
Surprize în eiapa. de ieri a Diviziei „V de handbal

CONSTRUCTORUL ARAD - DINAMO
BUCUREȘTI 17-15 ȘI CONFECȚIA

ȘTIINȚA BACAU 30-29!

va ciștiga derby-ul Diviziei „A“ de handbal feminin. 
Foto ; V. BAGEAC

7 7

Leonte (Știinfa Bacău) va marca în poarta Confecției, dar echipa 
bucureșteană

avut loc 
handbal.

Aseară au
naționale de ....__ __
12 meciuri ale acestei

MASCULIN
STEAUA — CONSTRICTORUL 

C.S.U. ORADEA 28—20 (13—5).
Meci curat, cu multe faze fru
moase, in care orădenii au dat 
o replică dirză campionilor țării. 
Victoria echipei. Steaua, nici un 
moment în cumpănă, s-a profi
lat Încă din prima parte a jo
cului--Au înscris : Stingă 9, Du- 
m’—a 4, Drăgăniță 4, Mirică 3, 
Niculae 3, Berbece 2, Marian 2, 
Marc 1 — pentru Steaua ; Croi
torii 5, Zamfirescu 4, Cristache 
4, Mlrcea 3, Vrantu 2, Tudor 1, 
Mirza 1 — pentru Constructorul. 
Au arbitrat cu scăpări Al. Isop 
și N. Tănăsescu (Pitești).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BUCUREȘTI 17—15 
(8—7). In fața puternicei forma
ții a dinamoviștilor bucureșteni, 
handballștii arădeni au jucat 
foarte bine. Dinamo a condus 
doar în primele minute, apoi 
gazdele au preluat Inițiativa, a- 
vind chiar un avantaj de 4 go
luri. Au înscris : Jenea 5, Bur

P810ISTII ROMANI LA
La încheierea ultimului 

turneu al Diviziei „A“ de polo, 
antrenorii Iuliu Capșa și Cornel 
R usu au selecționat pentru e- 
chipa reprezentativă, care va 
evolua între 18 și 22 mai Ja 
turneul international de la Tbi
lisi, 15 jucători : Doru Spînu, 
Liviu Răducanu, Cătălin Moi- 
ceanu, Vlad Hagiu. Florin Ar- 
dcleanu, Doru Ciobăniuc, Dan 
Cristian, Șerban Popescu de la 
Dinamo București, Ivan Fcjer,

PROFILURI HUNEDORENE
Vasile Stin^â. Corvinul și, mai ales, copiii...

loc 
ca- 
dar 
nu

aibă 
orașul 
sport, 
supus, 
spune că 

județului...

Hunedorenii ar fi preferat ca 
„masa rotundă" să 
chiar la Hunedoara, 
re domină județul la 
pînă la urmă s-au 
însă înainte de a 
„Deva e Canberra . 
Hunedoara și Petroșanii sînt 
Sydney-ul și Melbourne-ul, a- 
dică marea producție la sport, 
dovadă că în frunte se află 
un hunedorean, Stingă, 
vine Corvinul, care e mai mult 
decît un sportiv, iar pe locul 
trei — o fată din Simeria. Eu
genia Rebac, cea mai bună ri
dicătoare din istoria voleiului 
nostru, un fel de Nekoda, ja
ponezul. marele maestru al e- 
chipei de la Miînchen ’72. Dar 
ia să vedem și restul topului :

1. STINGĂ Vasile (handbal)
2. CORVINUL (fotbal)
3. REBAC Eugenia (volei)
4. ‘ ‘ '
5.
6.
7.

apoi

HĂRADÂU Dumitru (tenis) 
TiCLEANU Aurel (fotbal) 
GHEORGHIONI Mihai (box) 
BALLO Eiena (rachetomode- 
lism)
TĂMAȘ Vasile (tir cu arcul)

9. GHEORGHITĂ Ritâ (sanie) 
10. GREiFENSTEiN Danie! (atle

tism)

8.

Sîmbătă. de la ora 18, în 
Sala sporturilor din Arad, lo
tul reprezentativ feminin de 
gimnastică al țării noastre sus
ține un concurs demonstrativ 
cu prilejul fazei de zonă a 
campionatului republican de 
junioare mici. Vor evolua.

partidele etapei a XV-a a campionatelor 
Divizia „A“. Iată scurte relatări de la 
runde.

cele

Dea-
Gra-

Andrecscu 3, Bedivan 
Durău 2, Oprea

ger 4, Kolleth 3, Vojtilă 2. 
cu 2, Onescu 1, respectiv 
bovschi 5, * ’------- “ “
(N.TSTRAjan — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
RELON SAVINEȘTI 35—18 (17—7). 
Diferența de valoare dintre cele 
două formații a fost evidentă 
de-a lungul întregii partide. To
tuși băimărenii și-au făcut jo
cul cu dezinvoltură, s-au anga
jat spectaculos pe semicerc, 
s-au apărat bine. Marta (Mi- 
naur) a fost cel mai bun jucă
tor de pe teren. Au înscris : 
Haberpursch 6, Covaciu 6, Mar
ta G, M. Voinea 3, Flangea 3, 
Boroș 3, Marin 3, Lupul 2, Oros 
2, N. Voinea 1, respectiv Spiri
don 7, Zăbavă 6, Constantin 2, 
Marin 2, Condur 1. (A. CRIȘAN 
— coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
23—22 (14—9). Xn min. 45 tabela

(Continuare in pag 2-3)

Liviu Garoleanu. Dorin Costrăș 
de la Crișul Oradea și Mihai 
Simion, Adrian Schervan, IIo- 
ria Niță și Gheorghe Ilie de 
la Rapid București. Lipsește — 
din motive obiective — Corne! 
Gordan (Crișul).

La Tbilisi, echipa României 
va intîlni primele reprezentati
ve ale Uniunii Sovietice, Spa
niei, Cubei, Olandei și selec
ționata Gruziei.

național (Hărădău), 
fotbalist din noua genera-

(Țicleanu), un fost campion 
box (Gheorghioni), o re-

...în urma podiumului, deci, 
un jucător de Cupa Davis și 
campion 
un 
ție. campion și el, cu Craio
va 
de 
cordmană mondială în materie 
(Ballo), un sportiv cu cotă in
ternațională la tir cu arcul 
(Tămaș), o reprezentantă a 
sporturilor de iarnă. în lotul 
pentru Sarajevo (Gheorgliiță), 
și un atlet din vechea gardă, 
„ciocănarul" Greifenstein, re
prezentantul unui interesant „a- 
telier" de ciocan, condus pe 
vremuri de antrenorul Taco- 
rian...

VASILE STINGĂ, MiNDRIA 
HUNEDOAREI SPORTIVE

„E sportivul in care calită
țile se îmbină ca intr-un... pro
iect. Apariția lui neașteptată — 
spun hunedorenii — adună re
zervele sportive deseori risi
pite ale Hunedoarei... Stingă in 
fruntea lotului explică, intr-un 
fel, acest tabel polivalent, în 
care nu se repetă nici un sport 
(Corvinul e mai mult- decît 

IA ARAD
Emilia Eberle, 

Cristina Grigo- 
Szabo, Lavinia

printre altele, 
Rodica Dunca, 
raș, Ecaterina
Agache. Mihacla Stănuleț, Ste
fania Marin. Dorina Ungurea- 
nu, Mihacla Rîciu, Camelia si 
Simona Renciu, Magdalena 
Ranca.
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Campionatele mondiale de box

VIOREL IOANA - MEDALIE DE BRONZ
Constantin Tifoiu încearcă să sc caiiîicc in

MUNCHEN, 13 (prin telefon). 
Odată cu semifinalele, s-a in
trat în ultima linie a campio
natelor mondiale de box, care 
se desfășoară aici la „Olympia- 
halle” din capitala Bavariei. 
Joi seara un numeros public 
a fost prezent, dar, cu toate a- 
cestea, n-au fost ocupate cele 
12.000 de locuri ale sălii. în a- 
ceastă primă gală semifinală a 

VIOREh IOANA

semiușoară, 
a avut ca 
campion o- 
Angel He- 
doi comba-

urcat in ring și reprezentantul 
nostru la categoria
Viorel Ioana, care 
adversar pe dublul 
limpic și mondial 
rrera (Cuba). Cei 
tanți au dat loc unei partide 
extrem de spectaculoase, la 
înălțimea valorii pugiliștilor 
din ring. încă de la începutul 
meciului, reputatul campion 
cubanez a încercat să-l intimi
deze pe adversarul său prin a- 
tacuri furibunde din toate po
zițiile, dar boxerul muscelean, 
bine condus tactic din colț, a 
evitat cu prudență orice con
tact riscant și s-a mulțumit să 
răspundă prompt de la distan
tă. în repriza secundă, Herrera 
a reluat acțiunile ofensive, cu 
tendința de a încheia meciul 

un sport reprezentat, e o no
țiune, adică un mod de a do- 
bîndi încredere în forțele pro
prii)... Un tabel polivalent ca
re ni se pare sugestiv, chiar 
dacă am „sacrificat" nume de

loan CHIRILA

(Continuare in vag. 2-3)

în Divizia „A“ de baschet (f)

„U“ (57-56 cu Politehnica) ȘI-A MAJORAT
SANSELE DE A PĂSTRA TITLUL 9
Desfășurată 

etapa a doua 
selea tur al Diviziei 
baschet feminin a programat și 
derby-ul dintre echipele Uni
versitatea Cluj-Napoca și Poli
tehnica București, La capătul 
unei întreceri captivante, cu 
numeroase răsturnări de scor și 
momente de suspans, victoria a 
revenit formației clujene cu 
scorul de 57—56 (27—26. 52—52). 
Prin acest succes, echipa pregă
tită de antrenorul Nicolae Mar
tin s-a detașat în fruntea cla
samentului (30 p, fată de 76 p 
ale următoarei clasate. Politeh
nica) și și-a majorat simțitor 
șansele de a rămine în posesia 
titlului de campioană națională.

Referi ndu-ne la desfășurarea 
propriu-zisă a întîlnirii, mențio
năm că ea a purtat, din prima

in sala 
a celui

Floreasca, 
de al șa- 

„A“ de

limită, dar Ioana a 
mult curaj și a dat

înainte de 
prins mai _ .
.o replică extrem de viguroasă, 
apreciată de .întreaga asisten
tă. în ultimul rund, simțind că 
pu este mai prejos de reduta
bilul său adversar, boxerul ro
mân a dat drumul la brațe, a 
lovit cu precizie, egalînd în 
prestație toate iscusitele ac
țiuni ale marelui boxer cuba
nez. Desfășurarea partidei n-a 
dat loc unui verdict prea sim
plu. dovadă că victoria la punc
te a lui Angel Herrera a fost 
consfințită 
cători, iar 
învingător

Oricum, 
bronz cucerită la aceste campio
nate mondiale, VIOREL IOA
NA — membru al clubului S.C. 
Muscelul din Cîmpulung, in 
vîrstă de 23 de ani, pregătit de 
antrenorul Gheorghe Vlad, — 
merită felicitări !

doar de patru jude- 
unul l-a văzut chiar 
pe sportivul român, 
pentru medalia de

în prima partidă a turneului din America de sud

ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT GREU,
LA LIMITĂ, CU 1-0 (0-0), ÎN FAJA 
ARGENTINEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ
© Următorul meci al tricolorilor: simbălă
la Lima, cu reprezentativa Perului ©Acei 
den lat, Cămătaru a

13 (prin telex)
Rosario Central 
, miercuri sea- 

de fot-

ROSARIO
■ stadionul 1

desfășurat,
întîlnirea amicală 
dintre reprezentativele Ar-

specta- 
cu vic- 
(0—0), a 
a fost

Pe 
s-a 
ra, 
bal 
gentinei și României la care au 
asistat circa 50 000 de 
tori. Meciul, încheiat 
toria la limită, 1—0 
campionilor mondiali 
atractiv, cu multe faze de fot
bal modern.

