
In acest frumos miez de primăvară

amplFșTătractive
MANIFESTĂRI SPORTIVE 
ÎN CADRUL „DACIADEI“

distractive. Iată

Un splendid
Duminică, Stadionul 

tulul din Capitală a 
„Festivalul sportiv de 
vară" al Sectorului 1.

Zilele însorite de primăvară au stimulat pre
tutindeni atractive manifestări sportive in ca
drul competiției naționale „Daciada". La sfir
șitul săptămînii trecute, sute de mii de iubi
tori ai mișcării, exercițiului fizic și sportului 
au fost oaspeții bazelor sportive, care le-au 
fost puse cu generozitate la dispoziție. Pe 
alocuri, programele sportive au fost completa
te de interesante activități cultural-artistice și 
citeva însemnări de la asemenea aefiuni de masă...

festival sportiv pe Stadionul tineretului
tinere- 
găzduit 
primă- 
Ampla 

acțiune a reunit pe frumoasele 
terenuri de la „Șosea" mii de 
șoimi ai patriei, pionieri, elevi, 
tineri din întreprinderi și ins
tituții. care și-au disputat în- 
tîietatea la cros (starturi suc
cesive, fete și băieți, pe cate
gorii de vîrstă), volei, baschet 
etc. Ansamblurile de gimnas
tică au evoluat pe 
verde al îndrăgitului stadion, 
în fața unei tribune mai pline 
ca oricind, darnică în aplauze. 
De două ori au trebuit să in
tre in scenă reprezentanții gră
dinițelor, repriza lor de gim
nastică fiind insistent bisată.

Au fost și demonstrații de 
aeromodele, dansuri tematice 
bine pregătite, susținute de 
pionierii și elevii a numeroase 
școli. Apoi, handbal, atletism și 
din nou gimnaștică (ritmică mo
dernă). cu elevele profesoare
lor Victoria Tiron. Sabina Ma- 
i-4wi și Ioana Năstăsoiu de la 
Liubijl sportiv școlar nr. 1. So
liste : Alice Nițu (Șc. gen. nr. 
169) și Marina Drumcea (Șc. 
gen. nr. 17), amîndouă în clasa 
a IV-a. amîndouă

covorul

numai cu

de dumiDimineață însorită 
nică. Poate cea mai frumoasă 
din această primăvară... Porțile 
Parcului sportiv Dinamo s-au 
deschis larg pentru toți cei do
ritori să petreacă o zi de odih
nă în atmosfe-a de destindere 
și voie bună pe care sportul, 
spectacolul cultural-artistic le 
creează îndeobște. A fost „Fes
tivalul primăverii", pe care or
ganele U.T.C. și cele sportive 
din Sectorul 2 al Capitalei îl 
organizează statornic de vreo 
15 ani încoace. Și cei care au 
ttecut pragul parcului, frumos
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La încheierea turneului de fotbal din America de Sud

„23
.Tî Mionul 

găzdui la 
viitoare două mari competiții 
ale atletismului : concursul re
publican de primăvară al se
niorilor și campionatele inter
naționale ale României, aceasta 
din urmă aflată la cea de a 
XXVII-a ediție. Vor fi pre- 
zenți cei mai valoroși atleți ai 
țării și numeroși invitați de 
peste hotare. Pînă la această 
oră s-a primit confirmarea de 
participare din partea federa
țiilor naționale din Belgia, 
Bulgaria, R.D. Germană, Iugo
slavia, Turcia, Ungaria și U- 
niunea Sovietică.

„23 August" va 
sfirșitul săptămînii

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII NOȘTRI
„REGATA MOSCOVA"

Sezonul international de ca- 
iac-canoe inaugurează odată 
cu „Regata Moscova" (Memo
rialul Tulia Riabcinska’ia), pro
gramată — de vineri pînă du
minică — pe canalul olimpic 
de la Krîlatskoe, seria mari
lor competiții europene care 
preced campionatele mondiale. 
La Moscova, „flotila" caiacului 
și canoei româneai va parti
cipa la probele de 500 și 1 000 
m și va alinia 16 sportivi, în 
frunte cu campionii olimpici și 
mondiali Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov. Din lot mai 
fac parte caiaciștii Ion Bîrlă- 
deanu, Ion Geantă, Nicușor 
Eșeanu, Alexandru Giura. Flo
rin Marinescu, Nicolae Fedo- 
sei, Petrică Dimofte și Nicolae 
Ilie, canoiștii Dumitru Bețiu 
și Feodor Gurei, caiacistele 
Agafia Buhaev, Mari* Ștefan, 
Tecla Borcănea și Nastasla 
Buri.

LA

note de 10 la învățătură. Tot 
un premiant — parcă a fost... 
Festivalul sportiv al elevilor 
fruntași la învățătură — a cîș- 
tigat viu disputata întrecere de 
cros la categoria 7—10 ani : 
Cristian Florescu, de la Liceul 
de matematică-fizică nr. 2 (d. 
a Il-a).

Așadar, un stadion plin, cu 
„centralul" rezervat marilor 
demonstrații sportive prilejuite 
de revederea cu primăvara. Pe 
celelalte terenuri — adevărate 
erupții vulcanice —, galeriile 
înfocate ale colegilor aflați în 
diferite competiții. La baschet 
băieți, de exemplu, au învins 
elevii de la Școala generală nr. 
69. Iar dacă reputatul Cosii 
Herold i-a felicitat. înseamnă 
că nu au jucat deloc rău. spre 
marea satisfacție a profesoarei 
Floarea Roată, șefa catedrei 
de educație fizică de la această 
școală (directoare, prof. Elena 
Petrescu).

A fost o revărsare de tine
rețe. un splendid festival spor
tiv de primăvară organizat de 
C.E.F.S. al Sectorului 1, în 
colaborare cu ceilalți factori cu 
atribuții In

IN
ca

mișcarea sportivă.

TOFAN

0 RECONFORTANTA VICTORIE A ECHIPEI ROMÂNIEI
3-0 LA PAUZĂ, 3-2 IN FINALUL MECIULUI CU CHILE!

X/ A

s-au mobilizat exemplar: jucătorii• Toți fotbaliștii noștri
accidentați au cerut să joace! • Klein (2) și Augustin, autorii 

golurilor e Bălăci a făcut o partidă excepțională

Vasile

PARCUL DINAMO
i întotdeauna cind 
poposește pe arene, 

avut ce

decorat, 
„Daciada1 
n-au avut ce regreta. Clteva 
mii de copii, tineri și vîrstnici 
S-au destins urmărind sau 
participind la programul spor
tiv. prezentat cu obișnuitu-i 
șarm de comentatorul radio Ion 
Ghițulescu. Pe „centralul" 
namovist, pus la dispoziția 
tivalului. au evoluat tineri 
școlile generale, liceele și

Aurelian BREBEANU

di- 
fes- 
din 
ln-

(Continuare In pag. 2-3)

KLEIN AUGUSTIN

*
SANTIAGO DE CHILE, 18 mai 

1982, ora locală 20.
STADION: Nacional, teren bun. 
TIMP: răcoros, plus 8 grade. 
AU MARCAT : Klein (min. 8 șl 

mln, 25) și Augustin (mln. 28) 
pentru echipa noastră, Blgorra 
(mln. 55) șl Caszely (mln. 82)
pentru gazde.

Arbitrul chilian Guillermo Bud
ge a condus formațiile:

CHILE: Osben — Garrido, Va
lenzuela, Figueroa, Blgorra — 
Mondaca (Ormmeno), Alarcon 
(Bonvallet), Rojas (Nelra) — 
Caszely, Gamboa, Moscoso.

ROMANIA: Moraru — Rednlc, 
Iorgulescu, Bdloni, Bogdan — ȚI- 
cleanu, Augustin, Klein, Bălăci — 
Geolgău (Turcu), Cămătaru (Ba- 
lint).

Aparatele de radio ne-au 
adus ieri dimineață vestea vic
toriei echipei României în ul
timul meci al turneului din 
America de Sud, victorie în 
prima întîlnire din palmares 
cu reprezentativa Chile. Am 
aflat întîi scorul : 3—2 1 Apoi, 
autorii golurilor, Klein și Au
gustin. Dar care din ei a mar
cat oare două goluri 1 Apoi 
crainicul ne anunță scorul Ia 
pauză : 3—0 1 Satisfacția, dar 
și mirarea, sînt mari. Apoi 
aflăm că două goluri a înscris 
Klein. Și atît.

