFERATE !
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de miercuri 5 mai 1982, 
care beneficiază de un report 
consistent la categoria I. încer
cați să vă numărați și dv. mîine 
printre tot mai numeroșii bene
ficiari ai acestui avantajos sis
tem de joc ! • în aceste zile 
continuă vînzarea biletelor pen
tru prima tragere Loto 2 din a- 
ceastă lună, care va avea loc 
duminică 9 mai 1982. Așadar, un 
nou prilej de noi cîștiguri In 
autoturisme „Dacia 1300“ șl mari 
sume de bani, care răsplătesc cu

regularitate perseverența și inspi
rația partlcipanților.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 28 APRILIE 1982
Cat. 1: 1 variantă 25% — 

turism „Dacia 1300"; Cat. 
variantă 100% a 39.224 lei . 
variante 25% a 9.806 lei; Cat. 3:
28.75 a............... -......................
726 lei;
Cat. 6: a » iei; vai. /;
217.75 a 200 lei ; Cat. 8 : 4.475,25 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 195.526 
lei. Autoturismul „Dacia 1300", 
jucat pe o variantă 25%, a fost 
obținut de Preda Llviu-Silviu din 
București.

auto- 
2: 1 
Si 5

6:

3.070 lei; Cat. 4: 
Cat. 5: -------

121,50 a 
284,75 a 310 lei; 

9.427,50 a 40 lei; Cat. 7:

Dc la Administrația dc stat Lolo-Pronosport

INVITAȚIE PENTRU ÎNCASAREA CIȘTIGURILOR !
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport Invită pe clștigă- 
toril la sistemele de joe, care 
încă n<u au intrat In posesia

premiilor cuvenite conform 
normelor reglementare, să &e 
prezinte cît mal curînd pen
tru Încasarea câștigurilor res
pective.

Promoția 1972 a I.E.F.S. a- 
nunță întîlnirea de 10 ani vi
neri 25 iunie 1982. Relații la 
prof. Traian Badea, telefon 
12.47.47 (F.R. Atletism) sau
35.76.70.
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mintesc și despre o inițiativă 
dusă la bun sfirșit in cadrul 
„Daciadei", în etapa de iarnă, 
și anume angrenarea tuturor 
elevilor din clasele III—X în 
practicarea săniușului, a schiu
lui sau patinajului. In zonele 
montane orele de educație fi
zică s-au desfășurat pe schiuri. 
Dar, se înțelege, și în acest do
meniu, cu 
avem încă 
de făcut și 
muncă s-a 
am învățat 
diversele nivele ale sportului'

Știind ce reprezintă Clujul 
pentru sportul de performanță, 
am revenit la acest subiect, a- 
tins și în introducerea ronduri
lor noastre. Clujul se înscrie în 
ansamblul performanței cu un

nebănuite resurse* 
mult, foarte mult 
intreaga noastră 
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7 „canguri prezenfi la Limassol
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României — start bun într-un 
I drum destul de lung, acela al 

preliminariilor C.E. — repre- 
zintă întrrun fel o continuare. 

I O continuare a frumoasei com
portări de la C.M. de juniori 

I din Australia, pentru că în e- 
chipa care a evoluat la Lima
ssol au fost prezenți 7 „can
guri" (Eduard, Matei, Balint, 
Andone, C. llie, Sertov și 
Fîșic). Astfel privind lucrurile, 
după cum ne spunea antrenorul 
Cornel Drăgușin, menirea e- 
chipei de tineret, aceea de a 
crește jucători în lumina ce
rințelor (adică înlăturarea ca
rențelor ivite în jocurile din 
deplasare, cîștigarea experien
ței internaționale etc pentru ca, 
urmînd creșterea firească, 
tunci cînd tinerii fotbaliști 
jung in prima reprezentativă, 
bagajul lor de cunoștințe să fie 
cit mai bogat), toți cei 13 
jucători folosiți („întreaga 
chipă", după cum insista inter
locutorul nostru) 
tat bine la acest 
tățile spotrivilor 
doare in teren, 
presing, buna cunoaștere a te
renului denivelat) au fost in 
mare parte anihilate prin con-

a- 
a-

e-

s-au prezen- 
capitol. Cali- 
ciprioți (ar- 
joc dezinvolt,

ZONA D(RBYURILOB“
ceasta fiind pentru multe echi
pe a speranțelor împlinite. îm
bucurător, pentru că din împli
nirile echipelor fruntașe își 
trage seva handbalul românesc, 
care — așa după cum se știe 
— se află în fața unor noi 
venimente internaționale 
primă importanță.

★
„TROFEUL EFICIENȚEI"

Feminin

e- 
de

1. MARIA DORGO (Mureșul 
Tg. Mureș) 115 goluri ; 
dica Grigoraș (Confecția 
rești) 96 ; 3. Mariana
(Rulmentul Brașov) 90 ;
ranca Stefanovici (Universita
tea Timișoara) 89 ; 5. — 
Damian (Universitatea 
Napoca) 87 ; 6.
(Știința -Bacău) 81 ; 7. Nadire 
Luțaș (Universitatea Timișoa
ra) 80 ; 8. Iuliana Dimofte (Hi
drotehnica Constanța) 74 ; 9. 
Maria Popa (Progresul Bucu
rești) 72 ; 10. Larisa Cazacu
(Constructorul Baia Mare) 66.

2. Ro- 
Bucu- 

Oacă
4. Zo-
Dorina

Cluj-
Maria Torok

Masculin
1.

120
ker
3.

95 ; 4. Benone Nicolescu (Di-

VASILE ^STINGĂ (Steaua) 
goluri ; 2. Alexandru F61- 
(Politehnica Timișoara) 112; 

Marian Dumitru (Steaua),
ț
t , ‘amo Brașov )89 ; 5. Dan Pe

tru (Universitatea Cluj-Napo- 
ca) 85 ; 6. Mihai Zaharia (Relon 
Săvinești) 73 ; 7. Gh. Stroe (Pe
trolul Teleajen) 69 ; 8. Mihai 
Mironiuc (H.C.
Mare) 68 ; 9. Gh. Puia (Petrolul 
Teleajen) 68 ; 10. Grigore Bcr- 
becaru (Știința Bacău) 59.

Media eficienței primelor 10 
handbaliste este de 85 de go
luri, în' timp ce media primi
lor 10 handbaliști este de doar 
83,8 I...