Comentind această întîlnire, 
corespondentul sportiv al agen
ției France Presse scrie printre 
altele : „In ultimul său meci 
internațional de verificare îna
intea plecării la turneul final 
al C. M. din Spania, echipa 
Argentinei a obținut o victorie 
la limită în fata selecționatei 
României, care a dat o repli
că destul de puternică".

La rîndul său, comentatorul 
sportiv al agenției EFE rela- 

însă

luptat 
iar evoluția

nervoase
explica-

și pînă în ultima 
secundă, amprenta 
nefavorabilă a în
cordării 
excesive.
bilă (dar nu și ac
ceptabilă) prin mi
za partidei : s-a 
ratat exasperant, 
au fost faze în șir 
în care pasele erau 
adresate... adversa” 
relor. Și așa 
întrecerea a 
cut pentru că 
chetbalistele 
belor formații 
cu multă dăruire, 
scorului a ținut permanent în
cordată atenția publicului. De-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

)

finala categorici muscă
în meciurile semifinale de 

joi : cat. semimuscă : I. Musta- 
fov (Bulgaria) b.p. (4—1) Iang 
Hun (Coreea de Sud), lung 
Hwan Go (R.P.D, Coreeană) 
b.p. (4—1) D. Geilich (R.D.G.)'; 
cat. cocoș : Fl. Favors (S.U.A.) 
b.p. (3—2) S. Buzoli (Iugosla
via), V. Mirosnicenko (U.R.S.S.) 
b.p. (5—0) K. D. Kirchstein 
(R.D.G.) ; cat. semiușoară -. A. 
Herrera (Cuba) b.p. (4—1) Vio
rel Ioana (România) ; P. Whi
taker (S.U.A.) b.p. (5—0) M. 
Labudovici (Iugoslavia).

Vineri seara, in cea de a doua 
gală a semifinalelor, va urca 
în ring și reprezentantul nos
tru- la 
Tițoiu, 
versar 
Collins.

cat. muscă, Constantin 
care îl va avea ca ad- 
pe americanul Michael

Mihai TRANCA

devenit indisponibil
teazâ : „Echipa română a 
jucat intențiile ofensive 
campionilor mondiali 
schemă defensivă bine 
Ia punct și un marcaj 
asupra 
Jucătorii 
au prea strălucit, cu 
lui Jorge Valdano, în 
repriză, și a lui Maradona, 
primele zece minute ale 
prizei secunde, 
care s-a înscris șl 
ai meciului. Mario 
golgeterul ultimului campionat 
mondial, a decepționat din nou 
prin jocul său ineficace".

Dar iată, succint, o cronică 
a meciului. în prima repriză, 
gazdele au dominat mai mult, 
dar apărarea oaspeților s-a 
comportat bine, stăvilind cu

de- 
ale 

printr-o 
pusă 
strict 

celebrului Maradona, 
formației locale nu 

excepția 
prima 

in 
re
inperioadă 

unicul gol 
Kempes.

(Continuare în vag 2-3)

Flancată de Maia Zidaru 
și Suzana Pîrșu. Gheor- 
ghița Bolovan va pasa 
mingea.
Foto : Dragoș NEAGU



Concisul rqr’blican de ambarcații mici DOUA COMPETIȚII DE i

FINALE DE MARE ATRACJIE, ASTAZI, PE SNAGOV
C in programul bucurcștcan: 1

In inăHimc • Reintră Ev
Pe lacul Snagov au continuat 

joi Întrecerile de canotaj 
din cadrul concursului repu
blican pe ambarcatii mici. 
Cursele de recalificări și semi 
finale — în sistem F.I.S.A. — 
au triat cele mai bune_ echi
paje din tară care astăzi își 
vor disouta întîietatea în fi
nalele de simplu (fete și bă
ieți) și 2 rame (băieți). între
cerile desfășurate Pe o vreme 
rece ploaiasă nu au fost lip 
site de surprize. Astfel .noul 
val" s-a imnus în fața unor 
canotoare mai experimentate, 
medaliate la ultimele campio
nate mondtșțe

Dună disoutele ambițioase 
din recalificări, joi după-amia- 
ză au avut loc semifinalele la 
simolu fete. în nrima serie 
talentata Marfosra Ciobanu, de 
la Dierna Orșova, a condus 
încă de in niecnre cîștieînd 
detașat (3:53 8). Fa a fost ur
mată. în ordine, de Sofia Cor
ban (Steaua) (3:57.0. Rodica

ACTUALITATI• —, a
Cele mai bune 2 echipe de po

pice, calificate pentru turneul 
final al campionatului republican 
de juniori și junioare, dintre 
cele aproape 100 care au jucat 
în etapele preliminare ale com
petiției, au început ieri întrece
rile în sala de bowling din sta
țiunea Neptun (Mangalia Nord) 
La întreceri, care se încheie mîl- 
ne, participă formațiile feminine: 
Voința Galați. Voința București, 
Dermagant Tg. Mureș, Voința 
Ploiești, Voința Odorheiu Secu
iesc., Voința Oradea și cele mas-

Cluj-Na- 
Oradea 

Viitorul 
Pollteh-

. S-au încheiat întrecerile primu
lui turneu din cadrul seriei a 
II-a a Diviziei „A“ de polo. Pe' 
primul loc. neînvinsă, se află 
formația bucureșteană C.N. ASE 
(antrenor Gh. Zamfirescu). Iată 
rezultatele Înregistrate :

C.N. ASE — Liceul 2 București 
10—6 ; Mureșul Tg Mureș 14—4; 
Viitorul Cluj-Napoca 17—5 ; Ra
pid Arad 10—7 ; Ind linei Timi
șoara 15—5 ; Politehnica 
poca 11—5 ; Progresul
9— 5 ; Rapid Arad — 
13—5 ; Progresul 11—8 ; 
nica 7—4 ; Lie 2 Buc. 14—6 ; Mu
reșul 18—5 ; Ind lînei 15—6 ; 
Progresul Oradea — Mureșul
10— 4 ; Ind. Unei 17—6 ; Viitorul
11— 8 ; Politehnica 14—5 ; Lie. 2 
Buc. 11—9 : Liceul 2 București
— Ind. lînei 15—7 ; Mureșul 15—6; 
Politehnica 8—4 ; Viitorul 13—8 ; 
Politehnica Cluj-Napoca — Ind. 
lînei 14—6 ; Viitorul 8—5 ; Mure
șul 12—4 ; Viitorul Cluj-Napoca
— Mureșul 13—12; Ind Unei 11—5; 
Industria lînei Timișoara — Mu
reșul 12—10 Clasament : 1. C.N. 
ASE 14 p ; 2. Rapid 12 p ; 3. 
Progresul 10 p : 4 Liceul 2 Buc. 
8 p ; 5. Politehnica 6 p ; 6. Vii
torul 4 p ; 7. Ind. linei 2 p ; 8. 
Mureșul 0 o

PROFILURI HUNEDORENE
(Urmare din pag. 1)

rezonantă, ca de pildă fotba
listul Crîsnic (pentru ce a fost) 
sau tenismanul Adrian Marcu 
(rivalul de astăzi al lui Florin 
Segârceanu)".
CE ESTE, DE FAPT, CORVINUL ?

„Hunedoara a dat deseori 
fotbaliști de talent — e d® 
părere un mare suporter al 
sportului „corvineștiior", Ni- 
colae Stanciu, redactorul de 
aport de la „Drumul Socialis
mului" — ...ca să nu dau prea 
multe nume e suficient să mi 
gîndesc la Țicleanu și la „bra
șoveanul" Naghi — dar a pre
ferat. cu ani în urmă, să a- 
ducă, să aducă mereu; con
vinsă că doar așa se poate 
face ceva... Intre timp, însă. » 
venit un gălățean, fostul por
tar.. devenit pină la urmă nea 
Mitică Pătrașcu, și a începu* * 
să se uite și la copiii Hune
doarei. Âpoi a venit un bucu- 
reștean, Ștefan Coidum, a în
cercat să-i adune pe copiii lui 
nea Mitică, dar pentru că n-a 
ohtinut Imediat rezultate ia
răși ne-am lăsat păgubași, pină 
cind a venit — intr-o bună 
— Mircea Lucescu, de i-a a- 
dunat si. mai mult decît atît 
i-a Învățat să creadă... să 
creadă că știu și că pot... Din 
această încredere dată și din- 
tr-o muncă depășind cu mult 
obișnuita normă de antrenor 
s-a 
care 
Baia 
asta 
fost _  ______  ,

de scor arăta egalitate : 18—18, 
dar craiovenii au jucat mal bi
ne, meritînd victoria. Au mar
cat : Dumitru 6, Agapie 5, Cor
nea 4, Ignat 3, Stuparu 2, Gheor
ghe 1, Nițu 1, Prică 1, respec
tiv Petru 6, Avram 5, Jur că 4, 
Bădosu 3, Tătaru 2, Pali 2. (Șt. 
GURGUI — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
PETROLUL TELEAJEN 25—18 
(13—8). Timișorenii au obținut o 
victorie lejeră, oaspeții nerezis- 
tînd în fața superiorității — pe 
toate planurle — a formației 
gazdă. Au inscris : Folker 6,
Fejer 5, Matei 5, Arghlr 3, Cio- 
roianu 2, lancovici 2, Janto 2, 
respectiv Stroe 9, Puia 4, Dumi
tru 2, Radu 1, Roșu 1, Constan
tin 1. (C CREȚU — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BACĂU 25—23 (11—10). o par
tidă dificilă pentru dinamoviștl,
ei depuntnd eforturi susținute 
pentru obținerea victoriei, deoa
rece băcăuanii au dat o replică 
dîrză. Au marcat : Mintiei 6,
Dumitru 4, Roșea 4, Cojocaru 4, 
Nlcolescu 3, Bota 2, Donca 2, 
respectiv Hornea 9, Vasilache 5, 
Alexandru 3, Furnea 2, Vasilca 
3, Berbecaru 1, Petrea 1. (Ca
rol GRUIA — coresp.).

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BACAU 30—29 (16—19). 
Victorie pe muchie de cuțit a 
handbalistelor de la Confecția, 
care au clștigat pe „mina" lui 
Grigoraș. Pe de altă parte, bă- 
căuancele au fost handicapate 
de totala lipsă de inspirație a 

. . Grigoraș
Covaci 2, 
respectiv

Ar mai fi atletismul — „so
ții Scheible se ocupă serios de 
treabă, așa că nu e de mirare 
succesul surorilor Olga și Trau- 
te West la Balcaniada crosului 
—, dar mai sînt multe de fă
cut, dovadă că omul din top 
e mai mult o amintire...