Ieri, In Divizia „A“ de rugby

STEAUA - PERFORMERA ETAPEI
47-9 CU STIINTA CEMIN BAIA MARE

Mare 47—9).
Marin“Ionescu, același atacant 
Baia

hotărît (Steaua — Știința CEMIN 
Foto : Ion MIHĂICA

rugby, etapa a 22-a, apa- 
calmă, cu rezultate scon- 
a oferit clteva surprize din

tre care cea mal mare 
glstrat la Btrlad, unde 
tul a pierdut intîlnirea 
versitatea Timisoara 1

ra 
rent 
tate,

s-a tnre-
Rulmen- 
cu Uni-

CEMIN 
Rug-

STEAUA — ȘTIINȚA i 
BAIA MARE 47—» (ÎS—0). 
byștll militari s-au revanșat după 
acel 3—7 din tur, dar evoluția 
lor a satisfăcut doar in parte. 
In ciuda scorului-fluviiu realizat, 
gazdele au Jucat economicos, 
poate In vederea meciului de 
duminică, cu Farul, șl-au îngă
duit momente largi de respiro. 
E drept că In teren Steaua a 
utilizat un XV improvizat, cu 
Țața fundaș, oare a fost Inegal, 
cu o linie de treisferturi, care a 
jucat incoerent șL mal ales cu 
doi stilpl care au asigurat ra
reori protecția baloanelor In 
grămezi. în același timp, absen
ța lui Murariu a etntărit greu 
in puterea de exprimare a echi
pei. la fel ca șl accidentarea 
lui Rădulesca (mln. 52) șl Flo- 
rea H (mln. 57). Nici chiar

Munteanu n-a mai fost talonerul 
prompt de altă dată.

Studenții băimărenl nu s-au 
remarcat nici ei, ca aplomb. 
Le-a lipsit ambiția, decizia în 
momentele-cheie. Abia spre sfir
șitul meciului, ei au lăsat să se 
întrevadă că reprezintă, totuși, 
o echipă cu posibilități. Moț s-a 
detașat, lupttnd pentru toate ba
loanele, dar coechipierii săi nu 
l-au... copiat declt rareori.

Meciul a plăcut, totuși, pentru, 
abundența eseurilor — 8 Înscri
se de Steaua (ZAFIESCU I și 
CIOAREC cite două, M. IONES- 
CU, FLOREA II, FUICU, SUCIU) 
dintre care 6 transformate de 
D. ALEXANDRU, care a înscris 
și un drop. Oaspeții au 
din handicap prin BUCȘA 
ISTRATE (eseu) și V ION 
Arbitrului M. Vătui i s-au 
at formațiile:

STEAUA: Țața — Fuicu, 
che. David, Z-afiescu I — 1

redus 
(l.p.).
(tr.) 

alinf-

Ena- 
D. A-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

. La Santiago de 
Chile era noapte. 
Trebuia să aștep
tăm dimineața de 
acolo. Orele trec 
greu pînă cînd se 
face ora 14 la noi, 
7 în Chile pentru 
a-1 chema pe an-' 
trenorul 
întîi ne 
recepția 
Sheraton 
tobal și 
că sîntem 
reștiul. recepțione- 
rul ne spune : Fe- 
licidad 1 Muy bien 
Rumania ! Senor 
Lucescu dorme I 
11 rugăm să-1 scoa
le din somn și au
zim curînd vocea 
cunoscută a antre
norului român.

„Ce pot să vă 
spun ! Sinlem fe
riciți ! Am trăit

Lucescu. 
răspunde 
hotelului 

San Cris- 
cînd află 

Bucu-

(Continuare
în pag. 2-3)

AGENȚIILE DE PRESĂ 
AU TRANSMIS:

SPANIOLĂ EFE : „Pri- 
a fost dominată catego-

AGENȚIA 
ma repriză 
ric de echipa română, care a practi
cat un fotbal rapid, modern, incisiv, 
punind in derută formația chiliană. 
După pauză, selecționerul gazdelor, 
Luis Santibanez, a efectuat trei 
schimbări inspirate, partida devenind 
mai echilibrată. A fost un joc inte
resant, antrenorul chilian avînd po
sibilitatea, in fața unei bune forma
ții, să constate multe din deficiențe
le apărării sale. Plusul de viteză in 
acțiuni al românilor le-a adus o vic
torie meritată."

FRANCE PRESSE : „Intr-un meci 
internațional la Santiago de Chile, 
echipa României a obținut o victo
rie strînsă. dar indiscutabilă in fața 
reprezentativei chiliene, calificată 
pentru „El Mundialul" spaniol. Fot
baliștii români au 
bordant, coiylucînd

avul un start de- 
la pauză cu 3—0.“

CEI ÎNDRĂZNEȚI
Cu toții am așteptat, cu 

emoție, rezultatul celui de 
al treilea joc amical și ulti
mul al echipei României în 
turneul sud-american, mai 
cu seamă după partida pier
dută cu Peru (0—2), in con
diții rar văzute in fotbal, 
ca o echipă națională să 
joace a doua repriză in 9 
jucători, ceilalți doi fiind 
eliminați pînă la pauză de 
un arbitru aparținînd gazde
lor. A fost, desigur, și o 
lipsă de prevedere la sem
narea contractului pentru 
acest turneu care ar fi ne
cesitat arbitraje neutre, o- 
misiunea datorlndu-se pro
babil caracterului inițial de 
turneu amical, de verificare. 
Cum de obicei socoteala de 
acasă nu se potrivește cu 
cea din tirg, turneul s-a 
transformat intr-o adevăra
tă bătălie pentru victoria 
gazdelor, aflate in ajunul 
participării la turneul final 
al campionatului mondial. 
Fără îndoială, nimeni nu 
și-a închipuit că această e- 
chipă a României. în curs 
de întinerire, experimentală 
în această parte a anului, se 
duce în America de Sud să 
învingă pe rînd echipele 
partenere de joc: Argentina. 
Peru și Chile. Dar nici trei 
Infrîngeri nu ar fi plăcut 
nimănui. Prima partidă, cu 
Argentina, campioana lumii,

ÎNVING!
la limită cu 0—1,pierdută

a fost înțeleasă de țoală lu
mea; a doua întîlnire, cu 
Peru, desfășurată in condi
țiile cunoscute, cu o putere 
de luptă uimitoare a jucăto
rilor noștri, care au evitat, 
in condifii de inferioritate 
numerică, un scor care nor
mal dădea o diferență de 
4—5 goluri, s-a terminat 
doar cu 0—2 și mulfi au 
înțeles că jucătorii noștri 
au făcut aproape imposibilul 
pentru a evita un scor de 
proporții. Dar, cu toată 
scuza accidentărilor produ
se, un al treilea eșec, cu 
Chile, ne-ar fi lăsat un gust 
amar tuturor și turneul s-ar 
fi încheiat cu un bilanț de 
rezultate negative. Am înțe
les la telefon, de la aproape 
20 000 de km depărtare de 
tară, din glasul lui Lucescu, 
în dimineafa meciului cu 
Chile, îngrijorarea tînărului 
antrenor care nu știa încă 
ce formație va alinia. Si a- 
tunci, in acele ore de fră- 
mîntări ale întregului tot 
reprezentativ, s-a produs 
acea seînteie care a aprins 
vîlvătăile dorinței pătimașe 
de a încerca, cu toate forțe
le lor de pe urmă, o victo-

Aurel NEAGU

(Continuare In nas. 2—3)
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treprinderile sectorului, precum 
Si sportivi din cluburile terito
riale Dinamo, C.S. Școlar nr. 2 
Si de la Liceul de filologie-isto- 
rie nr. 2. O frumoasă repriză 
de gimnastică susținută de ju
nioarele III de la C.S.Ș. 2, 
campioane municipale, demon
strații de lupte, box. judo, scri
mă ale unor sportivi dinamo- 
viști. alegorii pe temele teni
sului. handbalului, fotbalului 
sau rugbyului, interpretate de 
cei de la C.S.Ș. 2. crosurile ca
re au reunit la starturi aproa
pe șase sute de școlari iubi
tori ai alergării, tradiționalul 
tras la frînghie, în cadrul că
ruia și-au măsurat forțele re
prezentanții școlilor generale 
24, 31, 26, o spectaculoasă cursă 
de urmărire, susținută de cicliști 
de la C.S.Ș., concursurile atle
tice la alergări (viteză, semi- 
fond, fond, ștafetă) și la săritu
ra în lungime. în care s-au între- 
eut sportivi dinamoviști și de la 
Liceul de filologie-istorie. dar 
mai ales scurta demonstrație 
de rugby oferită de practi
cant! ai jocului cu balonul o- 
val de la C.S. Școlar, 2. una 
dintre cele mai prolifice pepi
niere ale acestui sport (de aici 
•-au ridicat internaționalii