Minaur Baia

JUDEȚUL CLUJ
Ne propunem ca la toate jocu
rile sportive să avem 1—2 re
prezentanți. Trebuie să lucrăm 
mai bine, frumoasele sprinturi 
ale unor județe ne obligă la 
mai mult". Ajungînd la acest 
capitol, al județelor-revelații, 
l-am solicitat interlocutorului 
nostru, unul dintre cei mai 
vechi activiști sportivi, un 
clasament personal al acestor 
revelații. Și iată clasamentul 
său : 1. Dîmbovița, 2. Teleor
man, 3—4. Buzău și Vrancea

Vedem, deci, că un element 
stimulativ puternic îl constituit!» 
ascensiunea zonelor tinere de 
pe harta sportului nostru, 
județe pline de ambiție și de 
dorința de afirmare. Din ase
menea aspecte inedite ale în
trecerii, din creșterea spiritului 
emulațiv, marele cîștigător nu 
poate fi decît sportul româ
nesc!

solidarea axei centrale (Za
re—Cîrciumaru—Andone) și jo
cul bun al acesteia, ceea ce a 
dat siguranță apărării. în a- 
tac, Sertov („combativ, com- 

. binativ“, după afirmația ace
luiași antrenor) a confirmat 
speranțele puse în el.

Desigur, au existat și unele 
deficiențe care se cer înlătu
rate pentru viitoarele confrun
tări. De pildă, deși tinerii noș
tri fotbaliști au tras mult la 
poartă (19 șuturi), precizia a 
lăsat de dorit ( doar 7 lovi
turi pe spațiul porții). A ieșit, 
din nou, în evidență — carență 
înregistrată de foarte multe ori 
la echipele noastre de club și 
transmisă, iată, si la echipa de 
tineret — jocul prudent, dar 
in același timp ineficient după 
un gol marcat.

Lucrîndu-se mai mult la clu
buri la mărirea efortului în 
pregătire, Ia creșterea poliva
lenței jucătorilor care să poată 
continua o acțiune în bune 
condițiuni chiar daca jocul i-a 
dus pe alt post decît cel obiș
nuit. iată alte elemente care ar 
trebui luate în seamă de teh
nicienii noștri. Un fotbal de ca
litate. cu corolarul său, califi
carea echipei noastre de tineret 
în faza finală a C.E., nu se 
poate realiza decît cu sportivi 
bine pregătiți la cluburi.

lizat spectacolul fotbalistic, în
cheiat cu un rezultat conform 
cu presiunea exercitată asupra 
adversarului", aprecia, just, 
după joc. Bo Nilsson, antreno
rul secund al Suediei. Nu-i 
mai puțin adevărat, însă, că 
destule dificultăți și-au creat 
singuri. în cîmpul de joc, unii 
dintre componenții formației 
noastre. Ne referim, îndeosebi, 
la Rednic și Bălăci (în prima 
repriză), la Petcu (în cea de a 
doua), care, din cauza paselor 
imprecise, au compromis aproa
pe jumătate (34) din totalul 
acțiunilor ofensive colective 
(60) ; avem în vedere și abuzul 
în angajarea vîrfurilor cu cen
trări înalte în mijlocul careului 
cipriot acolo unde, de regulă, 
Cămătaru era strict păzit de 
mai mulți adversari. Total de
fectuos din punct de vedere 
tactic au acționat o bună par
te din prima repriză fundașii 
laterali Rednic și Bogdan, care 
(ducindu-i după ei, odată cu 
„urcările" în atac, pe Prokopis 
și Theophanos și rămînînd îm
preună acolo) aglomerau și 
mai mult zonele din apropie
rea suprafețelor de pedeapsă. 
A fost necesară la pauză, in
tervenția antrenorilor, care 
le-au cerut celor doi fundași 
să se replieze pe pozițiile 
plecare după participarea 
momentul atacului.

Nu încape vorbă, eroarea
...prim-plan, cu • consecințe 
imediate pe tabela de scor, a 
fost aceea comisă de Ștefănescu 
la faza premergătoare golului 
înscris de Vrachimis. O greșea
lă pe care cu toții, coechipieri, 
antrenori, ziariști, spectatori, ar 
fi trecut-o. credem, cu vederea,

Meciul România — Cipru în date statistice
la înregistrările 

ne-am propus să 
modul cum a ac-

Apelînd
Statistice 
urmărim 
ționat în • ofensivă echipa Ro
mâniei în primul el meci ofi
cial al anului, cu Cipru, sîm- 
bătă la Hunedoara Echipa 
noastră a construit în jumă
tatea de teren adversă 134 de 
acțiuni de atac, față de nu
mai 48 ale formației cipriote, 
situația în cele 6 secțiuni, de 
cîte 15 minute, ale partidei 
fiind următoarea: 20—7, 21—10, 
23—11 (totalul primei reprize: 
64—28), 21—8, 23—5, 26—7 (to
talul reprizei secunde : 70—20). 
Din totalul de 134 de acțiuni 
ofensive, doar 47 au avut grad 
ridicat de periculozitate : 30
s-au încheiat cu șuturi la 
poartă (18 pe spațiul ei), iar 
17 au fost respinse de ad-

versari'în corner,. Iată auto- 
, rii celor 30 de șuturi : Bo

loni 7 (5 pe spațiul porții — 
2 în afara ei), 
(3-4), - - - -
tin 3 
(1-1), 
nu 1 
Rednic 
(0-1).

Cămătaru 7 
6 (3—3), Augus- 

Ștefănescu 2 
1 (1—0), Țiclea- 
Gabor 1 (1—0)

șl Petcu 1

Bălăci
(2—1).

Văetuș 
(1-0),

1 (1-0)
Celelalte 87 de acțiuni 

s-au încheiat astfel : 35 prin 
centrări nefinalizate (cele mai 
multe : Gabor 6, ' 7.
Rednic 4), de 22 de ori jucă
torii noștri au fost deposedați 

■ (Cămătaru și Gabor, de cîte 
4 ori, Bogdan 3), 18 prin pase 
greșite' — - - - .. ................
Rednic,
au fost
o dată
ofsaid.