Mari promisiuni vin din par- 
.tea bazei materiale, care se 
fortifică de Ia un an la altul. 
La Petroșani e aproape gata 
noul stadion de fotbal... Se aș
teaptă „polivalenta"... La Hu
nedoara, după bazinul dat în 
folosință în ’78, care n-a în
ceput încă să „producă" — la 
natație. vorba tehnicienilor, nu 
poți face nimic înainte de 5—6 
ani, adică fără vreo cîteva zeci 
de mii de mile — încep să se 
ivească tot mai mulți copii cu 
patine pe umăr — patinoarul 
artificial are doar doi ani — 
dar și aici mai e mult pină 
Ia a face trecere de la plezi- 
rism („bun și el“), la dublu- 
Salchow... în sfîrșit. Petroșanii 
ar trebui să dea mai mult în 
sporturile de iarnă, unde ca
blurile schilifturilor s-au în
mulțit și ele.

„Astăzi cînd spui județul spor
tiv Hunedoara — se gîndește nea 
Mitică Pătrașcu — spui Cor
vinul cu Gabor și ceilalți, spui 
Stingă, care rămîne omul nr. 1, 
și spui, mai ales, copiii care 
au dincoperit... sportul după ce 
descoperiseră doar fotbalul. 
Nouă fotbaliștilor, ne e mai 
greu — ce mare fotbalist ar 
fi putut să fie Stingă ! — dar 
e mai bine că e greu, pentru 
că altfel n-ar fi frumos și să
nătos..."că se mai scrie

născtlt Corvinul. despre 
unii spun că e „o nouă 
Mare" — nu mă supăr 

ne onorează. Baia Mare a 
un moment despre care o 
- —: —_j — dar noi

j (Di-
Macovi- 

3:58.2. 
4:05.2,

C. S. 
Țăran

Arba (C.S.A.S.) 3:58,2, Corne
lia Diaconescu (C.S.A.S.) 3:58.8. 
Title Țăran (Metalul) 4:00.0. 
Mariana Trașcă (Metalul) 4:03.5. 
în cealaltă semifinală victoria 
a revenit Vaieriei Răcită 
(U.T.A.) 3:55,4. Pe locurile _ur- 
mătoare : Olga Bularda 
name) 3:57,5. Maria X 
ciuc (Voința Timișoara) 
Luciana Drutu (Viitorul) 
Florica Lavric (Viitorul 
Onești) 4:03.2. Marica 
(Steaua) 4:09.0.

Tn finala de simplu
îsi vor disputa întîietatea. prin
tre alții Dimitrie Popescu 
(S»eaua) si Vasile Sjamate 
rsTorîna Mangalia). La 2 ra
me. favorite în cursele finale 
sînt echipajele alcătuite din 
Vaier Toma — Constantin Pos- 
toiu (Dinamo), Constantin Ai- 
noaie — Grigore Cutaș (Steaua) 
si Gabriel Bularda — Daniel 
Voîcuiescu (Dinamo),

Vasîîe TOEAN

băieți

DIN POPICE
culine : C.F.R. Constanța, Rul
mentul Brașov, Jiul Petrlla, Au
rul Bala Marc, Gloria București 
și Progresul Oradea. Actualele 
campioane, ciștlgătoarele din 
1981, Voința Timișoara (!) și E- 
lectromureș Tg. Mureș (m), nu 
sînt prezente la turneul final, 

în etapele prece
de către C.S.M.

de 
Mureș), iar Elec-

fiind eliminate 
dente : Voința
Reșița (stopată la rfndul ei 
Dermagant Te. ?. '
tromureș In faza precedentă, de

• Aurul Baia Mare.

★
In primele două jocuri de ve

rificare ale reprezentativelor 
noastre la Debrețin, în compa
nia selecționatelor Ungariei, sco
rul a fost favorabil, atît la fe
mei cît și la bărbați gazdelor cu 
2639—2569 p.d., respectiv 5518—5456 
p.d. Cele mai mari punctaje în 
echipele noastre le-au realizat : 
Silvia Be rin de — 455, Ana Pe
trescu 447, Iosif Tismănar — 
932, Stelian Boariu și Iuliu Bice 
— cîte 928. După cum se știe, în 
întîlnirea secundă, echipa noas
tră feminină a întrecut-o 
a Ungariei cu 2655—2587

pe cea 
p.d.

★
ultimaIn meci devansat dm ______

etapă a campionatului masculin 
al Diviziei „A*,  Progresul Ora
dea a dispus, pe arena proprie, 
de fruntașa seriei Nord, Electro- 
mureș Tg. Mureș cu 5171—5072 
p.d. Ambele formații au Încheiat 
locurile în serii (cîte 18 partide), 
Electromureș totalizînd 24 p cu 
care și-a asigurat prezența In 
turneul final al competiției pen
tru desemnarea echipei campi
oane pe 1982, în timp ce Progre
sul, obținînd 20 p, are puține 
șanse de a participa la ultimul 
act al campionatului, deoarece mai 
sînt două echipe, Tehnoutilaj O- 
dorheiu Secuiesc (18 p din 15 par
tide) și Constructorul Tg. Mureș 
(18 p din 16 meciuri), care pot 
totaliza mal multe puncte tn 
clasament.

sperăm că la toamnă Corvinul 
o să reușească mai mult, decît 
Baia Mare, adică să intre In 
Cupa UEFA. și-atunci... nu se 
știe..."

Analiză simplă, ginduri fru
moase. Să sperăm că ele o 
să rodească.
MICUL MARE VAL NOU SAU 

CE NE REZERVA VIITORUL...
Deva e dominată de gimnas

tică. De Clubul sportiv Cetate. 
De prezența „stelelor", adică 
de faptul că ei, devenii, le 
văd pe stradă si pe Nadia, și 
pe Eimilia Eberle, și pe Rodica 
Dunca, plus micul mare val 
nou, cu Cristina sau Lavinia... 
Această intîmplare fericită, a- 
dică transplantul Onești-Deva 
va rodi curînd — spun local
nicii — pentru că e imposi
bil să reziști tentației de a-ți 
da copilul la gimnastică —mai 
ales dacă ești din Deva — 
«sa cum e greu să nu-1 dai 
la fotbal dacă ești din Hune
doara... „De pe acum vă pu
tem da un nume. Daniela Sil- 
vaș, deveancă de-a noastră, 
micuță, nici vorbă, 11 ani, dar 
in materia asta e bine să fii 
mai prudent, că, iată, pui totul 
intr-un copil, și-odată apare un 
altui, de la Teliuc sau de la 
Poiana Rusca, sau de Ia Ghe- 
lar".

Hunedoara e dominată de 
fotbal — „valul acesta nu tre
buie scăpat" — și de natație... 
bazinul e mic, de 25 m. dar 
Carmen Bunaciu se simte bine 
cînd vine la Hunedoara, „așa 
te simți bine oriunde e tine
rețe și nou... cum e cazul ba
zinului din cetatea furnalelor..."

VALOAREA NU AȘTEAPTĂ
NUMĂRUL ANILOR

absoluțl

întrecerile internaționale la 
care au luat parte, recent, 
reprezentativele de Juniori, 
Junioare, cădeți și cadete (ju
nioare H) la baschet ne-au 
prilejuit satisfacția de a-1 a- 
fla printre componenți pe 
patru dintre cel șase foarte 
tineri sportivi cărora, la vre
mea respectivă, li s-a oferit 
„Cupa ziarului SPORTUL*  a- 
cordată coșgeterilor ‘
ai „Festivalurilor 
naționale de mini
baschet". Fostul mi- 
nlbaschetballst An
drei Popovlci (pre
miat in anul 1976, Ia 
Botoșani) este acum 
echipei naționale de juniori, 
apreciat ca o mare speranță 
a acestui sport ț Alexandru 
Takăcs șl Cătălin Chloreanu 
fac parte din lotul de cădeți, 
iar Edith Matbe s-a dovedit 
jucătoare de bază în selecțio
nata de cadete. Mai mențio
năm că ceilalți doi elevi că
rora li s-a decernat „Cupa 
ziarului SPORTUL" se află și 
el în circuitul competiționai 
al baschetului : Aurora Dra- 
goș (la numai 14 ani) și Flo
rin Hnat, componenți de nă
dejde al echipelor C.S.Ș. Vii-

căpitanul

DIVIZIA „A“ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1) 

portarilor. Au înscris :
17, Simion 7, Nuțu 3, 
G Constantlnescu 1,

torul Cluj-Napoca, din Divi
zia școlară șl de juniori.

Așadar, „Festivalul național 
pionieresc" de minibaschet se 
dovedește, in continuare, o 
mare și bogată pepinieră pen
tru baschetul de performanță. 
Avînd, la o vîrstă foarte fra
gedă, însușite, destul de te
meinic, elementele de tebnică 
și tactică individuale ale Jo
cului, mlnibaschetballștll au 

capacitatea de a 
răzbate rapid In 
rfndul performeri
lor. așa cum ne-au 
demonstrat cei a- 
mintlțl mal sus, așa 

cum ne-au dovedit alte ge
nerații de practicanți ai „bas
chetului mic". Desigur, spre 
vlrf ajung cel mal buni din
tre cei buni, printre aceștia 
aflîndu-se nu doar coșgeterli 
„Festivalurilor", ci și mulți 
alții, al căror talent (șl a că
ror perseverență) se mani
festă și Intr-altfel, de exem
plu prin calități de conducă
tor de joc sau de apărător, 
chiar la o vîrstă care depă
șește cu puțin pe cea a minl- 
baschetbaliștilor. Pentru că, 
așa cum prea bine se știe, 
valoarea nu așteaptă (pentru 
afirmare) trecerea anilor 1

Dumitru STANCULESCU

TSrSk 11, Leonte 6, Ilxițcu 4, 
Călin 3, Ltipșor 3, Volnea 1, FIo- 
rea 1. Au arbitrat : I. Mihăilesc- 
cu și C. Ștefănescu (Craiova).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— RULMENTUL BRAȘOV 22—21 
(12—10). Joc foarte bun al cons- 
tănțencelor, care Insă în min. 
55, deși conduceau cu 20—17, au 
fost egalate Cu 15 sec. înaintea 
fluierului final Dimofte a stabi
lit scorul in favoarea formației 
gazdă. Au înscris : Dimofte 11, 
Frtncu 6, Bocăneală 4, Negru 1, 
respectiv Oacă 6, Marian 5, Pă- 
truț 5, Tache 2, Beschi 2, Chi- 
riță 1. (P. ENACHE — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 15—19 
(7—8). Joc tipic de campionat, 
în care gazdele au evoluat cris
pat și cu mult sub valoarea o- 
bișnuită. Progresul a obținut o 
victorie meritată, conducind 
mult timp pe tabela de scoc. Au 
înscris :Dorgo 8, Frtncu 4, Biro 
2, Kiss 1, respectiv Iordaehe 5, 
Caramalău 3, Manolescu 3, Bă- 
descu 2, Crisu 2, Popa 2, Biro 1, 
Sotlriu-Peța 1. (A SZABO — 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 19—23 
(6—7). Victorie meritată a stu-