ADMIRABILELE ÎNTRECERI ALE
Alba Iulia a găzduit, timp 

de o săptămînă, concursurile 
■portive ale liceelor militare, 
competiție desfășurată sub egi
da „Daciadei. Au participat re
prezentativele liceelor militare 
„Ștefan cel Mare" din Cîmpu- 
kmg Moldovenesc, „Tudor Vîa- 
dimirescu" din Craiova, „Dimi- 
trie Cantemir" din Breaza. „Mi
hai Viteazul" din Alba Iulia. 
„Al. I. Cuza" din Constanța și 
Școlii militare de muzică din 
București. Frumoasa finală a 
prilejuit. în afara unor dispu
te echilibrate, viu disputate, 
organizarea — în cadrul festi- 

. vităților de deschidere și în
chidere — a unor muK apre
ciate demonstrații de box, 
Judo, lupte, atletism, precum și 
prezentarea unor splendide an
sambluri. La acestea au par
ticipat. în afara elevilor de la 
liceul militar „Mihai Viteazul" 
(autorii unor exerciții libere de 
gimnastică și piramide care au 
«muls ropote de aplauze), ele
ve și elevi din Alba Iulia. 
prezenți cu o serie de reprize 
de gimnastică mult apreciate 
fi ele de spectatori. La Alba 
Julia a fost o veritabilă săr
bătoare a sportului, a tinere
ții. un adevărat eveniment în

STEAUA STABIIEȘTE SCORUL HAPLI: 47-9, CU ȘTIIAJA BAIA MARL
(Urmare din pag. 1)

lexandru, Sudu — Rădulescu 
(min. 52, Ilie Călin), L. Cons
tantin, Florea n — M. Ionescu, 
Galan — O. Corneliu, Munteanu, 
Cioarec.

ȘTUNȚA CEMIN : Ciolpan — 
Bucșa, RădoV Istrate, Trnyanc- 
»ev — Cantea, V. Ion — Bera
rii (Gligor), Demlan, ștefiuc — 
Mărginean, Urdea — Melniciuc, 
Moț. Ungureanu.

DINAMO — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 85—15 (25—6). Ma
joritatea timpului în teren a 
fost o frumoasă luptă sportivă, 
dominată net la Început de în
vingători, pentru ca după pau
ză studenții să realizeze atacuri 
spectaculoase, rldlcîndu-se, pe 
alocuri, la Înălțimea liderei cla
samentului. Iată cum a evoluat 
scorul: drop, CONSTANTIN
(3—0); eseu pe lingă grămadă 
PARASCHIV, transformă CONS
TANTIN (9t-0), intrare Aldea, 
apoi Abutoaie, FI. IONESCU, pe 
eripă, eseu, CONSTANTIN tran
sformă (15—0), A. Hariton se 
strecoară cu abilitate printre a- 
părătorii dinamoviști, apoi Iile, 
Negoescu și pas în interior la 
PARASCHTVESCU. eseu COJO- 
CARU transformă (15—6), urmea
ză eseu ABUTOAIE- (debutant 
la Dinamo), CONSTANTIN tran
sformă (21—6), tot CONSTANTIN 
vine apoi cu un eseu (25—6). 
Cojocaru șutează tn bară din
l.p.  GUR AMARE urmărește și 
eseu, COJOCARU transformă 
(25—12) ; PARASCHTVESCU l.p. 
(25—15). In final, Dlnamo revi
ne cu două eseuri PODARESCU 
și FI. -------------
ele e . __
CONSTANTIN (35—15). A condus 
bine, P. Soare. (D.C.)

IONESCU, primul dintre 
transformat de același

Azi începe turneul de cali
ficare pentru Divizia „A" la 
rugby. Au obținut dreptul de 
participare la această întrecere 
cîștigătoarele seriilor eșalonu
lui secund. Ele sînt Rapid, 
Olimpia, Gloria — din Bucu
rești, Rapid Buzău, Politehni
ca Cluj-Napoca și T.C. Ind. 
Midia. După cum se vede, 
toate au fost divizionare „A“!

Mircea Paraschiv, Alex. Radu
lescu ș.a. „Nu există echipă 
fruntașă in campionatul primei 
divizii in care să nu fie ti
tulari cel puțin doi foști elevi 
ai C.S.Ș. 2", ni se anunță de 
la microfon), toate acestea au 
alcătuit un captivant program, 
aplaudat de numeroșii 
ai parcului.

Cu justificat interes 
apoi, urmărit de cîteva 
spectatori programul 
susținut, pe scena montată in

oaspeți

a fost, 
mii de 
artistic

C.J.E.F.S. 
laborare 
atribuții 
a făcut

Liliacul de la Ponoarele a în
florit și duminică drumurile me- 
hedintenilor au urcat, toate, în 
munte, la „Sărbătoarea liliacu
lui", avînd ca generic două în
scrisuri scumpe : „Daciada" și 
„Cintarea României". Imensa 
poiană de la „Podul de pămînt" 
a atras peste 40 000 de oameni 
de toate vîrstele. pentru a pe
trece o zi în tovărășia sportu
lui. a cîntecului și dansului. în 
ce-i___ privește pe snortivl,

- Mehedinți, in co- 
cu organele cu 
în acest domeniu, 

pregătiri minu
țioase pentru ca spectacolul să 
cunoască o reușită deplină :

ELEVILOR LICEELOR MILITARE

sportive ale

clasamentul 
liceului mi- 

cu

viața orașului transilvan. loc 
de care se leagă atâtea im
portante momente istorice. Sub
liniem exemplara organizare a 
concursurilor, asigurată de Mi
nisterul Apărării Naționale și 
de liceul-gazdă, „Mihai Vitea
zul". ținuta splendidă a con- 
curenților, sportivitatea de 
care au dat dovadă aceștia. 
Totul ne indreptățește să con
siderăm o perfectă reușită fi
nala concursurilor 
liceelor militare.

Locul întîi în 
general a revenit _______
litar „Dimitrie Cantemir", __
93 p, urmat de selecționata li
ceului militar „Mihai Viteazul" 
(75 p) și de cea a liceului mi
litar „Ștefan cel Mare" (71 p). 
Pe discipline, cîștigătoare au 
fost echipele : l.m. „Mihai Vi
teazul" — atletism ; l.m. 
fan cel Mare" — triatlon 
„Dimitrie Cantemir" — 
L.m. „Tudor Vladimirescu 
gimnastică ; l.m. „Dimitrie 
Cantemir" — baschet ; l.m. 
„Ștefan cel Mare" — handbal ;
l.m.  „Dimitrie Cantemir" — 
handbal ; l.m. „Dimitrie Can
temir" — volei.

Eftimie IONESCU

RULMENTUL BIRLAD — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 9—21 
(6—3). Surprinzător, dar meri
tat, oaspeții și-au apropriat vic
toria. Realizatori: MIHALCEA
(l.p.). HODORCA (l.p.) șl HAR- 
NAGEA (drop) pentru gazde ; 
PETER — eseu șl drop șl DO- 
DAN — eseu, COMANICI — 2 
tr. șl 2 l.p. pentru oaspeți. A 
condus P. Ionescu (Buc.). (Emil 
Iovu, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — C.S.M. 
SUCEAVA 12—6 (4—0). Joc fru
mos în care gazdele au dominat 
mal mult, avînd o superioritate 
netă in grămezi. Autorii punc
telor: ORTELECAN. LUCA si 
MEDRAGONI — cîte un eseu, 
respectiv HAU — l.p șl LIVA- 
DARU — drop. A condus Al. 
Pavlovici — București. (T. Cor
nea, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — VUL
CAN 6—0 (3—0). Arădenii, mal in
cisivi, șl-au asigurat victoria, 
prin DOMOKOS (l.p.) și LECA 
(drop). A condus Stoica Manea 
— Sibiu. (I. Ioana, coresp).