Boloni 5,

(Bălăci 4, Boloni și 
cite 3), în 11 situații 
opriți prin fault, iar 

Cămătaru s-a aflat în

de 
la

de

Divizia „A“, din nou, in centrul atenției

MÎINE SE DISPUTĂ ETAPA A 28-a
După o pauză de zece zile, 

campionatul Diviziei „A“ de fot
bal se reia mîine cu jocurile 
etapei a 28-a. O rundă intere
santă, din care se desprind me
ciuri cu o deosebită importanță 
pentru cei doi poli ai clasamen
tului, cum sînt cele de la Bacău 
(Sport club — Universitatea Cra
iova) și București (Dinamo — 
F.C. Argeș), cu implicații în lup
ta pentru titlu, ca și întâlnirile 
de la Timișoara („Poli“ — F.C. 
Olt) și Tîrgoviște (Clubul sportiv 
— Steaua), care pot complica și 
mai mult situația din zona retro
gradării. Dar acum, cu cît ne a-

propiem de finalul competiției, 
fiecare meci este important.

lată programul complet al eta
pei: 0 S.C. Bacău — Univ. Cra
iova 0 Progresul-Vulcan — U.T. 
Arad • Jiu! Petroșani — A.S.A. 
Tg. Mureș • Dinamo — F.C. Ar
geș • Corvinul — „U“ Cluj-Na- 
poca • F.C. Constanța — Spor
tul studențesc 0 „Poli" Timișoara 
— F.C. Olt # c.s. Tîrgoviște — 
Steaua 0 F.C.M. Brașov — Chi
mia Km. vîlcea. Meciurile vor 
începe la ora 18, cu excepția 
partidei de la Hunedoara, care 
se va transmite la televiziune, 
de la ora 16.

dacă libero-ul naționalei n-ar 
apărea astăzi ca un „recidivist" 
în materie. Stăpîn, în genere, 
pe întreaga gamă a execuțiilor 
tehnice, fostul înaintaș Ștefă
nescu se simte tentat, uneori, 
să facă o fentă sau un dribling 
în plus, uitînd că un ase-menea 
„lux", de a complica jocul în 
importanta zonă din interiorul 
sau din apropierea suprafeței 
de 16 metri costă mult prea 
scurm. Cel mai adesea, un gol, 
așa cum (insistăm în dorința 
de a-1 convinge pe Ștefănescu 
că un căpitan trebuie să con
ducă o echipă, nu s-o... scu
funde) s-a întîmplat, din păca
te. și sîmbătă cu consecințele 
cunoscOte.

Boloni (30 de ani), cu doar 
un an mai puțin decit Ștefă
nescu, trăiește a doua tinerețe 
la echipa națională, înregistrînd 
o frumoasă serie de trei jocuri 
bune în această primăvară : la 
Bruxelles, atît cît a jucat, la 
Ruse și Hunedoara. Laborios 
și sobru în tot ceea ce face, 
urmarea unei bogate experiențe 
competiționaie, Boloni își de
monstrează personalitatea de 
jucător internațional, șutind cu 
dezinvoltură și cu precizie. Așa 
a reușit el să înscrie golul vic
toriei la Ruse și golul al trei
lea la Hunedoara ; puțin a lip
sit ca tîrgmureșeanul să mai 
puncteze o dată (în min. 44, 
cînd a executat lovitura liberă) 
în stilul lui personal. Dînd an- . 
trenorului ce-i al lui să-i atri
buim lui Mircea Lucescu me
ritul de a-1 fi redescoperit pe 
Boloni pentru echipa națională. 
Din păcate, lui Mircea Lucescu 
îi aparține, de asemenea, și ten
dința de a fi subiectiv în se
lecție. Pentru meciul cu Cipru, 
de pildă, împrumutîndu-1 pe

echipei de tineret, an- 
naționalei a considerat 

să-l introducă în lot pe
Andone 
trenorul 
necesar 
Dubinciuc, component al Cor- 
vinului Hunedoara. Apoi, sîm- 
bătă, antrenorul a scos, la cau
ză, un tricolor tînăr, dar de pe- 
acum cu experiență competi- 
țională și internațională (ne 
referim la Țicleanu — 17 me
ciuri în prima echipă a țării, 
la numai 23 de ani) pentru 
a-i da posibilitatea lui Petcu, 
un alt jucător al... Corvinului, 
să debuteze. „Am fost mulțu
mit de comportarea lui Țiclea
nu", mărturisea după joc, la 
cabine, antrenorul M. Lucescu. 
„L-am introdus. însă, în echi
pă pe Petcu sperînd ca el să 
facă ceea ce n-a reușit... Bă
lăci (n.n. care totuși, a rămas 
în teren) ; să conlucreze cu vir- 
ful de atac Cămătaru, punîn- 
du-1 mai bine în valoare", a 
mai argumentat antrenorul. 
Cum bine s-a văzut. Petcu n-a 
reușit să lege două, trei pase 
cu Cămătaru. Craiovcanul Ți- 
cleanu o făcuse mai bine, el 
contribuind. între altele (prin 
pasa sa) și la golul înscris de 
...fostul hunedorean Văeluș.

Concluziile la care va ajun
ge M. Lucescu. în urma expe
riențelor efectuate pînă acum 
în materie de selecție, îl vor 
convinge, sperăm, că introdu
cerea unui jucător în prima e- 
chipă a țării este o treabă pre
tențioasă. care presupune o 
cintărire obiectivă a unei serii 
întregi de factori ; valoare, ex
periență, formă sportivă și. nu 
în ultimul rind. de afinități 
tehnico-tactice cu coechipierii 
lingă care îl așezi. In această 
ordine de idei echipa națională 
resimte nevoia unei reclădiri 
pe baze temeinice.

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț — Minerul 

Gura Humorului 0—2 (0—1), Me
talul Botoșani — Șiretul Bucecea
3— 1 (2—0), Foresta Fălticeni —
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
5—0 (1—0), TEPRO Iași — Nico- 
lina Iași 2—0 (1—0), Avîntul
TCMM Frasin — Cristalul Doro- 
hoi 2—2 (1—1), Celuloza Piatra 
Neamț — Metalul Rădăuți 2—1 
(1—0), Integrata Pașcani — C.F.R 
Pașcani 1—11 (0—1) !!!, Cimentul
Bicaz — Minerul Vatra Dornei
4— 0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 23-a : 1. C.F.R.
PAȘCANI 33 p (50—17), 2. Mine
rul Gura Humorului 33 p (51—20), 
3. TEPRO Iași 30 p (42—25)... pe 
ultimele : 14. Cristalul Dorohoi
19 p (31—50), 15. Cimentul Bicaz 
18 p (23—37), 16. Integrata Paș
cani 10 p (22—62) — cu un joc 
mai puțin.

SERIA A Il-a
Victoria Bacău — Laminorul 

Roman 2—0 (0—0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Textila Buhuși 
2—0 (1—0), Minerul Comănești — 
C.S.M. Borzești 0—2 (0—1), Lu
ceafărul Adj ud — DEMAR Mără- 
șești 2—0 (0—0), "
gești — Gloria 
(0—0), Viticultorul Panciu — Pe
trolul Moinești 2—1 (1—1) 
Bacău 
(0—0), Rulmentul Bârlad 
talul Huși 3—0, Metalul s-a retras 
din campionat.