HANDBAL DIVIZIA „B" (etapa a XVII-a)
MASCULIN. Seria I : Universi

tatea București — A.S.A. Plo
iești 19—17, Unirea Focșani — 
Celuloza Brăila 17—18, Comerțul 
Constanța — Metalul Vaslui 26—22, 
Tractorul Brașov — Calculatorul 
IIRUC București 34—21 CSU Ga
lați — Arctic Găești 28—21, Uni
versitatea Iași — C.S.M. Borzeșli 
22—23. In clasament : 1. C.S.M. 
Borzești 45 p, 2. Tractorul Brașov 
42 p, 3. Universitatea București 
38 p, ...10—11. A.S.A. Ploiești și 
Metalul Vaslui — cîte 29 p, 12. 
Unirea Focșani 24 p. Seria a Il-a: 
Minerul Moldova Nouă — Unlo 
Satu Mare 19—13, H.M. Minaur 
II Baia Mare — C.S.M. sf. Gheor- 
ghe 11—9, Minerul Cavnic — Uti
lai Știința Petroșani 22—10, Inde
pendența Carpațl Mîrșa — Meta
lul Hunedoara 33—21, Nitramonla 
Făgăraș — Strungul Arad 23—16, 
Șulorul Baia Sprie — C.S.M. Re
șița 14—5 In clasament : 1. Inde
pendența Carpațl Mîrșa 46 p, 2. 
Minerul Cavnic K p, 3. H.C. Min
aur II Baia Mare 30 p, ...11. C.S.M. 
Reșița 27 p. 12. C.S.M. sf. Glieor-
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J
25% - 

; cate-
: 3 variante
.Dacia 1300“

Categoria 1 :
autoturisme „1____  ___ , ___
goria 2 : 5 variante 100% a 13.425 
lei și 13 variante 25% a 3.356 lei ;

categoria 3 : 22 a 4.611 lei ; cate
goria 4 : 32.25 a 3.166 lei ; cate
goria 5 : 148 a 690 lei ; catego
ria 6 : 354.25 a 238 lei 
ria X : 1.755,75 a 100

; catego- 
lel.

Report la categoria 
lei.

1 : 460.172

1300“ deAutoturismele „Dacia 
la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 25%. au revenit partlci- 
panțllor : NECULA1 ENE din 
corn. Nehoiu, jud. Buzău, NICO-

Sezonul competițiilor atletice a 
intrat în' toate drepturile. De a- 
cum și pină la 10 octombrie, toa
te finalurile de săptămînă pro
gramează întreceri interne și in
ternaționale.

Ce ne oferă sfîrșitul. acestei 
săptămlni 7 Două competiții de 
anvergură : concursul republican 
de primăvară al Juniorilor de 
cat. a IlI-a, etapa de zonă (ul
tima) la Oradea (județele Bihor, 
Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj), la Deva (Alba, Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș), 
la Pitești (Argeș, Dolj, Gorj, Me
hedinți, Olt, Vîlcea), la Ploiești 
(Dîmbovița, Călărași, Giurgiu, 
Prahova, Ialomița, Teleorman), 
la Sibiu (Sibiu, Mureș, Brașov, 
Covasna Harghita), la Brăila 
(Brăila, Buzău. Constanța, Galați, 
Tulcea, Vrancea), la Vaslui (Ba
cău. Botoșani, Iași, Neamț, Su
ceava, Vaslui) și la București 
(stadionul ,23 August", smbătă de 
la ora 10 și 15, iar duminică de 
la ora 9) și concursul pe grupe 
de probe care programează pri
ma din cele 4 etape : la Pitești 
— alergările, la București (pe 
stadionul 23 August") — sărituri
le și la CluJ-Napoca — aruncă
rile. Iau parte concurenți seni
ori, tineret și juniori I șl II, cla
sați printre primii 32 (alergări) 
și 24 (sărituri și aruncări) în 
bilanțul național pe 1381. Este 

primu 
veâ < 
atletis 
de co 
nat d 
la At 
teptăr 
but Ii 
prlntr 
renta 
la uit
remar

SE 
h

dentelor tlmlșorence In fața 
nei echipe care a gafat mult 
apărare, ratind și 3 aruncări 
la 7 m. Au marcat : Fodor-Vo- 
loagă 10, Racliș 3, Ciubotaru 2, 
Călin 2, Varga 1, Popovlci 1, 
respectiv ștefanovicl 11, Luțaș 
6, Popăilă 3, Simion 1, Vasu 1, 
Turcac 1. (Sile NENIȚA —■ 
resp.).

u- 
tn 
de
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tru c 
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UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — TEROM IAȘI 24—22 (13—9). 
In min. 10 oaspetele au condus 
cu 5—3. dar atit... Clujencele au 
trecut la cirmă, menținlndu-și 
avansul pină la sfîrșit și cîști- 
gînd pe merit. Au marcat: Mo- 
rarlu 11, Damian 3, Cserei 3, 
Filip 3, Perșa 2, Petrescu 2, 
respectiv Avădanei 7, Corban 5, 
Turbatu 4, Covaliuc 2, Borșanu 
1, Vișan 1, Sumănaru 1. Discă 1. 
(Nușa DEMIAN).

C.S.M. SIBIU — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 18—17 (8—7). 
Gazdele au prestat un joc slab, 
permlțînd băimărencelor (care 
au jucat dur suportind 14 min. 
de eliminare) să atace curajos. 
Au marcat : Oncu 8, Macarie 
Oțelea 2, Coșulțki 2, Dinu 
respectiv Iluț-Iacob 7, Vasile 
E. Pop 3, Walnert 2, Feher 
(Iile IONESCU — coresp.).

5,
1,
4,
1.

glie 25 p. FEMININ. Seria I 5 
Universitatea București — Texti
la Dorobanți Ploiești 27—14, C.F.R. 
Craiova — Voința Galați 40—18, 
Argeșana Pitești — Relon Săvi- 
nești 20—8, IAMT Vaslui — Spar- 
tac București 21—20, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Rapid București 
16—13, Vulturul Ploiești — Fila
tura Focșani 27—10. în-clasament;^ 
1. C.S.M. Sf. Gheorghe 45 p, 2. 
Rapid București 43 p, 3. C.F.R. 
Craiova 43 p, ...11. Voința Galați 
23 p, 12. Spartac București 20 p. 
Seria a II-a : A.E.M. Timișoara
— Nitramonia Făgăraș 11—7, Chi
mia Arad — Voința Odorhei 
18—16, Constructorul Arad — Glo
ria Bistrița 30—12, Textila Zalău
— Constructorul Timișoara 18—16. 
Industria ușoară Oradea — Chi
mistul Rm. Vllcea 7—11, Trico- 
textil Sighet — Voința Sighișoara 
15—12. în clasament : 1. Chimis
tul Rm‘ Vilcca 47 p, 2. A.E.M. 
Timișoara 42 p, 3. Constructorul 
Timișoara 38 p, ...11. Gloria Bis
trița 24 p. 12. Voința Sighișoa
ra 19 p.

2.

altfel, 
de-abi 
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OLIJV 
COMEI 
(39—16)

LAE MITEL din Galați și CON
STANTIN RÂDUCANU din Bucu
rești.

PRONOSTICURI, 
PRONOSTICURI...

Pentru a oferi participenților 
la concursul Pronosport deose
bit de atractiv de la sfîrșitul a- 
cestei săptămînl o sursă supli
mentară de inspirație, redăm 
pronosticurile binecunoscutului 
actor Puiu Călinescu, un pasio
nat Iubitor al fotbalului :

n. 
UI. 
IV. 

Inter 
• Ge- 
Roma 
Gloria

I. Ascoli — Bologna 1, X 
Cagliari — Fiorentina 1, X ; 
Catanzaro — Juventus 2 ; 
Cesena — Milan 1, 2 ; V. 
— Avellino 1 ; VI. Napoli — 
noa X ; VII. Udinese 
1, X ; vm. Gloria Bz.
B-ța 1; IX. Viet. Tecuci — C.S.M. 
Suceava X; X. Mecanică fină — 
Rapid 1, X, 2 ; XI. Energia Sla
tina — Petrolul X ; XII. 
Timișoara — F.C. Bihor 1 
Strungul — F.C.M. Reșița

U.M. 
; XIII. 
1.

Tragerea obișnuită Loto 
tăzi, 14 mal 1982, 
In direct Incepînd 
17,40.

de as-
se televizează 

de la ora



PE AFIȘUL ATLETISMULUI
orilor

vom a- 
run iașii 
1 sezon 
, domi- 
pene de 
îea aș- 
:est de- 
gîndim 

•ii Flo- 
’ Nagy, 
ni cifre 
tșa Eva

ZorgS-Raduly care reintră după 
o lungă absență. La București 
cap de afiș este întrecerea sări
torilor în înălțime (Albu, Pro- 
teasa, Popescu, Matei, Miîîtaru, 
Buligă etc.).

Pe traseul din str. Maior Co- 
ravu a avut loc miercuri Ia 
București, o cursă de 30 km marș 
la care au luat parte 9 concu- 
renți. Iată clasamentul: L C. Stan 
(Steaua) 2.22:52. 2. T. Grigore
(Metalul Plopeni) 2.25:57, 3. Șt. 
Enache (Steaua) 2.28:35, 4. L. Tu
dor (Steaua) 2.30:04, 5. I. Ale
xandru (Steaua) 2.31:20, 6. I. Păun 
(Met. Plopeni) 2.31:50. (N. D.
NICOLAE — coresp.).

meci revanșa

TROFEUL TIMIȘOARA ’82“

I
I

SELECȚIONATA SECUNDĂ A IUGOSLAVIEI 
ȘI-A LUAT REVANȘA> 2-0 (1-0)

zî, la Rm. Vilcea I

REAL VALLADOLID A CÎȘTIGAT

® Ieri, Vojvodina Novi Sad - F. C. Bihor 2-2 (2-0) ți 
rteal Valladolid — „Poli" Timișoara 4—2 (1—1)

4 PENTRU PROMOVARE 
DE VOLEI (m)

I
4"rrn

lor din 
a pen- 
eșalon 

returul 
in cele 

prima 
Xelonul 

Mare, 
ți Hm. 
□r pro- 
am mal 
nte Iși 
:te din 

de la

I

VRȘET, 13 (prin telefon). 
Pe stadionul orășenesc, in 
fata a 15 000 de spectatori, s-a 
desfășurat partida revanșă din
tre reprezentativele secunde ale 
Iugoslaviei și României.

Meciul s-a încheiat cu ace
lași scor de la Alba Iulia : 2—0 
(1—0) de această dată în fa-

voarea formației gazdă, care 
și-a luat astfel o meritată re
vanșă. Golurile au fost înscrise 
de Vorotovici (min. 2) și Măriei 
(min. 49).

Intîlnirea a fost condusă de 
arbitrul român dr. Mircea 
Neșu.