C.S.M. SIBIU — FARUL CON
STANȚA 0—14 (0—10). Neînvlnșl în 
retur, oaspeții au realizat acum a 
9-a victorie consecutivă, dar 
după un joc de factură medio
cră. Scorul a fost deschis de 
Dinu — eseu transformat de 
Bezușcu (min. 10), la o eroa
re a arbitrului C. Udrea din 
București. Constănțenii — profi- 
tlnd de nervozitatea gazdelor — 
și-au mărit avantajul, prin Gh. 
Florea (min. 40) șl Pllotschi 
(min. 78), fiecare autorul cîte 
unul eseu. (I. Boțocan, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 0—3 (3—0). Aș
teptată cu un mare interes, par
tida de pe stadionul Tineretului 
s-a încheiat cu victoria meritată a

O Duminică, în deschiderea 
derby-ului Farul — Dinamo, o 
selecționată a cluburilor con- 
stănțenc din Divizia „B", 
(CFIi+Construc’iorul) a jucat 
cu echipa Middlesex (din liga 
a II-a engleză). Au cîștigat 
oaspeții cu 9—6 (3—6). Ante
rior Constructorul cîștigase în 
fața rugbyștilor englezi cu 
7—6. 

fața ■ peluzei, de binecunoscut! 
reprezentanți ai scenei : Au
relian Andreescu, Cristina Sta- 
mate, Horia Șerbăncscu, Gina 
Pătrașcu, Radu Zaharescu, No
rina Aiexiu, George Enache, 
Luigi Ionescu, George Bunea. 
Nae Lăzărescu, Elena Merișo- 
reanu, Tudor Ileica, orchestra 
„Doina Bucureștiului" etc.

Sportul. muzica, scheciurile 
cu mult haz s-au strîns dumi
nică intr-un frumos buchet de 
mai....

s-au pregătit pentru cei venit' 
aici terenuri de volei și hand
bal, locuri pentru jocuri dis
tractive, au fost urcate — des
tul de anevoios — un ring de 
box. saltele pentru lupte, po
dium pentru ca demonstrațiile 
să poată fi urmărite de un nu
măr cit mai mare de spectatori.

„Ara ținut să folosim acest 
prilej minunat pentru a face cit 
mai larg cunoscute frumusețile 
și bucuriile sportului" — ne 
spunea Gheorghe Dunărințiu, 
președintele C.J.E.F.S. Și, in
tr-adevăr, puține sînt ocaziile 
cînd o întrecere se poate 
bucura de atiția spectatori...

Pe arenele de întrecere s-au 
perindat reprezentanți ai spor
tivilor din întregul județ : for
mațiile clubului sportiv școlar 
și muncitoresc din Drobeta Tr. 
Severin, tineri din asociațiile 
„Cerna" din Baia de Aramă, 
„Armătura" din Stehaia, A.S. 
Broșteni, Ponoarele, Izverna... 
Disputele au fost spectaculoa
se, iar publicul i-a aplaudat 
deopotrivă pe învingători — 
distinși cu diplome ale „Dacia
dei" — și pe învinși. Și au avut 
ce aplauda pentru că au fost 
prezente la demonstrații o sea
mă de nume de mare populari
tate ale județului și chiar 
sportivi care se bucură de re
putație dincolo de hotarele lui, 
boxerii severineni Dumitru Mî- 
toiu. Constantin Drăghia, Do
rin Răcaru, luptătorii Dumitru 
Cotet, campion republican si al 
„Daciadei" la lupte, alături de 
nu mai puțin cunoscutul cam
pion de juniori Dorel Mogoșa- 
nu, voleibaliștii din Broșteni și 
Baia de Aramă.

Un farmec aparte au avut, 
apoi. întrecerile populare de a- 
lergare în saci, trasul fringhiei, 
jocurile distractive deschise tu
turor celor dornici să-și arate 
vrednicia. în partea a doua a 
zilei arenele au găzduit mani
festările pline de originalitate 
și frumusețe ale „Cîntării Ro
mâniei".

v

studenților, care au transformat 
două lovituri de pedeapsă, prin 
Nistor și Mititelu Pentru învinși 
a Înscris Tudose, prin același 
procedeu. Meciul a fost de o 
bună factură tehnică, contribu
ția avînd-o ambele echipe. A 
arbitrat V; Chlrondojan — Con
stanța (D. Dlaconescu-coresp.)

In clasament conduce Dinamo 
cu «2 p, urmată de Farul (59 p), 
Steaua (57 pl și R. C. Grivița 
Roșie (53 p). Pe ultimele locuri: 
C.S.M. Suceava cu 35 p și Vul
can (30 p).
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HANDBAL DIVIZIA
MASCULIN. Scria I : Universi

tatea Iași — Universitatea Bucu
rești 21—20, C.S.M. Borzești — 
C.S.U. Galați 24—23, Arctic Găești
— Tractorul Brașov 23—21, Cal
culatorul I1RUC București — Co
merțul Constanța 23—15, Metalul 
Vaslui — Unirea Focșani 32—22, 
Celuloza Brăila — ASA Ploiești 
20—16. In clasament : 1. C.S.M. 
Borzești 48 p, 2. Tractorul Bra
șov 43 p, 3. Universitatea Bucu
rești 39... 11. ASA Ploiești 30 p, 
12. Unirea Focșani 25 p. Seria a 
II-a : Nitramonla Făgăraș — Mi
nerul Moldova Nouă 30—19, 
Strungul Arad — Independența 
Carpați Mîrșa 17—23, Metalul 
Hunedoara — Șuiorul Bala Sprie 
24—23, C.S.M. Reșița — Minerul 
Cavnic 17—20, Utilaj Știința Pe
troșani — H. C. Minaur n Baia 
Mare 20—19, C.S.M. Sf. Gheorghe
— Unio Satu Mare 11—10. In cla
sament : 1. Independența Carpați

Minerul Cavnic 
Minaur II Baia

Mîrșa 49 p, 2. 
45 p, 3. H. C.
Mare 39 p... 11. C.S.M Sf. Gheor
ghe 28 p, 12. C S.M. Reșița 28 p.

FEMININ. Seria I : Vulturul
Ploiești — Universitatea Bucu
rești 21—17, Filatura Focșani — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 18—24, Ra
pid București — IAMT Vaslui 
13—14, Spartac București — Arge- 
șana Pitești 19—26, Relon Săvi- 
nești — CFR Craiova 27—25, Vo
ința Galați — Textila Doroban
țul Ploiești 14—13. In clasament : 
1. C.S.M. Sf. Gheorghe 48 p, 2. 
Vulturul Ploiești 45 p, 3. Rapid 
București 44 p... 11. Voința Galați 
26 p, 12. Spartac București 23 p. 
Seria a II-a : Tricotextil Sighet 
— A.E.M. Timișoara 16—20. Voin
ța Galați — Industria ușoară O-

POȚI, INTR-ADEVAR, SPERA

dintre

făcut un 
in luptele greco-ro- 
Cu Ion Draica (în 

absolvent al Facultă- 
educație fizică) și

CU SPERANȚE AUTENTICE

s-o desființa iar, pînă

Vasiie Mavrodin (stingi) a auzit că s-a reintrodus 
la parter și se străduiește s-o stăpînească. Numai 

se va face el mare...

Constanta și-a 
nume 
mane, 
curind 
fii de 
cu alții. Și pentru ca locul 
fruntaș cucerit cu trudă in

ani și ani să fie apărat și 
consolidat, a fost asigurat 
un puternic rezervor de vi
itori performeri, 
școala s-a 
vintul cel

Că este 
dit-o și 
mai mici 
co-romane 
recent martori, in sala To
mis. Concursul reunea 74 de 
copii intre 9 și 14 ani, 
sportivi care nu au progra
mate întreceri cu finale pe 
țară și care trebuie 
mulați cumva intr-o 
pregătire și verificați 
inimitabilele condiții 
competiție. Profesori, 
trenori 
tivi, la 
arbitri 
dintre 
gurau 
cusur
Intre organizatori — o feme-

in care 
decis să aibă cu- 
mai greu.
așa, ne-a dove- 
concursul celor 

luptători de gre- 
la care am fost

sti- 
bună 

in 
de 

an- 
spor-și instructori

care se adăugau 10 
in curs de calificare 
foști luptători, asi- 

organizarea fără 
a acestei întreceri.

CONCURSUL REPUBLICAN AL ATLEJILOR JUNIORI
La sfirșitul săptămîmi trecute, 

în mal multe orașe din țară s-au 
desfășurat Întrecerile fazei pe 
zone a concursului republican 
de atletism al juniorilor de ca
tegoria a HI-a. Iată cîștigătorii 
probelor în zonele de la Bucu
rești, Pitești și Sibiu.