Pe primele locuri : 1. LAMI
NORUL ROMAN 33 p (43—17), 2. 
Victoria Bacău 32 p (31—12), 3. 
C.S.M. Borzești 31 p (53—19)... pe 
ultimele : 14. Rulmentul Bîrlad 
17 p (19—37), 15. DEMAR Mără- 
șești 15 p (21—50).

SERIA A IlI-a
Prahova Ploiești — SN ITA 

Brăila 8—0 (4—0), Chimia Brazi 
— Chimia A.S.A. Buzău 1—1 
(0—0), Chimia Brăila — Minerul 
Filipeștii de Pădure 1—0 (1—0),
Metalul Mija — Carpați Nehoiu 
2—0 (1—0), Autobuzul Făurei —
Petrolul Berea 2—0 (0—0), Carai- 

Bușteni — A.S. Mizil 
I.C.I.M. Ploiești) 1—0

,, Băicoi — Fero-
Rm. Sărat 1—0 (1—0), Po- 
Cîmpina — Carpați Sinaia 

(2-0).
primele locuri : 1. PRAHO- 

PLOIEȘTI 37 p (50—12). 2.
Mizil 30 p (33—22), 3. Chimia

REZULTATELE ETAPEI A 23-a A DIVIZIEI „C‘!

Foresta Gu- 
Focșani 3—0

., Letea
Partizanul Bacău 3—0

Me-

mânui
(fosta
(0—0), Petrolul 
doul r 
tana
3—1

Pe
VA
A.S.
Brazi 29 p (44—24)... pe ultimele:
14. “ ' “ '* —
15.
1».

— A.S.
Ploiești) 

Băicol —

(32—45), 
(23—51), 
(14—60).

Petrolul Berea ÎS p 
SN ITA Brăila 18 p 
Autobuzul Făurei 16 p

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărel — 

Constanța 3—1 (0—1), Rapid Fe-
Portul

tești — Mctalosport Galați 0—0, 
Granitul Baba da g — Progresul 
Isaccea 1—0 (1—0), Avîntul Matca 

. — S.N. Tulcea 3—0 (2—0), Marina 
Mangalia — Metalul Mangalia 
0—2 (0—1), Șoimii Cernavodă — 
Cimentul ...................................
Chimpex
Constanța 0—0, Ancora Galați — 
Arrubium Măcin 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. RAPID
FETEȘTI 30 p (33—32), 2. Por
tul Constanța 29 p (48—20), 3. Me- 
talos-port Galați 29 p (47—22), 4. 
Cimentul Medgidia 28 p (51—23)... 
pe ultimele : 14. Chimpex Con
stanța 19 p (29—33), 15. Șoimii 
Cernavodă 19 p (32—42), 16. Ma
rina Mangalia 13 p (19—39).

SERIA a V-a
Petrolul Roata de Jos — Di

namo Victoria București 0—1 
(0—0), Constructorul Călărași — 
Tehnometal București 1—0 (1—0), 
Electronica București — F.C.M. 
Giurgiu 2—0 (1—4), T.M. Bucu
rești — Amonil '
(0—0), I.C.S.I.M.
FEROM Urziceni 2—0 (1—0), Da
nubiana București — Abatorul 
București 3—1 (3—0), S.N. Olteni
ța — Aversa București 2—1 (1—0), 
Viitorul Chirnogi — Luceafărul 
București 0—3 (0—2), Flacăra ro
șie nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 41 p 
(54—14), 2. I.C.S.I.M. București
27 p (31—22), 3. T.M.B. 26 p
(31—26)... pe ultimele : 13. F.C.M. 
Giurgiu 19 p (23—32), 14. Petrolul 
Roata de Jos 19 p (28—47), 15. 
FEROM Urziceni 18 p (23—38), 16. 
Electronica București 16 p (25—36).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiorii de Vede — 

Sportul muncitoresc Caracal 3—2 
(2—2), Cimentul Fieni — Elec
tronistul Curtea de Argeș 3—0 
(2—4), Cetatea Tr. Măgurele — 
Constructorul Pitești 1—0 (1—0),
Chimia Găești — Unirea Răcari 
1—1 (0—0), Dacia Pitești — Re
colta Stolcănești 2—0 (0—0), Pro
gresul Pucioasa — Petrolul Videle 
4—2 (3—0), Progresul Corabia — 
Dunărea Zimnicea, 4—0 (2—0),
Muscelul Cîmpulung — Chimia 
Tr. Măgurele 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA RO
ȘIORI 35 p (44—18), 2. 
Cîmpulung 28 p (36—23), 
mentul Fieni 27 p (33—28)... 
ultimele: 14. 
(17—30), 15. 
(25—33), 16.
(28—53).

Medgidia 1—2 (1—1), 
Constanța — Voința

Slobozia 2—1 
București —

Muscelul
3. Ci- 

pe 
Sp. m. Caracal 19 p 
Unirea Răcari 18 p 
Chimia Găești 18 p

m n wi n tuiui „w

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — Minerul Mol

dova Nouă 3—0 (2—0), Viitorul 
Drăgășani — Dierna Orșova 1—0- 
(1—0), Unirea Drobeta Tr. Severin 
— Minerul Oravița 2—1 (2—1), Con
structorul Craiova — Minerul 
Horezu 0—0, Parângul Novaci — 
I.O.B. Balș 2—0 (2—0), Mecani
zatorul Simian — Metalurgistul 
Sadu 2—0 (0—0), Eleotroputere 
Cratova — C.F.R. Craiova 1—1 
(0—1),- Dunărea Calafat — Jiul 
Rovinari 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 34 p (48—18), 2. Dierna 
Orșova 31 p .(30—22), 3. Electro- 
putere Craiova 29 p (40—13)... pe 
ultimele : 14. Metalurgistul Sadu 
18 p (22—34), 15. Parângul Novaci 
18 p (22—50), 16. I.O.B. Balș 17 p 
(22—32).

SERIA A VIII-a
IMIX Agnita — Metalurgistul 

Cu gir 2—0 (1—0), Automecanica 
Mediaș — Minerul Aninoasa 1—0 
(0—0), Minerul Vulcan — Vitro- 
Bietan Mediaș 5—0 (3—0), Suria- 
nul Sebeș — Lotru Brezoi 5—2 
(3—0), Minerul Ghelar — Meca
nica Alba Iulia 2—0 (1—0), C.F.R. 
Simeria — Victoria Călan 1—0 
(1—0), Textila Cisnădie — Ex- 
plormin Deva 2—3 (1—1), Minerul 
Paroșeni — Minierul Certej 3—1 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR- 
MIN DEVA 31 p (44—18), 2. Me
talurgistul Cu gir 30 p (50—19), 3. 
Minerul Ghelar 25 p (39—34)... 
pe ultimele : 14. Lotru Brezoi 20 
p (29—37), 15. Automecanica Me
diaș 18 p (23—43), 16. Vitrome- 
tan Mediaș 18 p (17—42).