1 8:3 5
1 6:4 5
2 5:8 4
2 3:7 4 

)tă ex- 
ind dl-

ferența minimă de puncte șl 
apropierea valorică dintre echipe. 
Deși Kelonul șl Motorul au un 
avans de un punct, experiența 
Rapidului și avantajul de gazdă 
al formației locale, pregătită de 
E. Efrim (beneficiind șl de con
cursul cunoscutului tehnician La- 
urențlu Stilea, directorul C.S.Ș.) 
ar putea echilibra șl mai mult 
situația chiar din prima zi. Me
ciurile de astăzi încep la ora 
16,30 șl este de așteptat ca sala 
din Rm. Vilcea să fie, în cele 3 
zile de concurs, plină de iubitori 
ai sportului, avînd in vedere in
teresul deosebit pe care-1 stlr- 
nește turneul (programul jocuri
lor se stabilește azi la prlnz). 
Vor arbitra : D. Dobrescu, V. 
Chioreanu, C. Manițlu șl V. Du
mitru.

I
I ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT GREUJ

> DE BASCHET (f)
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(Urmare din pag. I)

I
I fotbaliștilor argentinieni, 

min. 38. Gabor, printr-o 
moașă execuție tehnică.

I
I
I
I
I
I

I —
76—43
er 20,

Ci’ibăncan 11, Ghițescu 11, Mi
hai 8. Pană 6, Bradu 6, Bîră 
6, Ion 4, Trică 2, Cristea 2 pen
tru învingătoare, respectiv O- 
priciu 24. Borbely 12. Tordai 6, 
Kloss 4, Precup 2. Arbitri : P. 
Pasere și Em. Nicolescu.

VOINȚA BUCUREȘTI
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
78—50 (43—17). Au înscris :
Borș 32, Popescu 20, Grecu 14, 
Hegheduț 6, Strugaru 4, Soare 
2 pentru învingătoare, respectiv 
Stamin 13, Rodea 8. Hoszu 3, 
V. Chepețan 8, Neuzat 4. Ar- 
mion 3. R. Chepețan 2, Catrina 
2, Codrea 2. Arbitri : N. Cons
tantinescu și C. Comăniță.

Programul de astăzi : sala 
Floreasca, de Ia ora 15 : Poli
tehnica — Comerțul (în meciu
rile precedente 7—0), Olimpia 
— Universitatea Timișoara 
(3—4). Voința — Universitatea 
Cluj-Napoca (1—6).

GRUPA 7-12
BRAȘOV, 13 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate au continuat întrecerile 
turului 6 al campionatului na
țional de baschet feminin gru
pa valorică 7—12.

VOINȚA BRAȘOV — MO
BILA SATU MARE 76—63 (42— 
33). O partidă de mare luptă, 
spectaculoasă, cîștgată de bra- 
ȘovcHce pe merit, er urmare 
a unor acțiuni bine finalizate și 
apărării ferme.

Cele mai eficace jucătoare : 
Camelia Solovăstru 29. Eva Ad
ler 18, Mona Cicio 10 de la bra- 
șovence. respectiv Delia Bîrlu- 
țiu 16, Monica Așielean 14 și 
Suzana Toth 11.

Au arbitrat foarte bine 
Dimancea și I. Olaru.

Alte rezultate : PROGRESUL 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA
DEA 59—75 (20—32)
PRAHOVA PLOIEȘTI — CAR- 
PAȚI SF. GHEORGHE 84—68 
(39—31).

Caro! GRUIA — coresp.

C.8.U.

T

I
I
I

succes atacurile succesive ale 
In 

fru- 
sca- 

pă singur, dar întîrzie șutul 
și eete blocat de Passarella și 
Fillol. Tot In prima repriză, 
în urma unei combinații sub
tile, între Gabor și Bălăci, ul
timul pătrunde în careu și de 
la 12 m șutează puternic la 
colțul scurt, obligînd portarul 
argentinian să respingă în ul
timă instanță printr-o 1" 
venție spectaculoasă. în 
44. Cămătaru este atacat 
de Pasarella și părăsește 
renul accidentat, devenind 
disponibil pentru următoarele 
două jocuri. Unicul gol al me
ciului a fost înscris în 
de Ramon Diaz, la o 
inițiată de Maradona. ' 
65, Boloni execută o 
liberă, mingea trimisă 
nic fiind respinsă cu 
dificultate de Fillol. Doar cîte- 
va minute mai tirziu, Turcu, 
care l*a  înlocuit pe Cămătaru, 
reușește să inscrie, dar arbi
trul de centru anulează golul 
pe motiv de ofsaid pe care tu- 
șierul nu-I semnalizase.

Tînăra echipă a României a 
făcut un joc curajos în fata 
campionilor mondiali și a 
pus probleme celebrilor lor a- 
tacanți.

Arbitrul argentinian Claudio
Bușea a condus următoarele 
formații :

ARGENTINA : Fillol — Ol
guin, Galvan, Passarella, Ta- 
rantini — Ardlles (Hernandez), 
Gallego, Maradona — Valdano. 
Diaz, Kempes (Barbas).

IA11982
iționali

ASUZI Șl MllKE.

[PREȘ ULTIMELE ZILE
DE PARTICIPARE

inter- 
min. 
dur 
te- 
in-

min. 56, 
acțiune 

In min. 
lovitură 

puter- 
mare

In cadrul a opt 
extrageri, cu un to
tal de 44 numere - 
POSIBILITĂȚI MUL
TIPLE DE A CIȘTI- 
GA : • autoturis
me „Dacio
A mori sume 
bani, variabile 
fixe © excursii 
U.R.S.S sau R. 
Germană.
VĂ PUTEȚI NUMĂ
RA PRINTRE MARII 
CIȘTIGATORI 1

1300" 
de 
îi 
in 
D.

Șl DV.

UN RECORD

adevărat este că „plusul de 
nervozitate" rezultă din for
ma mal slabă a unor jucători, 
care încearcă 
nesportive, de 
comportare 
să-șl mascheze

CARE NU TREBUIE 
DOBORiT:

AL NESPORTiVITAȚII!
Acum, în perioada de În

trerupere a Diviziei „A", pu
tem medita puțin asupra 
sportivității din teren. Putem 
analiza „la rece" avalanșa 
cresclndă a cartonașelor gal
bene șl roșii. Șl credem că e 
necesar să se privească a- 
ccastă problemă cu toată răs
punderea, mal ales înaintea 
ultimelor etape care se anun
ță foarte fierbinți. Fenomenul 
cartonașelor se datorește. In 
primul rlnd, lipsei de con
centrare și de respect a unor 
jucători față de joc, față de 
adversari, coechipieri, arbitri 
și spectatori. Cum tot atlt de

prin atitudini 
antl-joc sau 

necuviincioasă, 
_ _____________  „eclipsa".

Dintr-o cauză sau alta, lista 
„abonațllor" la cartonașe și la 
ședințele Comisiei de discipli
nă se mărește nedorit. Șl da
că nu se va acționa, măcar 
acum, in ceasul al 12-lea (mal 
bine zis al întreruperii!), vom 
înregistra cu siguranță depă
șirea recordului nesportivită- 
țll din tur. In sezonul de 
toamnă au fost sancționați 273 
jucători din prima divizie, <52 
din divizia secundă și 1383 
din eșalonul al treilea. Atunci, 
numai la Divizia „A“ s-au a- 
rătat 259 de cartonașe galbene 
și 20 roșii 1 Pînă acum, în 
Divizia „A", în retur, s-au în
registrat 169 cartonașe galbene 
șl 10 cartonașe roșit Antre
norii, jucătorii șl conducăto
rii de cluburi sau asociații țin 
cu orice preț să doboare re
cordul din tur ? 1

Tocmai de aceea ae cere 
acordată mai multă atenție 
educației ! Mai mult respect 
jocului de fotbal 1 Mai multă 
seriozitate in pregătirea tutu
ror fotbaliștilor, Indiferent de 
eșalon. Numai o Instruire te
meinică, numai o preocupare 
permanentă din partea tutu
ror factorilor poate repune în 
drepturile lor ordinea si disci
plina necesare finalului de 
campionat.

Mircea M. IONESCU

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). în mijlocul aceluiași in 
teres de public, cel de al doi
lea cuplaj al „Trofeului Timi
șoara" a prilejuit, ca și pri
ma zi. două partide deosebii 
de atractive, care au scos în 
prim-plan de această dată 
cîștigătoarea ediției 1982 a Tro 
feului. Real Valladolid, și re
velația competiției, F. C. Bihor 

în primul meci, echipa oră- 
deană a reușit un nou rezul
tat de egalitate (2—2) și cu 
formația iugoslavă Vojvodina 
Novi Sad. terminind competi
ția neînvinsă. Deși oaspeții au 
început în trombă, ca și In 
partida precedentă cu „Poli" 
Timișoara, reușind să condu
că după primul sfert de oră 
cu 2—0 (Ilici a înscris în min. 
7. iar Zovko a mărit avantajul 
echipei 
pauză.
Staicu, 
marea 
au remontat handicapul, 
fel. Pușcaș a transformat o lo
vitură de la 11 m în min. 58. 
acordată în urma unui fault 
asupra lui C. Georgescu. ea 
apoi. în min. 78, același ju
cător să șutoze puternic în CS- 
rici. care a respins pînă la C- 
Georgescu și atacantul 
dean 
lă. 
ratat 
mari 
putem 
poate fi mulțumită cu 
rezultat _  „"
S. Necșulescn a condus slab 
următoarele formații : VOJVO
DINA : Cirici — Vușkov. Me- 
zaroș, Bekvalaț (Popiei) Griiber 

Măriei (Medjumureț), 
nici, Giurevici — Sa- 
(Racz), Medici. F. C.

: Aibu — Nițu (Kiss), 
Roja (David), Cabâi —

sale în min. 14). după 
elevii antrenorului Gh. 
care au și dominat în 
majoritate a timpului.

Ast-

Doja. Bisok, Pușcaș — Dianu 
(Ivașcu), C. Georgescu, Lupău. 

în meciul veci fă dintre 
„Poli" Timișoara și Rea! Valla
dolid. echipa spaniolă s-a im
pus cu autoritate chiar dacă 
formația gazdă. ciștigătoarea 
ediției precedente, a evoluat 
Ia un nivel superior primei 
zile. Scorul a fost deschis re
pede. Dumitru tranSformind 
un penalty (min. 3). in urma 
unui fault in careu asupra Iui 
Cîrciumaru. Timișorenii se 
mențin in atac, dar două fru
moase curse ale Iui Bocănici 
(min. 21 și 23) se încheie cu 
o bară și o mare ratare a lui 
Nedelcu. Spaniolii revin în 
atac și. More egalează în min 
26. După pauză, acelașî 
tor. eel mai bun in acest 
neu.
Ruski 
scrie 
(min.
daș timișorean 
și două 
inscrie în 
Pălttnișan 
piere. în 
olii. care dețin conducerea jo
cului. refac diferența in ’min. 
73 prin Jorge : 2—1. Arbitrul 
R. Petrescu a condus bine 
formațiile : REAL : Fenoy — 
Pastor. Javi, Gail Vales — Pe
pin, Mingțiela. More (Lucas) — 
Ruski 
Jorge, 
descu.
Palea
Nicolae). Dumitru 
Nedelcu, Lehmann.