BUCUREȘTI. BĂIEȚI : 80 m :
Constantin Gogan (CSȘ Triumf) 
9,5 ; 600 m : Gogan 1:27,0 ; 3 000 
m ~ ' 
9:35,6 ; 90 mg :

600 m :
Tudor Iile (CSȘ Dinamo) 

.' ; *" _ ’ Sorin Oltean
(Viitorul) 12,9 ; 1 000 m obstaco
le : stepanlan Krikor (CSȘ Di
namo) 3:06,9 ; 200 mg : Gabriel 
Godoroja (Viitorul) 27,3 ; 4 X 80 
m : CSȘ 190 și Viitorul 37,3 ; 
lungime : Dan Năstase (Viitorul) 
6,11 m ; înălțime : Dorin Ichi- 
mescu (Viitorul) 1,74 m ; prăjină: 
Marius Păuna (CSȘ 4) 3.90 m :
greutate : Claudiu Popa (CSȘ 8) 
12,76 m ; 5 km marș : Millcă Pe- 
trache (PTT) 30:24,0 ; disc :

B5]

„B“ (etapa a XVIIl-a)
radea 15—16, Chimistul Rm. Vîl
cea — Textila Zalău 25—22, Con
structorul Timișoara — Construc
torul Hunedoara 28—20, Gloria 
Bistrița — Chimia Arad 11—20. 
Voința Odorhei — Nitramonia Fă
găraș 19—17. In clasament : 
Chimistul Rm. Vîlcea 50 p, 
A.E.M. Timișoara 45 p, 3. Con
structorul Timișoara 41 p... 11. 
Gloria Bistrița 25 p, 12. Voința Si
ghișoara 20 p.

1.
2.

„CUPA GAUDEAMUS"
LA BADMINTON

Recent, la Cluj-Napoca, In or
ganizarea Institutului Politehnic 
din localitate, s-a organizat fi
nala „Cupei Gaudeamus" la bad
minton. Au fost prezențl peste 
80 de tineri și tinere din 11 cen
tre universitare, două titluri re
venind reprezentanților centrului 
universitar Timișoara (antrenor, 
Nuți Mocuța), iar trei fiind ciș- 
tigate de studenți bucureșteni 
(antrenor, I. Oprișescu).

Iată cîștigătorii finalelor : 
piu masculin : I. Molodcț 
mișoara) ; simplu feminin : 
coleta ctrstea (București) ; 
blu masculin : I. Molodeț - 

slm- 
(Ti- 
Nl- 
du- 

- V. 
Andor (Timișoara) ; dublu femi
nin : N. Cîrstea — C. Anghel 
(București) ; dublu mixt : A.
llîncu — N. Cîrstea (București). 
„Cupa Gaudeamus" 
Centrului universitar
(Gil. DRAGOMIR — inspector în 
M.E.I.).

a revenit 
București.

ie, Ecaterina Ofițerescu, so
ția cunoscutului antrenor, 
„de 17 ani în sala de lupte" 
— după cum ne mărturisea. 

Dintre competitori ne ale
gem ca interlocutor un bă
iețel sprinten, care se

lupta 
dc nu

timpii să fie una 
„speranțe". Are 9 ani, 
numește Vasiie Mavrodin, 
„face" lupte de circa 6 luni 
și este la al doilea concurs 
din... cariera sa. Crede că 
adversarul următor va pu
tea fi învins prin „tur de 
cap", dar el cunoaște fi 
alte procedee, așa că, dacă 
va fi nevoie...

Crainicul cheamă sporti
vii pe saltea, arbitrii fluie
ră, micii competitori luptă 
voinicește, vor neapărat tu), 
nu fug. tactic, în afara sal
telei. Este admirabilă aceas
tă atmosferă, cu atiția copii 
frumoși și mereu mai puter
nici. Este dătătoare de spe
ranțe această preocupare a 
oamenilor de sport constăn- 
țeni, care și-au înscris lup
tele greco-romane intre dis
ciplinele prioritare și, după 
cum se vede nu s-au limitat 
la scris...

Mircea COSTEA

Elena
33,52

Diamandlev 
m ; 4 X 80

80 m : Va- 
Curtea de 
Ion Tomes- 

1:25,4 ;

Claudiu Popa 43,08 m ; suliță : 
Jan Ungureanu (CSȘ Dinamo) 
47,66 m ; ciocan : Em. Tudorache 
(Viitorul) 52,70 m ; FETE : 80 m 1 
Elena Constantihescu (Viitortii) 
10,0 ; 600 m : Geta Vasilol (CSȘ 
Dlnamo) 1:39,6; 2 000 m : Feli
cia Vasiloi (CSȘ Dlnamo) 7:12,1 ; 
80 mg : Adelina Nica (Viitorul) 
12,3 ; 200 mg : Nica 30,4 ; 2 km 
marș : Constantina Sandu (PTT) 
11:33,2 ; lungime : Henriette Ne- 
delcu (Viitorul) 5,42 m ; înălți
me : Galina Astafei (CSȘ Steaua) 
1,61 m ; greutate : Mihaela Oană 
(Metalul) 12,45 m ; disc : 
Teodorolu (CSȘ Dinamo) 
m ; suliță : Mariana 
(CSȘ Dinamo) 27,26 
m : Viitorul 40,5. .

PITEȘTI. BĂIEȚI : 
Ieriu Stoica (CSȘA 
Argeș) 9.5 ; 600 m : 
cu (CSȘ Rm Vîlcea) 1:25,4 ; 
3 000 m : Ion Uscatu (CSȘ Rm. 
Vîlcea) 9:22,3 ; 90 mg : Constan
tin Moga (CSȘ Aripi Pitești) 
14,8 : 1 000 m obstacole : Ion 
Tomescu 2:49,8; 200 mg: Sorin 
Stancu (CSȘ Lie. N. Bălcescu 
Craiova) 29,0 ; 5 km marș : Flo
rinei Pantelimon (CSM Craiova) 
27:45,4 ; 4 x 80 m : CSȘA Cra
iova 38,5 ; lungime : Doru Căpra- 
ru (CSȘ Tg. Jiu) 5.90 m ; înăl
țime : Bucur Opincaru (CSȘ 
Curtea de Argeș) 1,70 m ; greu
tate : Costel Grasu (CSȘA 
Muscel) 16,20 m ; disc : 
53,24 m ; suliță : Eugen 
(CSȘA Lie. N. Bălcescu 
va) 43.58 m ; ciocan : ______
Călin (CSȘA Craiova) 39,28 m ; 
FETE : 80 m : Iuliana Nicolaescu 
(CSȘ Rm. Vîlcea) 10,1 ; 600 m : 
Daniela Bolovan (CSȘA C-lung 
Muscel) 1:37,3 ; 2 000 m : Adela
Dumitru (CSȘ Slatina) 7:30,2 ;
2 km marș : Victoria Zăvoianu 
(CSȘA C-lung Muscel) 11:56,3 ;
80 mg : Iuliana Nicolaescu 11,8 ; 
200 mg : Bogdana Mlnciunescu 
(CSȘA C-lung Muscel) 32,2 ; 4 X 
80 m : CSȘ Slatina 43,5 ; lungi
me : Carmen Chiosa (CSȘ Dro
beta Turnu Severin) 5,01 m ; 
înălțime : Chiosa 1,48 m ; greu
tate : Izabela Dincă (CSȘ Curtea 
de Argeș) 12,58 m ; disc : Dincă 
32,70 m ; suliță : Costinela Ivan 
(CSȘ Curtea de Argeș) 29,40 m.
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PE MICUL I
VINERI 21 MAI, ora 17 (pro

gramul II), în cuprinsul emi
siunii „Stadion" : selecțiuni 
din finalele C.M. de box (co
mentator — Cristian Țopescu).

SIMBATA 22 MAI, In cu
prinsul emisiunii „La sfîrșit 
de săptămînă" : „Femeia șl 
șahul", film realizat de tele
viziunea sovietică ; partea a

doua

te,iis
DUJ 

prinși 
cal* : 
prezei 
ora 
„Tel 
tâ dc



[A MARI, ÎNGRIJORĂTOARE CHIAR,
iIATEIE NAJIONAIE DE HALTERE
*, rezultatele 
pionatele de 
î recent la 
'JE, iar cele 
onale reăli- 
onvinge des- 
șită a între- 

o compara- 
itele campio- 
cut și cele 
vom convin- 
tegorii situa- 

„roză". S-a 
irilej că toc- 
care au fost 

în ultima 
concursuri, 

jționale, au 
i aceasta re- 
hiar excel en- 
oslan, Mobin 
i și Vasile 

ce alții — 
ultima vre- 

h. Dinu. Du
și de la care 
riment — nu 
>rma cores- 
l obținerea 
e să exprime 
bile. grație 
leinice la an- 

tatele cam- 
le de anul 
n acest an 
iele concluzii 
>ile. Din cele 
ai la patru 
imțitor mai 
egale: la cat. 
a progresat 
mă". M. Tuli 
menținut la 
și cu un an 
iră", V. Dociu 
kg mai mult; 
J. Cioroslan a 

12,5 kg (un 
competitiv pe 
r la „grea" 
bolns”*) a to

talizat cu 15 kg mai mult de- 
cit campionul din 1981, Nicolae 
Cezar.