SERIA A IX-a
Gloria Reșița — Șoimii Lipova 

1—0 (0—0), Unirea Sînnicolau — 
Voința Oradea 2—0 (0—0), Biho
rul Beiuș — Electromotor Timi
șoara 1—1 (1—1), C.F.R. Arad — 
Chimia Arad 2-$ (0—1), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Recolta 
Salonta 4—3 (3—1), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Victoria Ineu 
3—4 (0—0), Metalul Bocșa — Uni
rea Tomnatic 2—1 (1—4), Minerul 
Anina — Vulturii textila Lugoj 
3—0 (5—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 31 p (41—22), 2. C.F.R. 
Arad 29 p (41—32), 3. Minerul
Anina 27 p (52—26), 4. Șoimii Li
pova 27 p (37—25)... pe ultimele: 
15. Chimia Arad 15 p (30—47). 16. 
Recolta Salonta 14 p (28—46).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Armătura Za

lău 2—1 (1—1), Unirea Valea lui

. Mihai — Bihoreana M-arghita 7—0 
(4—0), Rapid Jibou — Minerul 
Baia Borșa 2—0 (1—0), C.S.U. Tri
colorul Oradea — CUPROM Baia 
Mare 1—0 (1—0), Oașul Negrești
— Chimia Tășnad 3—1 (1—0), Mi
nerul Baia Spri-e — Victoria Că
rei 2—0 (1—0), Simared ”
— Minerul Bă ița 1—0 
vâna Cehu Silvaniei 
Vișeu 3—2 (1—2).

Pe primele locuri : 
TURA ZALAU 33 p 
Victoria Cărei 30 p 
Unirea Valea lui 1 
(54—26)... pe ultimele : 
Cehu Silvaniei 18 ~ 
Chimia Tășnad 18 
C.S.U. Tricolorul 
(23—40).

SERIA A
Industria sîrmei

Sticla Arieșul Turda 3—0 (1—0),
Foresta Bistrița — Metalul’ Sighi
șoara 4—1 (1—1), C.E.M. Cluj-Na- 
poca — C.l.L. Blaj 1—1 (0—0),
Metalul Aiud — Unirea Dej 2—0 
(1—0), Unirea Alba Iulia — Me
tal oțehnica Tg. Mureș 3—0 (1—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Textila 
Năsăud 3—1 (1—0), Minerul Rod- 
na — Mureșul Luduș 5—1 (2—0), 
Oțelul Reghin — Avîntul Reghin
1— 0 (0—0). Rezultatul meciului
Unirea Dej — Sticla Arieșul 
Turda, din etapa trecută, a fost
2— 0.

Pe primele__ locuri :

Baia Mare 
(1—0), Sil- 
— Bradul

1. ARMA- 
(57—20), 2. 
(43—25), 3.

Mihai 27 p 
14. Silvana 

p (32—46), 15. 
p (24—39), 16.
Oradea 17 p

Xl-a
C. Turzii

_______ 1. IND. 
SÎRMEI C. TURZII 34 p (41—17),
2. Unirea Alba Iulia 30 p (50—22),
3. Sticla Turda 25 p (35—27), 4. 
Minerul Rodna 25 p (35—36)... pe 
ultimele : 14. Mureșul Luduș 18 p 
(24—35), 15. Textila Năsăud 
(24—39), 
(32—45).

16. Unirea Dej
18 p
16 p

SERIA A Xll-a
Precizia Săcele — Unirea 

tur 0—0, Carpați Brașov — 
torul Miercurea Ciuc 2—0 
Mureșul Toplița " _
Codlea 1—0 (1—0), Metalul Sf.
Gheorghe — Nitramonia Făgăraș 
1—0 (0—0), Torpedo Zărneștl —
Metrom Brașov 0—0, Chimia Or. 
Victoria — Meta' il Tg. Secuiesc 
1—1 (0—0), Utilajul Făgăraș — 
Minerul Baraolt 1—0 (1—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Mi
nerul Bălan 6—1 (3—1). _

Pe primele locuri: 
SUL ODORHEI 30 
Precizia Săcele 30 
Nitramonia Făgăraș 
... pe ultimele : 14. 
tur 10 p (26—34),

Cris-
Trac- 
(0-0), 

- Măgura 
Metalul

1. PROGRE- 
p (45—20), 2. 
p (27—21), 3.
26 p (32—21) 
Unirea Cris- 

__ _ r ___ 15. Măgura 
Codlea 19 p (18—27), 16. Carpați 
Brașov 16 p (30—37).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.



lașul sportiv înaintea unui eveniment rugbystic 
IW...---- , .........■

MÎINE, POLITEHNICA - ULSTER (Irlanda)
IAȘI, 3 (prin telefon). După 

ce duminică au ■ - •
pitală, lăsînd o bună impresie 
în compania 
rugbyștii din Ulster au ple
cat luni dimineață, cu autoca
rul, spre Iași. Aici ei vor în- 

stadionul 
de 

..A" 
(in

evoluat în Ca'
dinamoviști-lor,

tîlni miercuri, pe 
„23 August", cu începere 
la orele 17, divizionara 
din localitate. Politehnica 
deschidere, o partidă de fotbal, 
între jucători de ieri și de 
azi ai lașului).

Pentru iubitorii sportului cu

balonul oval din „dulcele tîrg" 
moldovenesc, întîlnirea capătă 
dimensiunile unui adevărat e- 
veniment. Și aceasta. în pri
mul rînd, deoarece partida re
prezintă o „prefață" la mani
festările care vor marca. In 
toamnă. împlinirea a 30 de ani 
de rugby la Iași. Apoi este cea 
dinții prezentă pe aceste me
leaguri a unei echipe — și încă 
o selecționată ! — de dincolo 
de Canalul Mlnecii. Inimoasa 
comisie județeană a pregătit 
cu multă atenție momentul, a-

fișele împînzind orașul, un 
program editat special oferind 
multiple 
gazde $1

în ceea 
garnitură

MARGIN AlII IA „INltllNAIlONALEl E“ Dl GIMNASTICA
(Urmare din pag l)

vorbi de Ecaterina Szabo, a 
cărei evoluție ruerită, într-ade- 
văr. frumoase aprecieri șl care 
a reținut atenția specialiștilor, 
de peste hotare atît prin forma 
sa remarcabilă cit și prin noul 
său element. introdus pentru 
prima oară in lume intr-un 
exercițiu la un concurs oficial.: 
roată înapoi cu salt grupat și 
întoarcere 360 de grade pe 
birnă. Este o mișcare de ma
ximă dificultate pe care cam
pioana europeană absolută da 
junioare a executat-o foarte 
bine ele mai multe ori sub 
privirile admirative ale unei 
săli arhipline. inclusiv în 
concursul cil—„. _1—'
dar pe care a și ratat-o