Clasamentul final al „Trofeu
lui Timisoara" ediția 1982 : 
1. Real Valladolid 3 p. 2. 
F. C. Bihor 2 p (golaveraj 
4—4) ; 3. „Poli" 2 p (5—6) ; 4. 
Vojvodina I p.

Paul SLAVESCU

jucă- 
tur- 

centrează înșelător și 
scapă de Videsca și în- 

mic : 1—2 
tînărul fun- 

acuză șocul 
mai tirziu 

poartă : 1—3.

din careul
54). Foarte

minute
propria 
marchează din apro- 

min. 63. dar spani-

oră - 
a Înscris în poarta goa- 

Menționînd că Doja a 
în min. 62 și 88 două 
ocazii din careul mic 

conchide că Vojvodina 
__ _   acest 
de egalitate. Arbitrul

(Lolito). Lima (Navarro), 
„POLI" : Moise — Vi- 
Păltinișan, Cîrciumaru, 

— Serbănoiu. Manea (T. 
Bocănici.

Red- 
Bog- 

Klein
ROMANIA : Moraru — 

nic, Iorgulescu. Andone, 
dan — Țicleanu, '
(Geolgău), Bălăci (Augustin) — 
Gabor. Cămătaru (Turcu).

Boloni,

în următorul meci, selecțio
nata României va întîlni, la 
15 mai, la Lima, echipa Peru
lui, calificată Ia turneul fina) 
al C. M. din Spania.

— S. 
Zovko. 
mergia
BIHOR 
Naom,

A

ETAPĂ INTERMEDIARA IN SERIA A H a A DIVIZIEI „B“
In seria a n-a a Diviziei ,,B“ 

a avut loc ieri o etapă inter
mediară.
PETROLUL PLOIEȘTI - TRACTO

RUL BRAȘOV 2-0 (0-0)
PLOIEȘTI. 13 (prin telefon). 

A plouat toată ziua, la Ploiești, 
dar stadionul s-a dovedit ne
încăpător cu cele 15 000 de 
locuri ale sale. Mii de oameni 
au rămas pe afară. Dialogul de 
la distanță Petrolul — Rapid 
a crescut cota partidei cu Trac
torul, disputat într-o atmosferă 
care ne-a amintit meciul plo- 
ieștenilor cu Liverpool 1 Dar 
lucrurile nu au fost așa de 
simple pentru lideri. în min 79 
(n-o să credeți) tabela 
marcaj era neschimbată : 0—0. 
Petrolul s-a lansat în 
din primul minut, dar 
ca neașteptat de dîrză a __
pețitor i-a descumpănit pe ju
cătorii localnici. Minată de 
ideea de a înscrie repede, for
mația gazdă a acționat preci
pitat, incomodată vizibil de 
marcajul strîns și de antijo- 
cul oaspeților. Și ocaziile de 
gol au fost rare, de reținut 
fiind doar fazele din min. 11 
și 25, cînd Grigore a trimis, cu 
capul, pe lingă bară, și din 
min. 40. cînd Cojocaru I-a imi
tat.

După pauză, aspectul jocu
lui nu s6 schimbă. Grigore (min. 
48) și Toporan (min. 64 și 67) 
au ratat din nou din situații 
favorabile. ultimul trimițind 
chiar peste poarta goală, cu 
capul. Schimbările efectuate de 
M. Dridea sint inspirate și jo
cul gazdelor șe schimbă în 
bine. Dar scorul se deschide 
abia in min. 80, cind fundașul 
Toma centrează de pe 
dreaptă și 
pieptul, în 
89, -același 
în careu 
transformă
Oaspeții ies rar pe contraatac 
și bilanțul general al șuturi
lor va fi 17—3 (pe poartă : 
8—0) cernere : 12 —2 sufici - 
ente argumente care să susți
nă meritata victorie a lideru
lui. Un meci aspru. în care

brașoveanul Moldovan (min. 
83) a fost eliminat pentru lo
virea lui Grigore cu pumnul. 
Arbitrul M. Saiomir (Cluj-Na
poca) a condus foarte bine 
echipele : PETROLUL : Hara- 
lambie — Cojocaru. STAN- 
CIU, Butufei, TOMA — Lazăr 
(min. 57 ȘTEFÂNESCU), Brato- 
sin (min. 64 GAlAțEANUȚ 
Cozarek — GRIGORE. Topo
ran, LIBIU. TRACTORUL : 
COTEANU — ANGHEL. Mol
dovan. HINTEA, Godja — Oan- 
cea, Gherghe, Aldea. MOAR- 
CAS — Pădurariu, Hanu (min. 
82 Sandu).

Constantin ALEXE

de

atac 
repli- 

oas-

partea 
GRIGORE reia, cu 
gol. Apoi, in min. 
Grigore este faultat 
și fundașul TOMA 
impecabil penalty-ui.

ENERGIA SLATINA - RAPID 
BUCUREȘTI 0-0

SLATINA, 13 (prin telefon). 
Desfășurat pe o vreme închisă, 
pe o ploaie măruntă și rece, în 
prezența a circa 5 000 de spec
tatori (printre care mulți su
porteri bucurcșteni), jocul a 
plăcut prin ardoarea cu care 
s-au angajat jucătorii celor 
două combatante. Rapid s-a 
temut să nu primească gol și a 
făcut mai mult un joc de aștep
tare, retrăgîndu-1 pe Tiță în fața 
fundașilor centrali, astfel că 
formația bucureșteană a fost 
dominată în primele 45 minute. 
Fazele de poartă au fost rare. 
Abia în min. 19 notăm o situa
ție mai periculoasă : Bălan s-a 
infiltrat pe partea stingă, a pă
truns în careu, dar a fost blo
cat curajos de I. Gabriel. în

★ ★
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

CARPAȚI MIRȘA 3—0 (1—0).
Autorii golurilor : Rada 
<). Niță (min. 56) și 
(min. 84).

METALUL BUCUREȘTI — ME
TALUL PLOPENI 2—0 (0—0). Au 
marcat : Niță (min. 55) și 
mitrescu (min. 69).

DUNĂREA CALARAȘI — 
TOMATICA BUCUREȘTI 
(1-1) - ’ 
23), - -
Dumitru (min. 31).

CHIMICA TIRNAVENI — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost,realizat 
de Vlgh (min. 5).

min. 31, Polcu a centrat pericu
los și Pîrvu a reușit în ultima 
clipă să trimită in corner. Peste 
un minut Terci a reluat cu ca
pul peste ..transversală". Fero
viarii expediază primul șut 
spre poartă abia în min. 35, 
cînd Manea a executat o lovi
tură liberă de la 25 m. dar 
Giurea a reținut balonul. Cea 
mai mare ocazie a primei re
prize s-a consumat în min. 40_, 
cînd Șt. Popa i-a dat o pasă 
ideală în adîncime lui Cojoca- 
ru. acesta a pătruns solitar in 
careu, dar a șutat in afara spa
țiului porții—

La reluare, jocul a fost_ ceva 
mai echilibrat, s-a desfășurat 
mai mult la mijlocul terenului, 
jucătorii celor două echipe a- 
vînd foarte puține situații de 
gol. Lețea (min. 56). Șt. Popa 
(min. 61) și Manea (min. 84) 
au fost cei mai aproape de a 
înscrie, dar au ratat și astfel 
întilnirea s-a încheiat cu un 
scor alb, perfect echitabil după 
desfășurarea meciului. Arbitrul 
Cr. Teodorescu (Buzău) a con
dus foarte bine următoarele 
formații : ENERGIA : Giurea
— VLAD. Păun. Petrache A- 
saftei — M. POPESCU. Bălan, 
IAMANDI — POLCU (min. 85 
Vădana). Letca. Terci (min. 85 
Tudoran). RAPID : I. GABRIEL
— I. Popescu. Belu. PÎRVU, 
Ispas — Ion Ion, Paraschiv, ST. 
PO^A — Cojocaru, Tița. Ma-po£a 
nea.

Gheorghe NERTEA

★
TG.

(min. 
Naghi

Du-

AU-
2—1 

. Au înscris : Catănă (min. 
Costea (min. 77), respectiv

IERI, ÎN DIVIZIA
Ieri, în seria a V-a „bucureș- 

teană“, a campionatului Diviziei 
,,C“ s-a disputat etapa interme
diară, a 28-a. Iată rezultatele : 
Flacăra roșie București — Dina
mo Victoria București 1—3 (0—1), 
Viitorul Chirnogi — Aversa 
București 1-0 <0 9'. Amonit Slo
bozia — FFHAM Urziccni 2—0 
(0—0), Dan”b'a-ia București — 
Ș.N. Oltenița 1—1 (0—1) Tchno-

metal București Bucu
rești 1—0 (1—0), Abatorul Bucu
rești — Electronica București 
0—9, Constructorul Călărași — 
F.C.M. Giurgiu 2—0 (1—0), Pe
trolul Roata de Jos n-a jucat.

în clasament, continuă să con- 
. ducă Dinamo Victoria cu 43 p.
urm-tă de T.M.B. cu 28 p, 
I.C.S’.M. CU 27 p <32—25) și A- 
monil Slobozia ' cu 27 p (24—27).

PANDURII TG. JIU — UNI
REA ALEXANDRIA 2—0 (1—0).
Au înscris : Bîscă (min. 30) și 
Găman (min. 62).

I.C.I.M. BRAȘOV 
TAN MEDIAȘ 1—1 
rli golurilor : Ciobanu (min. 55) 
pentru Potor (min. 4}
pentru Gaz metan

FLACARA MORENI 
FARUL BUCUREȘTI 
Au marcat : Petre
pentru Flacăra, Bir o 
pentru Luceafărul.

Relatări de la O. Guțu, N. 
fan, N. Constantinescu, " 
can, P. Cristea, “ “ 
Ilinca.

PETROLUL 
Rapid. Buc. 
Unirea Alcx. 
Șoimii I.P.A. 
Metalul Buc. 
Autobuzul 
Automatica

8. Dunărea CI.
9. Gaz metan

10. Chimica Tirn. 27
11. Mecanică fină 29
12. FI. Moroni 28
13. Energia SI. 27
14. Carpati Mir>a 27
15. Pand. Tg. J. 28
16. Tractorul Bv. 29
17. Met. piopcni 28
18. I.C.I.M. Bv. 27

- GAZ V3- 
(0—1). Auto-

— LUCEA- 
1-1 (1-0)

(min. 
(min.

42)
8G)

I. Stanca
I.
și

ște- 
Du- 
Gh.

1. 
2.
3.
4.
5. 
C.
7.

27
28
29
27
27
28
28
29
27

2 50-14 43 
4 62-20 40 

IO 28-25 33
8 34-26 30
9 29-19 28

35-3G 28 
46-48 28 
33-37 28 
30-34 28 
24-31 27 
29-38 26 
22-31 25
26- 36 25
27- 31 21 
38-50 21 
21-33 24 
24-36 21 
24-37 18

13
11
14
11
10
12
13
12
11
15
13
10
15



CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO AU DEBUTAT CU MAUI SUBPRIZE
ROSTOCK, 13 (prin telex). 