Un al doilea aspect care 
trebuie să fie relevat — și 
nu este deloc neglijabil sub 
raportul performanțelor — 
constă în decalajul valoric din
tre campioni și următorii cla
sați. Situația este chiar alar
mantă ! La unele categorii, di
ferențele sint de ordinul zeci
lor de kilograme 1 Dragomir 
Cioroslan l-a învins pe vice- 
campionul țării cu 65 kg I Nu 
era mai normal ca la această 
categorie să fi concurat Gh. 
Dinu, singurul adversar redu
tabil al recordmanului ? Dar 
Gh. Dinu a preferat să nu aibă 
„griji" și să devină cu ușurin
ță campion la categoria ime
diat superioară (mijlocie), as
pirație care, dealtfel, a și rea- 
iizat-o. Iată și alte exemple : 
V. Groapă cîștigă totalul la 
„grea" cu +42,5 kg față de L. 
Mihai, iar V. Dociu la, „ușoară" 
cu +12,5 kg față de Gh. Iuga !

In asemenea condiții, ne pu
nem o întrebare firească : ce 
facem cu schimbul de miine 7 
Iată o problemă care cere răs
puns din partea forurilor de 
specialitate (F.R.H.C., cluburi 
și asociații). Nu putem spune 
că nu avem tineri talentați, ca 
Nicu Vlad, Pavel Nedelea, Do- 
rel Mateeș și alții. Dar, pen
tru ca aceștia să ajungă la un 
nivel competitiv pe plan in
ternațional este necesar ca ei 
să muncească mult. procesul 
de instruire și de formare 
fiind destul de îndelungat, fapt 
de care trebuie să țină seama 
antrenorii, neprecupețind efor
turile și depunînd o muncă ri
guroasă. competentă și efi
cientă.

Ion OCHSENFELD

oicul cticacitdfii** la baschet

PALL, LA
5 divizionare 
baschet desfă- 
săptămînii tre- 
„Trofeului e- 
t de ziarul

a lll-a)
K m : Ellade
Sibiu) 9,7 ; 

bias (CSȘ Si- 
000 m •• Clau- 

Mediaș) 8:27,1 ;
Dragoș Frâți- 

ărul Brașov) 
oni Barf (Lu
ngime : Sorin

Mureș) 5,89 
:mU Demeter 
- ; greutate : 

Făgăraș) 
rnelu 45,02 m ; 
ugar (Lueeară- 
locan : Minai 
biu) 37,20 m ; 
Sf. Gheorghe 
: Enlko Csorba 
liesc) SJ„3, 'S00 
ab (CSȘ Sf.
2 000 m : Ildl- 

l Tg. Secuiesc) 
asilica Greblea 
lungime : Flo- 

(Luceafărul) 
: Daniela Târ- 

1,4'5 m ; greu- 
® (Metalul Tg. 

’ ; disc : Szasz 
Aurica Bușnlță 
8 m ; 4 X 80 
ul Brașov 41,5.

irsului republi- 
nbinate, junlo- 
niel (Viitorul. 
>an) a realizat 
alt — record 

s-a clasat pe

PUBLICAN DE 
JUNIORILOR I

12 PUNCTE DE „MIE"
SPORTUL, se prezintă asfd : 1. 
MAGDALENA PALL („U" Cluj- 
Napoca) 988 p, 2. Camelia Solo- 
văstru (Voința Brașov) 962 p, 3. 
Ștefania Borș (Voința București) 
948 p, 4. Mariana Bădinici (Poli
tehnica București) 803 p, 5. Doi
na Prăzaru-Mathe („U“ Cluj- 
Napoca) 766 p, 6. Georgeta Si- 
mioana (Progresul București) 695 
p 7. Emilia Pușcașu (Progresul 
București) 686 p, 8. Măndica 
Ciubăncan (Olimpia București) 
654 p, 9. Monica Așteleanu (Mo
bila Satu Mare) 646 p, 10. Sorina 
Lambrino (C.S.U. Ploiești) 639 p.
• După desfășurarea întreceri

lor locale. Concursul republican 
ai cadeților (juniori II) a ajuns 
în faza de zonă, ale cărei dispu
te vor avea loc, între 28 și 30 
mai, în următoarele localități : 
MASCULIN : ARAD (se califică 
două echipe ; Iau parte C.S.Ș. 
din Arad, Timișoara. Deva, Satu 
Mare, Cluj-Napooa, Mediaș, Si
biu și Lie. „Petru Maior" Gher
la) ; TlRGOVIȘTE (se califică 
două echipe ; iau parte C.S.Ș. 
din Tîrgovlște, Brăila, Tulcea, 
Brașov, Iași și Pitești) ; BOTO
ȘANI (se califică o echipă ; iau 
parte C.S.Ș. din Botoșani, Galați, 
Tg. Mureș. Piatra Neamț șl Lie. 
1 Constanța) ; TG. JIU (se cali
fică două echipe ; iau parte 
C.S.Ș. din Tg. Jiu, Craiova, Rm. 
Vîlcea, Tr. Severin, 1 Oradea, 
Ploiești șl C.Ș.B. București) ; 
FEMININ : BACAU (se califică 
două echipe ; iau parte C.S.Ș. 
din Bacău, Botoșani, Rădăuți, 
Cluj-Napoca, Rm. Vîlcea, Con
stanța) ; SIBIU (se califică două 
echipe ; iau parte C.S.Ș. din Si
biu, Arad, Mediaș, Ploiești, Cra
iova. Oradea Deva); GALAȚI (se 
califică o echipă ; Iau parte 
C.S.Ș. din Galați, Focșani, Iași 
și C.S.Ș. 2 Politehnica București); 
SF. GHEORGHE (se califică do
uă echipe ; participă C.S.Ș. din 
Sf. Gheorghe, Satu Mare, Dej, 
Voința Brașov, Voința Tg. Mureș 
și Tînărul petrolist Tîrgovlște). 
Turneele finale vor avea loc In
tre 6 și 12 septembrie.

niefi, pe sta dl o- 
din București 

concursul repu- 
ră al juniorilor 
□trecerile încep 
6,30, iar duml-

UNIVERSITARE 
EȘTI
duminică, pe 
din Pitești, vor 

ațele republlca-

I
ului filmat 
jucătorul de
MAI, ta cu- 
ul duminl- 
t", rubrică 
rin Satmari: 
-a mul n) : 

ne reallza- 
^năsescu. •

WMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT ÎNTORNEAZA
PRONOSTICURI—

La sfîrșitul acestei săptămlni 
va avea loc un atractiv concurs 
Pronosport, cu meciuri deosebit 
de interesante din campionatele 
divizionare B ale României șl 
Italiei. Iată pronosticurile făcute 
de participantul Vișan Radu din 
București, care la concursul din 
18 aprilie a.e. a obținut un au
toturism „Dacia 1300“ :

I. Rapid — Petrolul 1, X, 2 
n. „Poli" Iași — Gloria B-ța 1 

rn. Ceahlăul — f.S.M. Sv. 1 
rv. Mecanică fină — Șoimii 1 

V. Rapid Ar. — F.C. Bala M. X i
VI. Bari — Brescia X

VII. Lecce — Pisa 2
Vin. Palermo — Catania 1

IX. Perugia — Foggia X
X. Pescara — Rimini 1, X

XI. Plstolese — Sampdoria 1, X
XII. Spăl — Varese 1

xni. Verona — Lazio 1» 2

| O RECONFORTANTA VICTORIE
| A ECHIPEI

(Urmare din pag. 7)

cea mai frumoasă repriză de fot
bal din cite am văzut în jocurile 
echipei României. Jucătorii au 
fost foarte afectați de desfășura
rea meciului cu Peru și au hotărît 
să facă imposibilul ca să cîș- 
tigăm cu Chile. Cei accidentați 
mi-au cerut să joace așa cum 
pot. A fost o mobilizare emo
ționantă. Cămătaru a șchiopă
tat cit a jucat Gcolgău a avut 
dureri, Turcu și-a ferit mina, 
dar cu toții au făcut 45 de 
minute de joc extraordinar, în 
care Bălăci a acționat fără gre
șeală, Boiiini s-a întrecut pe 
el, Klein șl Ticlcanu au mane
vrat excelent. Un joc rapid care, 
a surprins și derutat total 
echipa chiliană, care aflase că 
avem dificultăți. Un joc eu 
presing, care a dus Ia cele trei 
goluri marcate în prima repri