. finala de duminică.
Toate acestea ne permit 

afirmăm că tehnicienii 
Deva (Adrian Goreac, 
Florcscu-Cosma, Octavian Belu, 
Mihai Brcștean și Iulia Rotă- 
rescu) muncesc cu seriozitate Șl 
competență și nu ne îndoim că 
în viitoare concursuri rezulta
tele activității lor vor fi _ ș! 
mai palpabile. Să consemnăm, 
de asemenea, cu satisfacția 
progresul evident înregistrat de 
doi dintre tinerii reprezentanți 
ai gimnasticii noastre mascu
line. Emilian Nicula și Valen-

oficial de simbătă, 
în
că 

de la 
Maria

C. M. DE BOX
(Urmare din pag. 1)

reuniuni pe zi — meciuri în 
cadrul sferturilor de finală ; la
12 mai. semifinaliștii vor avea 
zi de odihnă, iar în zilele de
13 și 14 mai (de la ora 19) 
vor avea loc semifinalele. 
Campionii vor fi desemnați 
sîmbătă (15 mai), de la ora 19.

Conform tragerilor la sorți 
efectuate luni după-amiază. în 
prima zi se vor disputa meciuri 
din cadrul categoriilor semi- 
ușoară și semimijlocie. în gala 
de seară vor evolua și primii 
doi boxeri români : Viorel 
Ioana îl va întîlni pe Yung 

• Fu Ou (Taiwan), iar Mihai Ciu- 
botaru îl va avea ca adversar 
pe japonezul Koji Iwasaki.

tin Pintea, carc-și consolidează 
cu fiecare nou concurs poziții 
de frunte în ierarhia gimnas
ticii noastre masculine. Din 
păcate, Kurt Szilier, campio
nul țării, continuă să manifeste 
inconstanță, nereușind să cîș- 
tige (așa cum era firesc) un 
concurs relativ ușor pentru el 
și nici să-și valorifice șansele 
în finalele pe aparate în care 
pornea favorit (a ratat atît la 
cal. cît și la bară fixă).

Fără îndoială, participarea 
unor gimnaste și gimnaști din 
14 țări a fost în măsură să 
sporească considerabil interesul 
pentru concursul de la Rm. 
Vîlcea. Din păcate, nu toate 
federațiile care și-au trimis re
prezentanții la campionatele 
noastre internaționale ’ au de
semnat gimnaste și gimnaști 
de valoare ridicată, astfel că, 
cu mici excepții, oaspeții au 
folosit participarea la această a 
25-a ediție a „Internaționale
lor" pentru verificarea unor 
tineri sportivi de perspectivă, 
care abia în anii viitori vor 
putea deveni valori autentice, 
în această situație, pentru a 
doua oară în istoria de 25 de 
ani a concursului, reprezen
tanții gimnasticii românești au 
cîștigat toate locurile Ii. A 
fost, desigur, binevenită — în 
aceste condiții — măsura fede
rației noastre ca dintre parti- 
cipanții români (6 fete și 8 
băieți) doar cite 3 să figureze: 
în clasamentele oficiale, ceilalți 
evoluind în afara concursului.

Evident, datoria gimnasticii 
noastre de a reveni pe poziții 
fruntașe în ierarhia mondială 
impune obligații mereu sporite 
tehnicienilor federației și ai 
cluburilor fruntașe, orice con
curs viitor trebuind să fie 
tratat cu toată responsabilita
tea.

informații despre 
oaspeți.

ce o privește, tînăra 
a Politehnicii —‘

poate cea mai tînără de pe
prima noastră scenă competl- 
țională — speră să depășească 
miercuri prestațiile din cam
pionat, spre a se dovedi O 
demnă reprezentantă a rugbyu- 
lui românesc. Vor fi întrebuin
țați. printre alții, de către an
trenorul Emil Crișan. jucători 
cunoscut!, precum Nistor, Coli
bă. Petre, L. Constantin, Ne- 
mesniciuc, Vaslliu, Bălan. Oaspe
ții vor alinia echipa învingătoare 
(9—7) din partida cu Dinamo. 
Va arbitra bucureșteanul Ste
fan Crăci unescu.

IlilS I A IN1INS IU ItMII
MADRID, 3 (Agcrpres). Tur

neul international de tenis de 
la Madrid, contind pentru „Ma
rele Premiu FILT". a fost cîș- 
tigat de argentinianul Guillermo 
Vilas care l-a întrecut, 
finală, cu 6—7. 4—6, 6—0, 
6—3, pe cehoslovacul 
Lendl. Partida a durat 
4 or»

în
6—3, 
Ivan 
peste

FINALE ÎN COMPETIȚIILE DE HANDBAL
Praga. în meci tur al finalei 

masculine pentru „Cupa cupe
lor" la handbal Dukla Praga 
a întrecut cu 17—14 (7—9) pe 
SC Empor Rostock, (R.D. Ger
mană).

Dortmund. Prima ediție a 
competiției masculine „Cupa 
federației" s-a încheiat cu vic
toria echipei vest-germane Vfl 
Gummersbach care a dispus de 
formația iugoslavă Zelezniciar 
Sarajevo : 23—14 (9—4).

SPORTIVI ROMAN!
IN ÎNTRECERI PESTE HOTARE

ISTANBUL. Cea de a 24-a 
ediție a Balcaniadei masculine 
de baschet: Turcia — România 
95—75 (54—31), Bulgaria —
Grecia 85—83 (42-42).

InSENTA. După 7 runde 
competiția de șah pentru ju
nioare dotată cu „Cupa mon
dială", care are loc In Iugo
slavia, conduc Rubțova (URS3), 
Brusztman (Polonia) și Kovaca 
(Ungaria) cu cite 5 p. Maestra 
româncă Smaranda Bolcu. care 
in runda a 7-a a remizat cu 
vest-germanca Hedke, se află 
pe locul 8 cu 3,3 p (o partidă 
mai puțin și o întreruptă). în
cepi nd cu runda a 8-a turneul 
se dispută in sistem elvețian 
(5 runde). La întrecere partici
pă 21 de concurente.