La cea de a 31-a ediție a cam
pionatelor europene de judo, 
la Rostock (R. D. Germană), 
sint înscriși pe foile de con
curs 152 de sportivi din 24 de 
țări. Dorind să nu scape sin
gurul prilej pe care*l  au anul 
acesta de a participa la o în
trecere de anvergură (campio
natele mondiale vor .avea loc 
anul viitor) aproape toți 
așii judo-ului european — lau- 
reați ai Jocurilor Olimpice, 
campionatelor mondiale și con
tinentale — și-au dat întîlnire 
aici. Folosindu-se pentru prima 
dată un nou sistem de desfă
șurare — renunțarea' la tur
neele din grupe și mărirea nu
mărului sportivilor care bene
ficiază de recalificări — a de
venit aproape imposibil acce
sul spre locurile fruntașe fără 
a susține partide extrem de di
ficile.

în prima zi au fost progra
mate întrecerile la categoriile 
semigrea și grea. Reprezentan
ții noștri, Pavel Drăgoi și Mi
hai Cioc, au avut neșansa unor 
sorti potrivnici fiind plasați să 
lupte chiar în primele tururi 
cu mari campioni. M. Cioc a 
debutat cu o victorie în întîl- 
nirea cu norvegianul Rune 
Sundland. în cîteva secunde 
după începerea meciului, Cioc 
a luat un avantaj de 3 p, iar 
în min. 1,9 el a izbutit o priză 
de „strangulare” pe care a va- 
lorificat-o, cîștigînd prin ippon. 
în continuare însă M. Cioc a 
luptat cu campionul olimpic 
Angelo Parisi (Franța), cel care 
în turul anterior dispusese 
prin ippon de campionul eu
ropean de anul trecut, Grigori 
Vericev (U.R.S.S.). Deși a e- 
voluat cu apreciabil curaj. M. 
Cioc a pierdut la limită. în re
calificări l-a întilnit pe Veri-

PROGRAMUL INTEmiOl Al TEIAIISMANILOR NOȘTRI

cev, care a speculat un mo
ment favorabil declanșării unui 
atac decisiv, pe care Cioc nu 
l-a putut evita, fiind învins 
prin ippon în min. 1. Și ast
fel sportivul nostru n-a mers 
mai departe. Semigreul Pavel 
Drăgoi n-a reușit să facă față 
campionului continental de a- 
nul trecut, Roger Vachon 
(Franța), la rîndu-i întrecut și 
el de austriacul Robert 
Koestenberger. Intrat totuși în 
recalificări, Drăgoi a pierdut la 
puncte și meciul cu bulgarul 
Tzenio Atanasov, fiind scos din 
cursa pentru un loc fruntaș.

Iată primii clasați : categ. se
migrea — 1. Robert Kocslcnber- 
ger (Austria), 2. Giinter Neu- 
reuther (R.F.G.), 3. Lajos Mol
nar (Ungaria) și Roger Vachon 
(Franța) : categ. grea — 1.
Henri Stohr (R.D.G.), 2. An
gelo Parisi (Franța), 3. Grigori 
Vericev (U.R.S.S.) și Andrea 
Ozsvăr (Ungaria).

Costin CHIRiAC

„Cursa Păcii“, etapa a 4-a

CICLIȘTII ROMÂNI ÎN PRIMUL PLUTON
PRAG A, 13 (Agerprcs). — Dis

putată pe o vreme călduroasă șl 
însorită, 14're orașele Dubnlca și 
Ostrava, etapa a 4-a a „Cursei 
Păcii- a revenit la sprint Iul Olaf 
Ludwig (R.D. Germană), cronome
trat pe 161 km în 4h 03:10. Pe 
locul 2 s-a clasat italianul Marco 
Vitali. Cicliștii români Mircea 
Romașcanu (locul 10 în etapă). 
Ionel Gancea, Traian Sîrbu șl 
Constantin Paraschiv au sosit cu 
primul pluton. în același timp 
cu dștlgătorul.

Tricoul galben este purtat în 
continuare de alergătorul sovie
tic Riho Sun, urmat în clasa

mentul general do coechipierul 
său Zagretdinov, la 4 sec. Dintre 
concurențli români (primul este 
tînărul Constantin Paraschiv, pe 
locul 12, la 36 sec. Mircea Ro- 
mașcanu ocupă locul 13, la 2:13.

Clasamentul general pe echipe J 
1. R.D. Germană ; 2. Cehoslova
cia ; 3. U.R.S.S. ; 4. Bulgaria ; 5. 
Polonia ; 6. ROMANIA ; 7. Franța 
etc.

Astăzi este zi de repaos la Os
trava. Cursa se reia simbătă cu 
etapa a 5-a, Opava — Czestoch
owa (183 km), în cursul căreia 
caravana clclistă va Intra pe te
ritoriul .Poloniei.

VIITOARELE COMPETIȚII DE HOCHEI
Federația internațională de 

hochei pe gheață (I.I.H.F.) a 
făcut cunoscute amănuntele 
organizatorice ale unor viitoa
re competiții majore. Ediția din 
1985 a campionatului mondial 
(grupa ,,A“) va avea loc la 
Praga. Jocurile grupei secun
de a campionatului lumii se 
vor desfășura, în 1983. la To

kio. S-au făcut precizări asu
pra turneului de hochei din 
cadrul J.O. de la Sarajevo 1984. 
Cele 12 echipe calificate vor 
fi împărțite în două grupe de 
cite șase, primele două clasate 
în fiecare dintre acestea ur- 
mînd să-și dispute medaliile 
olimpice în cadrul unei serii 
finale.

Pentru tenismanii noștri frun
tași începe sezonul turneelor 
internaționale. Campionul țării. 
Florin Segărceanu, va participa 
la tradiționalele întreceri cla
sice de la Roma (Foro Italico) 
Si Paris (Roland Garros). în
soțit la prima și de Andrei 
Dirzu. Un alt grup, format din 
Adrian Marcu. Liviu Mancaș și 
Dumitru ilărădău se prezintă 
la startul unor turnee în. R. F. 
Germania (la Miinchen, Glad
bach și Starnberg). Apoi. înce- 
pind de la 5 iunie, toți tenis- 
manii numiți se vor reuni în 
circuitul bulgar, care debutea
ză la Sofia și se încheie ’a 
Varna.

O Program bogat și pentru 
surorile Lucia și Maria Roma
nov, care vor fi prezente, fie 
pe tablou, fie în calificări. în 
ordine, la turneele din Berli

nul Occidental, de la Roland 
Garros, Wimbledon. Baastad și 
Gstaad.
• De asemenea, juniorii E- 

mil Hnat, Florin Chiru, Cris
tina Trocan și Monica Radu 
vor juca în Berlinul Occiden
tal și la Charleroi (Belgia). 
Emil Ilnat, împreună cu Da
niela Moise vor juca și în tur
neul de juniori la Roland 
Garros.

• La Eisenach se dispută 
săptămîna aceasta meciul de 
tineret dintre formațiile Româ
niei și R. D. Germane. Au fă
cut deplasarea Marilena Toto- 
ran, Nadia Becherescu, Toma 
Bogdan și Ion Florin, conduși 
de antrenorul Gheorghe Bărbă- 
rie. Aceiași jucători vor parti
cipa și la turneul de la Er
furt.

DIRECȚIA...
KATMANDU (Agcrpres). — 

Capitala Nepalului, Katmandu, 
este în acest sezon punctul de 
tranzit pentru numeroase e- 
chipe de alpiniști venite din 
diferite țări ale lumii pentru a 
urca pe piscurile Himalaiei. 
După succesul, recent, al alpi- 
iștilor sovietici, care au reu

șit să urce pe Everest, un nou 
eveniment este semnalat din 
capitala Nepalului, și anume că 
prima echipă de belgieni ve-

REC0RPLR1 ALE ATLEJIEOR
Atleții sînt în așteptarea 

startului în marile competiții 
ale sezonului care va fi, se 
speră, foarte bogat in rezul
tate. Nu de alta dar pină la 
Olimpiadă n-au mai rămas 
decît două veri... Din Guyana, 
spre exemplu, se anunță că 
tînăra Jennifer Innis (n. 12.11. 
1959) a sărit 6,55 m la lungi
me — record național, iar din 
Algeria, că Ahmed Mahour 
Baeha a obținvtt 7 909 p la de
catlon — record, iar Kachkoucb 
Benamar a parcurs 10 km marș 
în 41:52,02. Un nou record a 
realizat Toumi Hakim la arun
carea ciocanului — 64,74 m.

HIMALAIA !
nită în Himalaia a reușit să 
atingă vîrful Dhaulagiri -I — 
„locul 6“ în clasamentul celor 
mal înalte piscuri din lume, 
după Everest. Cei doi belgieni, 
Rudi van Snick și Philip Cor
nelissen. avind drept călăuză 
un șerpaș, au ajuns, la 5 mai, 
la altitudinea de 8167 metri.

Ascensiunile se încheie une
ori însă și cu rezultate tra
gice. Conducătorul unei expe
diții elvețiene a anunțat moar
tea unuia dintre membri, Wer
ner Biirkli, în timp ce se în
torcea la bază, după ce ajun
sese în vîrful muntelui Ana- 
purna I — relatează agenția 
Reuter.

Cele 17 stadioane, gazde ale 
partidelor C.M., sint gata!

Cu o lună înainte de înce
perea turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal, 
toate cele 17 stadioane care 
vor găzdui meciuri la această 
competiție sînt gata să pri
mească ceje 24 de echipe ca
lificate la „El Mundial", a de
clarat Renă Courte, șeful co
misiei de presă a Federației 
internaționale de fotbal. Ren<5 
Courte a adăugat, de aseme
nea, că se estimează la 2 mi
lioane numărul spectatorilor și 
la cîteva zeci de milioane iu
bitorii de fotbal care vor ur
mări partidele Ia televizor. 
Au fost acreditați, pentru a re
lata întrecerile din Spania, 
6 000 de ziariști !

Lotul francez a fost comunicat 
presei

Michel Hidalgo, antrenorul 
echipei Franței, a comunicat 
presei lista celor .40 de jucă-

I

FESTIVALUL FILMULUI SP03TIV
PARIS (Agerprcs). — La 

Rennes (Franța) în prezența a 
numeroase personalități spor
tive, printre care și fostul cam
pion olimpic Emil Zatopek, s-a 
deschis cel de al 9-lea festival 
al filmului sportiv. Timp de 
patru zile spectatorii vor pu
tea urmări numeroase pelicule 
consacrate sportului și medi- 
cinei sportive.

Michel Platini, golgelerul și 
căpitanul echipei naționale a 
Franței, considerat drept cel 
mai bun produs al fotbalului 
francez al ultimelor două dece
nii, va conduce selecționata 
„cocoșului galic" la turneul fir 
nai al C.M.
Telefoto : A. P. — AGERPRES 
tori din care vor fi selecțio
nați cei 22 care vor lua parte 
la turneul fina] al campiona

tului mondial. în lotul de bază 
se află, printre alții : portarii 
Baratelli și Castaneda, funda
șii Bathenay, Bossis, Janvion, 
Lopez, Tresor, mijlocașii Gen- 
ghini, Giresse. Platini, Moizan, 
atacanții Bellone, Six, Roche- 
teau și Lacombe.