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

CEI ÎNDRĂZNEȚI ÎNVING!
(Urmare din pag. 1)

rie. Jucătorii accidentați au 
cerut să joace, cum ne-a 
spus Luce seu. ?i cu toții au 
jucat și ou făcut cea mai 
mare repriză de fotbal din 
cite știe Mircea Luce seu, 
care a jucat de 70 de ori in 
echipa națională. Ne-a spus 
ieri că are- filmele celor trei 
jocuri pe care le va aduce 
acasă, să le vedem. Teme
rar acest fotbalist „bătrin", 
dar tinăr antrenor, peste 
noapte, al echipei naționale, 
care nu se ferește de fur
tuni, nici la propriu, nici la 
figurat. Temerari acești ti
neri internaționali lansați ți 
ei tot peste noapte interna
ționali, minunați internațio-

ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU CONDUCERILE CLUBURILOR DIVIZIONARE „A“ Șl „B"

SFÎRSITUL CAMPIONATULUI, PERIOADĂ 
IMPORTANTĂ ÎN CARE ORDINEA, DISCIPLINA 
Șl CORECTITUDINEA TREBUIE SĂ PRIMEZE ! 
Cea de a 65 a edific a campionatului va Începe la 8 august

(Divizia „A") ți 15
Ieri dimineață, la sediul F.R. 

Fotbal, a avut loc o ședință 
de lucru organizată de condu
cerea C.N.E.F.S. și a F.R.F., 
la care au luat parte președin
ții cluburilor și secțiilor de 
fotbal cu echipe in diviziile 
„A" și „B“, pentru discutarea 
unor probleme de actualitate 
înaintea încheierii campionatu
lui 1981—82.

Cu acest prilej a fost 
prezentat planul de mă
suri pentru întărirea ordi
ne! și a disciplinei, pre
cum și a legalității in admi
nistrarea fondurilor destinate 
activității fotbalistice. Au fost 
comunicate hotăririle biroului 
Comitetului Executiv al 
C.N.E.F.S. privind sancționarea 
celor răspunzători pentru aba
teri financiare constatate la 
unele cluburi de fotbal. S-a 
arătat că pe viitor nu se va 
mai tolera nici o abatere de 
la respectarea regulilor finan
ciare, controalele vor fi Ia pe
rioade scurte și orice abatere 
va fi imediat sancționată con
form legilor în vigoare.

Pentru participanțll care nu 
. și-au procurat încă bilete, pre

cum și pentru cei ce doresc sâ-și 
sporească șansele de mari dști- 
gurl, se reamintește că agențiile 
Loto-Pronosport mai pot elibera 
doar astăzi bilete pentru tragerea 
obișnuită Loto de vineri 21 mai 
1982. Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra miine printre marii ctș- 
ttgătorl !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 19 MAI 
1982

EXTRAGEREA 1 : 3 25 38 7
32 17

EXTRAGEREA A II-a : 40 14 
19 9 27 4

FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.157.504 lei, din care 
215.557 lei, report la catego
ria L

ROMÂNIEI
ză. După golul al doilea în
scris de noi tribunele au în
ceput să scandeze „OIe“, „Ole" 
jucătorilor noștri în atac, ca și 
toreadorilor la coride. Iar Klein 
a înscris și al treilea gol.

După pauză, obosită de acest 
efort. înlocuind jucătorii încă 
nerestabili(i complet, cu senti
mentul că nu mai pot pierde 
jocul și apoi, plusul de vigoare 
ai echipei adverse, care a 
schimbat din jucători, nu am 
mai putut inscrie. repriza a 
aparținut gazdelor, care au și 
marcat de două ori. noi rămi- 
nînd însă cu o victorie pre
țioasă.

Mi-e greu să vă spun acum 
concluziile, așteptăm să ajun
gem acasă, să decantăm tot 
ceea ce s-a petrecut și să ne 
organizăm pentru Ia toamnă".

Legătura s-a întrerupt apoi, 
rămînînd doar cu vești de la 
unele agenții de presă, (a. n.).

nalii „bătrini” care încep a 
două carieră in reprezenta
tiva țării. Pe cei curajoși, 
soarta ii ajută, spuneau 
strămoșii noștri, romanii. 
Fotbaliștii noștri să îndrăz
nească, deci, mai mult în 
viitor.

Ne bucură victoria, care 
rămine prestigioasă in pal
mares, dar atitudinea admi
rabilă a acestui nucleu de 
fotbaliști poate să valoreze 
mai mult, să insemne renaș
terea echipei naționale de 
care avem nevoie la toamnă.

Caravana lotului reprezen
tativ, care se află pe drum 
de înapoiere acasă, are 
dreptul la felicitări și la 
îmbrățișările tuturor celor 
ce iubesc fotbalul la noi.

august (Divizia „B")
O atenție deosebită a fost 

acordată problemelor legate de 
sfîrșitul campionatului de fot
bal in vederea evitării unor 
manevre incorecte in jocul re
zultatelor, pentru o desfășura
re normală a ultimelor parti
de, fără vicieri ale clasamen
telor. S-a insistat In mod deo
sebit asupra intensificării pro
cesului educational in această 
perioadă, eu Jucătorii, antreno
rii, tehnicienii și activiștii clu
burilor.

Pregătirea viitorului campio
nat a preocupat de asemenea 
lucrările ședinței. în prezent 
F.R. Fotbal lucrează la un nou 
regulament de transferări al 
fotbaliștilor de performanță și 
la regulamentele de funcționare 
ale antrenorilor și arbitrilor, ca 
și la alte acte normative. Aces
te regulamente ca și perioada 
de transferări din pauza com- 
petițională vor fi anunțate la 
timp.

Cea de a 65-a ediție a cam
pionatelor divizionare de fot
bal va începe astfel : Divizia 
„A" la 8 august a.c„ iar Divizia 
„B“ la 15 august a.c.

ATITUDINEA
La meciul Petrolul — 

Tractorul Brașov, disputat 
săptămîna trecută la Plo
iești, în ciuda ploii persisten
te, a fost o afluență de pu
blic cum de mult n-am 
mai văzut. 20 000 de spec
tatori au umplut pînă la 
refuz stadionul,' iar alte cî- 
teva mii au rămas in afa
ră. Gazdele au luat toate 
măsurile organizatorice (in
clusiv prezența unor com
petente organe de ordine), 
iar prin stația de amplifi
care i-au invitat pe specta
tori să se comporte civilizat, 
anticipînd faptul că unii in
tenționau să plătească polițe 
pentru cele întâmplate In 
toamnă. în meciul de ta 
Brașov. Jucătorii ploieștenii,

După testul loturilor de tineret și juniori

AU CUVINTUL ANTRENORII
în cadrul acțiunilor la nivel de loturi reprezentative, marți pe 

Stadionul Republicii a avut loc un joc-test, care a opus selec
ționatele de tineret și de juniori. La sfîrșitul acestui meci, cu 
caracter de verificare, i-am solicitat pe cei doi antrenori Cornel 
Drăgușin și, respectiv, Marcel Piguiea, să ne răspundă la urmă
toarele trei întrebări :

1. CE AȚI URMĂRIT PRIN TESTUL DE MARȚI ?
2. CE JUCĂTORI S-AU DESPRINS CLAR DE CEILALȚI ?
3. CARE SÎNT URMĂTOARELE ACȚIUNI ALE LOTULUI DE 

CARE RĂSPUNDEȚI 7

C. Drăgușin: „LA TINERET, 
COMPLETAREA LOTULUI-

1. Continuarea pregătirilor in 
perioada de întrerupere a cam
pionatului, în conformitate cu 
recomandările Colegiului cen
tral al antrenorilor. Verificarea 
de noi jucători pentru comple
tarea lotului de tineret pe 
unele posturi deficitare. A fost 
cazul lui Vușcan, de la Strun
gul Arad, Mănăilă, de la F.C. 
Constanța. V. Radu, de la C.S. 
Tîrgoviște, Soare, de la Steaua, 
ji Adolf, de la Dinamo Victo
ria București. Din păcate A. 
Popescu, de la Universitatea 
Craiova, deși a fost convocat 
nu s-a prezentat Ia această ac
țiune, antrenorul Ion Oblemen- 
co reținîndu-1 pentru un joc 
amical 1 Totodată am avut po
sibilitatea să-1 urmărim și pe 
juniorii mari — U.E.F.A. ’82, 
din rîndurile cărora să știm 
pe cine ne putem baza pentru 
promovare in lotul de tineret.