NÎMES. în localitate a avut 
loc întîlnirea tradițională din
tre selecționata do rugby a ar
matei franceze și formați» 
Steaua București. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
30—12 (18—6). Punctele echipei 
Steaua au fost realizate de D. 
Alexandru (2 lovituri de pe
deapsă șl o transformare) șl 
Munteanu (eseu). Dintre jucă
torii francezi s-a remarcat 
Casterrant, autor a 14 puncta 
(1 eseu șl 3 transformări).

SYDNEY, 
national de 
în Australia . 
chis jucătorilor de peste 33 de 
ani, fostul campion australian 
Tony Roche l-a învins cu (1—2. 
6—2 pe life Năstase.

La turneul Inter- 
tenis care are Iod 

31 care este des-

Congresul ll. t. f. A.
La Dresda s-a încheiat cel de 

al 18-lea Congres al U.E.F.A. 
Printre ultimele hotărlrl luate :
• jucătorii care au fost folosiți 
în prriiimin ariile C.E. și C.M. nu 
vor avea drept de joc în meciu
rile pentru turneul olimpic (limi
tarea vîrstei jucătorilor la 23 de 
ani a fost respinsă, ded pot fi 
introduși în echipe fotbaliști de 
orice virstă) ; • în Comitetul E- 
xecutiv au mal fost aleși Nikolai 
Biazcnțev (U.R.S.S.), Giinther 
Schneider (R.D.G.). Eilert Schram 
(Islanda). John van Marie (Olan
da) șl Thomas Younger (Scoția);
• ca reprezentanți al U.E.F.A.

In Comitetul Executiv at F.I.F.A. 
au fost desemn ați : Fablo Forța 
llussms (Spania) șl Gyorgy Sze- 
pesl (Ungaria), iar Hermann 
Neuberger (R.F.G.)' a fost reales 
vicepreședinte al F.I.F.A. din par
tea Eurppel ; • următorul Con
gres va avea loc în Iunie 1984, 
la’ Paris, cu prilejul turneului fi
nal al C.E.

Sc proiilciizâ campioanele...
CEHOSLOVACIA : înaintea ulti

mei etape, Dukla Fraga este vir
tual campioană cu 42 p, urmată 
de Banik Ostrava șt Bohemians 
Fraga cu cite 36 p.

UNGARIA : Baba Eto GyOr este 
virtual campioană avînd 4* p,

Miercuri, prima manșft <1 iinalci Tup ci U I. L A.
Miine seara, la Goteborg, va a- 

vaa loe prima manșă a finalei 
Cupel U.E.F.A., dintre echipa 
locală I.F.K. șl Hamburger S.V., 
urmtnd ca peste două săptămlnl 
(ta 1» mal) să fie programat re
turul. Este singura competiție in
ter cluburi care se desfășoară tur- 
retur, lată cum s-au calificat, tn 
finală, oele două formații:

I.F.K. GOTEBORG : 3-2, 4—9
cu Valkeakoshl (Finlanda); s—2, 
3—2 cu Sturm Graz; 3—1, 1—9 cu

Dinamo București ; 2—2, 2—# cu 
Valencia ; 1—1, 2—1 (după prelun
giri) «1 F.C. Kaiserslautern. De 
notat că această formație este 
singura participantă la colo trei 
competiții care intră în meciul 
cleds.lv fără să cunoască înfrân
gerea !

HAMBURGER S.V t 0—1, 5-4 
cu F.C. Utrecht ; 1—1 2—d cu 
Bordeaux ; 2—3, .3—1, ou F.C.
Aberdeen ; S—2. 6—» cu Neucha- 
tet Xamir (Elveția) ; 1—2, S—1 
cu Radnlcld Nlș.

I.F.K. Goteborg deschide scorul prin Holmgren !n returul semifi
nalei Cupei U.E.F.A., cu F.C. Kaiserslautern (2—1). In poart» echipei 

vest-germane... suedezul HellstrOm privește decepționat.
Teleloto: A.P. — AGERPRES

urmată de Ferencvaros 43 p șl 
Tatabanya 41 p. Ih etapa a 33-a: 
Vasas — Tatabanya 1—1, Uj pești 
Dozsa — Ozd 1—0, Nyiregyhaza 
— Ferencvăros 1—1, Gybr — Pecs 
2—1, Videoton — Honved 2—1.

După 30 de etape, în GRECIA, 
lupta se menține strînsă între 
Fanathinaikos — 45 p șl Olym- 
piakos 43 p, aceasta din urmă 
pierzînd un punct prețios pe te
ren propriu duminică, în fața e- 
chlpel Iannina (0—0).

BULGARIA : după 25 de etape 
conduce Levski Spartak cu 38 p 
(șl este posibil să devină cam
pioană) urmată de T.S.K.A. — 
35 p șl Slavia 29 p. In etapa <te 
duminică Levskl — Hașkovo 4—L 
T.S.K.A. — Sliiven 3—1.

IUGOSLAVIA: titlul de ca-”'!- 
oană a fost cucerit pentru 
ma oară după 24 de ani de Dl
namo Zagreb (49 p). umată de 
Steaua roșie șl Ilajduk Split cu 
rite 44 p.

Alte rezultate
• Pregătiri pentru C.M. 1 

Amora (din prima divizie a cam
pionatului poturghez) — Kuweit 
0—1 (0—1). A înscris Mahboub) 
Camerun — Senegal 2—1 (1—0).
• în meci amical de juniori 

Polonia — Cehoslovacia 3—1 
(2-1).
• Finala Cupei Olandei se v» 

desfășura In două manșe (la 11 
șl 18 mal) între F.C. Utrecht șl 
A.Z. 67 Alkmaar. In semifinala 
Utrecht a eilmlnat pe Haartem 
(2—0, 0—0). iar Alkmaar pe Spar
ta Rotterdam (l—1, 3—1).

TELEX

I IDEALUL ATLETIC GRECESC A ÎNCEPUT CU LEGENDA

I
I

Sub cerul de un albastru unic al Eladel 
s-au fesul, pentru eternitate, multe din le
gendele sportului... Se zice, astfel, că Zeus 
după ce l-a biruit pe Cronos, părintele său, 
șl pe titani, pe care l-a aruncat în besnele 
Tartarului, s-a ridicat pe vtrful muntelui 
Olimp, de unde a stăplnit lumea. Acolo ei 
a hotirit ținerea unor... jocuri care să-i 
cinstească victoria.