Boicotarea Cupei Mondiale atrage 
după sine sancțiuni!

Alfonso Senior, membru al 
Comitetului Executiv al F.I.F.A. 
a declarat că „regulamentele 
F.I.F.A. nu permit boicotarea 
Cupei Mondiale. Echipele caro 
vor lipsi sint pasibile de sanc
țiuni".

Fotbaliștii din Irlanda de Nord 
sint gata de întrecere
Secretarul Federației de fot

bal a Irlandei de Nord, William 
Drenan, a făcut cunoscut că 
formația nord-irlandeză va sosi 
în Spania, cu un avion special, 
de la Londra, în ziua de 13 
iunie, adică chiar în ziua me
ciului de deschidere a Mun- 
dial-ului. Comunicarea a fost 
făcută în cadrul unei conferin
țe de presă care a avut loc 
la Valencia, unde William Dre
nan se află pentru a pune la 
punct ultimele amănunte în le
gătură cu participarea echipei 
Irlandei de Nord la turneul fi
nal al campionatului mondial.

Joc de verificare la Antipozi
Echipa Noii Zeelande, una 

dintre participantele la turneul 
final ' al C.M.. a susținut lă 
Gisborne un nou meci de ve
rificare cu o selecționată din 
Irlanda. Partida s-a terminat 
la egalitate : 0—0. In primul 
meci, disputat săptămîna tre
cută, la Auckland, fotbaliștii de 
la Antipozi cîștigaseră cu 1—0 
(0—0).

Rezultate din Cupe
9 în prima manșă a finalei 

„Cupei Olandei", F. C. Utrecht 
a învins pe teren propriu, cu

I—0, pe AZ ’67 Alkmaar. Re
turul se va disputa peste o 
săptămîna la Alkmaar.

9 Semifinale (meciuri tur) în 
„Cupa Belgiei" : Waterschei — 
Beveren 1—1, Anvers — Wa
regem 1—1.

O nouă vedetă a fotbalului 
brazilian, Edinho, component al 
echipei naționale și al clubului 
Fluminense din Rio de Janeiro, 
va juca din 'Sezonul viitor In 
Europa, la echipa italiană de 
prima ligă, Udinese. Deocam
dată, principalul său obiectiv il 
constituie jocurile la El Mun
dial '82.
Telefoto : A. P. — AGERPRES

Partide amicale și de campionat
Q Echipa poloneză Gornik 

din Zabrze a pierdut, pe te
ren propriu, meciul amical cu 
Slavia Praga 1—2 (1—0).

9 în campionatul de fotbal 
Bl Angliei s-au disputat cinci 
partide restanță, încheiate cu 
următoarele rezultate : Arse
nal — Liverpool 1—1, Notts 
County — Middlesbrough 0—1, 
Leeds — Birmingham 3—3, 
Nottingham Forest — Totten
ham 2—0. West Bromwich — 
Manchester United 0—3. In cla
sament continuă să conducă 
chipa F. C. Liverpool.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ ICaleidoscop- COINCIDENȚE ATEETICE
coirpcidențe: 
zi, la dife- 
alte perfor-

Există în sport sumedenie de 
recorduri corectate în aceeași 
rențe infime de timp, diferite 
manțe, victorii de neuitat pentru un spor
tiv sau altul. Pentru că, oricum, coinciden
țele din atletism ne sînt mai familiare, 
leidoscopul de astăzi și-a propus să 
prezinte unele dintre acestea.

★ în istoria atletismului, mai precis
săriturii în înălțime, ziua de 18 iunie 
rămîne o dată de referință, deoarece atunci 
au fost realizate două recorduri mondiale, 
unul feminin, celălalt masculin. La Varșo
via, pe marele stadion ,,A X-a aniversare**,  
cu prilejul tradiționalului concurs memo
ria lui Janusz Kusocinski, Iolanda Balaș a 
trecut peste ștacheta ridicată la *1,88 m. 
reunind un nou record al lumii, de fapt al 
12-lea record mondial al său și primul îm- 
ounătățit de ea peste hotare. în aceeași zi. 
la Moscova, pe stadionul de la Lujniki, în 
cedrul ... — .
Brumei 
canului

★ La
prilejul 
echipe. ___ ____  ... ___  ____ _____
plări. într-o sîmbătă, clujeanul Carol Ra- 
duly a aruncat sulița te 84,52 m — nou re
cord național, iar duminică, soția sa, Eva 
Zîirgo-Raduly. a obțin it. tot la suliță, 63,66 
m. de asemenea record național. Perfor
manța lui Carol figurează încă și astăzi pe 
tabelul de onoare, cea a Evei însă a fost 
de 9 ori corectată chiar de ea. cea de a 
noua măsurînd 68,80 m (la 6 iulie 1.980).

★ Și c întîmplare tot de 1?. această pro-

ca
vă

a
1961

meciului U.R.S.S—S.U.A., Valeri 
corecta recordul mondial al ameri- 
John Thomas, sărind 2.23 m. 
Pitești, în toamna anului 1979, ci? 
ultimei etape a campionatului' pe 
am fost martorii unei rare întîm-

bă, de aruncare a suliței. La 11 Iunie 1972, 
pe Stadionul Republicii din București, cu 
prilejul unui meci internațional, atleta po
loneză Ewa Gryziecka a realizat, din prima 
încercare, un nou record mondial cu o 
arumcare de 62,70 m, cu 30 de centimetri 
superior precedentului record al sovieticei 
Elena Gorceakova, din calificări de 
J.O. de la Tokio — 1964. Dar atleta 
Katowice nu a avut prea mult timp 
să-și savureze această admirabilă reușită 
pentru că, în aceeași după-amiază, la 
Potsdam, în R.D. Germană, Ruth Fuchs 
obținea și ea un record mondial, cu mult 
mai bun : 65,06 m. Acesta a fost primul din 
seria de 6 recorduri mondiale ale celei 
mai valoroase aruncătoare de suliță din 
istoria atletismului (ultimul dintre ele a 
fost cel de 69,96 m, din 29 aprilie 1980).

★ In 1972 la Jocurile Balcanice de 
Izmir, cădea, în entuziasmul tribunelor, re
cordul mondial la aruncarea discului, cam
pioana noastră Argentina Menis obținînd 
66,58 m. ,,Dunya record" (record mondial) 
a apărut pe trțarca tabelă electronică. după 
ce însuși d. Adriaan Paulen, pe atunci 
președinte al forului atletic european, ve
rificase măsurătoarea aruncării, diametru’ 
cercului, greutatea discului etc. Dar bucu
ria avea să ne fie de scurtă durată, doar 
pînă la aflarea veștii că în... aceeași zi, de 
4 august, dar eu cîteva ore mai devreme, 
atleta sovietică Faina Melnik realizase un 
record de 66.76 m, pe care Argentina avea 
să-l îmbunătățească mai apoi la Constanța, 
la 23 septembrie 1972. Coincidența a făcut

la 
din 

ca

la

„la seama, campion mărinimos. / De 
vrei puterea și curajul tâu ! din repe
dea a timpului vîltoarș / sâ-ți smulgă 
numele ca pe-un trofeu, / la seama, ini
ma ți-o închină unor înalte nâzuinți...".

Giacomo LEOPARDI (1798-1837) 
poet italian, reprezentant al 

romantismului activ

ca noul record al Argentinei (67,32 m) să 
fie ,,girat" tot de d. Adriaan Paulen...

★ Pentru a marca succesul lui Viktor 
Sancev la Jocurile Olitapice de la Ciudad 
de Mexico, titlul de campion la triplusalt 
cucerit în ziua de 17 octombrie, oficialită
țile sportive din Suh-umi, orașul natal al 
..cangurului", organizează an de an o 
competiție atletică dotată cu ..Premiul Sa
neev**.  în 1972, la a patra ediție a concur
sului. Saneev 
recordman al 
banezul Pedro 
tru mai mult 
de 17.39 m, < 
Iată dar că cele două recorduri ale 
Viktor Saneev au fost realizate în aceeași 
zi de octombrie, dar la o distanță de un 
ciclu olimpic !

★ La Jocurile Olimpice din 1952 de la 
Helsinki, doi soți, Dana șl Emil Zatopek 
(Cehoslovacia), au cîștigat 4 medalii de 
aur, la aruncarea suliței (50,47 m) și, res
pectiv, la 10 000 m (29:17.0), 5 000 m (14:06,6) 
și maraton (2.23:04,0). Titlurile la suliță și 
5 000 m au fost obținute în aceeași zi de 
august.

a sărit 17,44 m, redevenind 
lumii,

» Perez sărise cu 
t decît recordul 
de la Olimpiada 

■ă cele două

deoarece in 1971 cu- 
un centime- 
lui Saneev, 

mexicană, 
lui

Romeo VILARA

T A L E X
AUTO S> Cea de a 26-a ediție a 

„Turului Corsicei" s-a încheiat la 
Ajaccio cu victoria pilotului fran
cez Jean Raguotti („Renault-5 
Turbo").

BADMINTON • Echipa R.F. Ger
mania, aflată în R. p. Chineză, 
a evoluat în orașul Nulîan in 
compania selecționatei locale. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 8—0.

ȘAH • După 5 runde, în tur
neul masculin de la Bugojno 
(Iugoslavia) lider se menține ma
rele maestru sovietic Gări Kas
parov cu 4 p, urmat de Lev Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) 3,5 p, Liubo- 
mir Liubojevici (Iugoslavia). B nt 
Larsen (Danemarca) și B'ts 
Spasski (U.R.S.S.) cu cite 3 p. 
In runda a 5-a, Spasski l-a în
vins pe Gligorici, Liubojevici pe 
Tlmman, Larsen pe Andersson, 
Iar partidele Polugaevski — Kas
parov și Kavalek — Hiibner s-au 
încheiat remiză.

TENIS 9 In turneul demonstra
tiv feminin de la Tokio, jucâ- 
toarea americană Tracy Austin a 
învins-o cu 6—2, 6—0 pe compa
trioata sa Betsy Nagelsen 9 Re
zultate din turneul masculin de 
la Hamburg : Connors — Lecon
te 6—1, 7—6, Fibak — Nystroem 
7—6, 4—6, 6—4, Gomez — Dent
6— 4, 3—6, 6—4 Gtinthard — Soa
res 7—5. 7—6, Dibbs — Ganzabal
7— 5, 7—6, Gene Mayer — Slozil
7—5, 2—6. 6—4, McNamara — Kir- 
mayr 6—3, 5—7. 6—!>. Teltschcr — 
Solomon 6—2, 6—0, Higueras — Va- 
sselin 6—2, 6—2. 9 în turneul
feminin de la Lugano : Chris E- 
vert-Lloyd — Laura Arraya 
(Peru) 6—4. 6—2, Helena Sukova 
(Cehoslovacia) — Julie Harring
ton (S.U.A.) 7—3, 6—2. Marcella
Nesker (Olanda) — .Toanne Russell 
(S.U.A.) 6—4, 2—6, 6—3.
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