De la legendă la realitate n-n fost decit 
Un pas. Cine l-a făcut șl cl nd ?... Povești 
sine multe, și frumoase, dar piatra n-a re
ținut tn memoria sa, ca prime fapte reale, 
decit că tărimul de vis al Olimpiei, in apu
sul Peloponezului, a fost locul unde pri
mii atleți și-au pus la încercare măiestria 
și forța, agerimea fizică și iscusința min
ții, cinstindu-l pe Zeus. și că cei mal bun 
dintre ei a devenit campion. Primul cam
pion cunoscut al sportului a fost Corebos, 
cel care tn anul 776 i.e.n. a cîștigat dro- 
mosul, cursă de viteză pe 192,27 m. I-au 
succedat, pentru multe Olimpiade, alți

I

atleți. apoi șl luptători, pugillștl, conducă
tori de care etc.

Acolo, la Olimpia, mal bine decît ori
unde, a fost pusă in valoare ideea întrecerii 
sportive drepte, fără armele războiului, căci 
pe timpul Jocurilor intervenea pacea sa
cră, de nimeni șl cu nimic tulburată. Aco
lo, la Olimpia, au apărut deci cei dinții 
campioni ai sportului, ale căror isprăvi le 
privim astăzi cu îngăduința arătată unor 
eroi de legendă. Dar stadionul olimpic 
există încă șt astăzi, ca și discurile ■ șt 
cestele pumnacilor, ca șl fel de fel de vase 
antice cu scene din concursuri.

Acolo, la Olimpia, In vechea Eladă, a 
prins să strălucească atletismul, intre spor
turile de atunci șt de la cele de atunci pini 
astăzi. Șl, intr-adevăr, nicăieri tn lume, 
atletismul nu se află mal la el acasă, mal 
aproape de gustul șt de înțelegerea specta
torilor, ca tn Grecia. La Atena, să zicem, 
o competiție de atletism are o strălucire a 
ei, deosebită, șl se bucură de un cadru

de desfășurare cu totul aparte, la care con
tribuie poale șl cerul sinttiu fără de pată, I 
și soarele puternic arzător, prieten al o- I 
mufui. •

In calendarul atletismului Internațional 
au figurat și figurează foarte mulle in- I 
treceri de amploare in Grecia, Intre care I 
și campionatele europene, din 1969, care 1 
s-au bucurat de un fast de neuitat. Este 
și aceasta o explicație a faptului ci, iată, I 
după 13 ani, Atenei ii este încredințată din I 
nou organizarea ' '
deși alegerea s-a 
didate, orașe 
Europei.

Pentru a cinsti

competiției continentale, 
făcut din mai multe oan- 
importante din atletismul

______ __ _____ cum se cuvine acest mare 
eveniment al atletismului, oficialitățile spor
tive elene și municipalitatea ateniană au 
construit un nou stadion, de S0 000 de locuri, 
la Kalogreza, căruia, pină una alta, t-au 
spus „Stadion Olimpic- și care, probabil, 
va fi, tn 1996 una dintre bazele care vor 
găzdui întreceri ale... centenarului Jocurilor 
Olimpice l

centenarului Jocurilor

In ceea ce privește Insă campionatele din ■ 
septembrie, pe care dl. Klmon Koulouris, I 
secretar general al sporturilor, te denu- | 
mește „marele festival atletic al noii gene
rații europene", organizatorii doresc ca „tn- ■ 
trecerile să fie nu numai o luptă sportivă, 
dar șl o luptă pentru demnitate șl Pace, | 
în țara în care s-a născut Idealul atletică 
acel Ideal pentru care poporul grec nutrește | 
atașament și o sensibilitate deosebite".

Romeo VILARA 
_______________________________________ 1

ATLETISM • Maratonul de la 
Karl Marx StacLt (R.D. Germană) 
a fost riști gat de Hans Joachim 
Truppet (R.D.G.) cu 2.15:48,0 ur
mat de coechipierul său Jttrgen 
Eberding — 2.16:26,0 • Campionul 
olimpic La marș Italianul Maurizio 
Damilano a ieșit primul In cursa 
de la Sesto San Giovanni, au 
2.16:25,0 pe 81,500 km • San Jose 
(California) : Henman Panzo
(Franța) 100 m — 10,35 șl 206 m
— 20,65, Dan Ripley prăjină — 
5,65 m, Philips 400 mg — 49,98, 
Cowlings HO mg — 13,69.

CICLISM • Etapa a 12-a a tu
rului Spaniei (Salou — Nules, 
199 km) a revenit la sprint ci
clistul belgian Eddy Planckaert 
cu timpul de 5.34,32,0. Lider -d 
competiției sa menține spanioli» ’ 
An gri Arroyo • Surpriză La
Zurich t Cea de a 10-a ediție a 
cursei de fond de la Ztlrich s-a 
încheiat cu succesul neozeelande
zului Erich McKenzie. El l-a în
trecut la sprint pe Van der Poet 
(Olanda) șl Hubert Selz (Elve
ția) cronometrați In 6.43:39,0 pe 
272 km. Principalii favorițl Hi
nault (Franța), Maertens (Belgia) 
șl Conțin! (Italia) au abandonat l

SCRIMA • Concursul mascu
lin de floretă de ia Bonn, oon- 
tlnd pentru „Cupa mondială" a 
fost cîștigat de sovieticul Vladi
mir Smirnov Învingător cu 10—T 
In finala cu italianul Mauro 
Numa. Pe locul 3 s-a clasat po
lonezul Bogdan Zych (10—8 cu 
vest-gcrmanul Mathla3 Behr) • 
Competiția feminină de floretă 
pentru Trofeul Jeanty s-a înche
iat, la Paris, cu succesul scrlme- 
rei sovietice Naila GUiazova care 
a tnvlns-o, în finală, cu 10—9, pe 
vest-germanca Cornelia Hanlsch. 
tn Întîlnirea pentru locurile 3—4. 
dintre sportivele Italience Dorina 
Vacoaroni și Clara Mocchl, prima 
a cîștigat cu 8—3.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Grenelte (Florida) 
Martina Navratilova a dispus de 
Wendy Turnbull cu 6—3, 7—®
• Intr-un meci demonstrativ, la 
Lugano : Bjorn Borg — Vitas 
Gerulaitis 6—4, 4—6, 7—6 • Fe
derația americană a anunțat că 
meciul SU.A. și Suedia, pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
Davls", va avea loc la St. Louis 
(Missouri) între 9 și 11 iunie.

VOLEI 0 tn turneul masculin 
de la Szekesfehervar : Iugoslavia
— Ungaria 3—1 (13. 14, —11. 5), 
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 3—0 
(S, 13. 5). Cuba — Cehoslovacia 
3—1 (4 6, —14. 8).
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