2. Cred că merite deosebite 
a avut întreaga echipă. 
Totuși dacă ar fi să remarc 
pe cei mai buni, aceștia ar fi 
Popicu, Circiumaru, Matei, Mi
ne» și C. Iile. Dintre debu- 
tanți, Mănăilă șl Soare au 
trecut cu bine primul examen.

3. Următoarea acțiune va 
avea loc în luna iulie cînd 
vom efectua o pregătire cen
tralizată în vederea jocurilor 
internaționale și oficiale din 
această toamnă cu Danemarca, 
la 1 septembrie, cu R.D. Ger
mană, la 22 septembrie, am
bele pe teren propriu. cu 
U.R.S.S., la 13 octombrie în 
deplasare, în sfîrșit jocul ofi
cial cu Italia, in deplasare, la 
27 octombrie, In cadrul cam
pionatului european.

PENALTY-UL NU SE ACORDA DOAR
PENTRU FAULT SAU
La o primă vedere, acest 

titlu pare un joc de cuvinte, 
pentru că, cei mal mulți 
știu că penaltyul se acordă 
numai pentru fault sau henj 
In careu, pentru contactul 
corporal voit în careu, cum 
sună mal nou sancționarea u- 
nor infracțiuni din suprafața 
de pedeapsă. Din păcate, mai 
sint in fotbalul nostru și 
antrenori și jucători care 
judecă așa, șl chiar arbitri 
care aplică incom
plet prevederile ar
ticolului XII. gre
șeli și incorectitu
dini. Spunem aceas
ta, deoarece, de doi 
ani, articolul respectiv a fost 
completat cu o decizie a In
ternational Bo'ard-ului, la 
punctul „lovește sau Încear
că să lovească un adversar** 
adăuglndu-se și ,.sau II scui
pă". Intr-un asemenea caz. 
al scuipării adversarului In 
careu, pe lingă eliminarea 
jucătorului vinovat, se dic
tează lovitură de pedeapsă 
(sau lovitură liberă directă 
dacă fapta s-a petrecut lu 
afara careului).

Did păcate, intOnim tot 
mai des, in toate cele trei 
eșaloane, nesancționate aseme
nea gesturi, prin care unii 
jucători iși ofensează in acest 
mod adversarii, ba chiar 
șl coechipieri, uitindu-se că 
insulta gravă care constă in 
scuiparea oricărei persoane 
(arbitri, conducători, coechi-

^uncMf 
pe

TRIBUNEI A FOST PROMPTĂ
înșiși, au acționat sportiv, 
în ciuda faptului că nu 
reușeau să Înscrie.

Atmosfera a fost, Insă, 
tulburată o dată. La o fază 
discutabilă, de la tribuna a 

doua s-a aruncat cu o sti
clă in teren („o sticlă de 
1/4”, cum a consemnat în 
raport și arbitrul M. Salo- 
mir). Atunci am văzut e- 
cou! tribunei, ATITUDINEA 
CORECTĂ A SPECTATO
RILOR, care n-au admis o 
asemenea abatere. După ce

M Piguiea: „LA JUNIORI, 
ETAPA SELECȚIEI-

1. Selecționata U.E.F.A. 83, 
care anul viitor va participa la 
preliminariile campionatului 
european, se află la început de 
drum, deci ne situăm în eta
pa selecției. Dealtfel. în ma
joritate. componenții acestei 
selecționate au fost stabiliți 
după selecțiile pe care le-am 
efectuat în ultimele 5 zile. 
Răspunzînd solicitării de a ti 
sparring-partnerl lotului de 
tineret, am folosit în prima 
repriză echipa care a luat 
parte la preliminariile trecute 
ale C.E., iar în repriza secundă 
echipa U.E.F.A. 83. pe care 
doream să o testăm. intr-un 
prim examen, in fata unui 
adversar redutabil.

2. Primele aprecieri sint în
curajatoare. Am trecut un 
plus în dreptul lui Hagi, 
Trîmbițaș, Bica și Mcszaroș.

3. Vom continuă etapa selec
ției. Un prim prilej ni-1 va o- 
feri turneul final al campio
natului republican de juniori, 
care va avea loc între 27 și 
30 mai la Focșani. în paralel 
vom urmări și alți susceptibili 
juniori prin vizionarea mai 
multor meciuri ale campionatu
lui de speranțe, astfel ca la 1 
iunie să putem porni. din 
plin, la drum cu un prim lot.' 
După o perioadă de pregătiră 
centralizată, pe care o vom e- 
fectua la București, vom sus
ține, la 11 și 13 iunie, două 
meciuri in Polonia. în conti
nuare, între 21 și 26 iunie vom 
lua parte la turneul de la Ri
jeka, iar în august la .Tur
neul Prietenia", care se va 
desfășura în R.P.D. Coreeană.

HENȚ IN CAREU !
pieri, observatori etc.) se 
pedepsește tot cu eliminare 
șl cu o lovitură liberă indi
rectă.

Acum, cînd finalul de cam
pionat anunță partide de 
luptă, de tensiune, așteptăm 
o comportare sportivă. Iar 
pentru aceasta, pe lingă e- 
ducația din afara terenului, 
e necesară sportivitatea din 
clmpul de joc, pe care fie
care jucător este chemat să 

o apere și fiecare 
arbitru obligat să o 
păzească de orice 

_. _ denaturare. Rolul 
cavalerilor fluieru
lui, care trebuie să 

dea dovadă de fermitate și 
promptitudine, trebuie corelat 
eu obligația căpitanilor de 
echipă, de a-și calma, de a 
invita la atitudine de fair- 
play propriile echipe.

Jocul de fotbal se cere 
mal mult respectat. prin 
evoluții de calitate, prin com
portări civilizate, nu prin 
imbrînceli, faulturi, Jignirea, 
scuiparea adversarilor sau a 
coechipierilor, nu prin protes
te și injurii. Spectacolul fot
balistic trebuie respectat mult 
mai mult decît se face in cam
pionatele noastre. Atît de 
Jucători, antrenori și arbitri, 
cit și de toți spectatorii. 
Pentru că fotbalul nu trebuie 
să fie dectt o luptă sportivă. 
• morală activă 1

Mirceo M. IONESCU

a aruncat cu sticla, autorul 
gestului nesăbuit a vrut să 
fugă. Dar un grup de spec
tatori din preajma lui l-au 
izolat și l-au dat pe mina 
miliției. Acesta se numește 
Dumitru Paraschiv. din co
muna Albești, sudor la 
Ș.U.T. Teleajen, în vîrstă 
de 24 de ani.

Credem că atitudinea „tri
bunei ploieștene" (așa ar 
trebui să acționeze specta
torii peste tot față de tur- 
bulenți) și sancțiunea orga
nului de ordine publică îl 
vor readuce la realitate pe 
Dumitru Paraschiv, ca și pe 
alții ca el care mai încearcă 
să vicieze atmosfera de pe
stadioane.

Constqptin ALEXE



pupâ cm. de tex PUGILIȘTI1 ROMANI TREBUIE SA DEVINĂ
MULT MAI COMPETITIVI ÎN RINGUL

Cea de a treia ediție a cam
pionatelor mondiale de box 
amator i-a reunit, pentru a- 
proape două săptămîni de în
treceri, pe cei mai valoroși pu- 
giliști amatori din 45 de țări 
ale lumii. Reuniunile decisive 
(sferturi de finală, semifinale și 
finale) au oferit spectatorilor 
din Miinchen partide viu dis
putate, mulți dintre comba
tanți aruneînd în luptă și ul
timele resurse de energie. La
și nd la o parte numeroasele 
decizii eronate, care au modi
ficat într-o oarecare măsură 
clasamentele finale ale unor 
categorii, competiția de la 
„Olympîahalle a dat specialiș
tilor posibilitatea trecerii in 
revistă a întregului potențial 
londial al sportului cu mă
nuși amator, evidențiind dife
rite școli de box, maniere de 
arbitraj, stiluri de luptă, ofe
rind, implicit, prețioase învă
țăminte pentru antrenorii che
mați să pregătească echipele 
reprezentative ale diferitelor 
țări în vederea participării la 
jocurile Olimpice 
Angeles.

întrecerile s-eu 
un nou succes al 
cubanezi,

n-a

se

cu- 
a-

de la Los

încheiat cu 
pugiliștilor 

, care au cucerit 5 
medalii de aur, una de argint 
și una de bronz. Sportivii ame
ricani, uneori beneficiari ai 
deciziilor arbitrilor, au urcat 
și ei de trei ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, ocupînd și două 
locuri 2 și două locuri 3. în 
progres față de ultimele mari 
competiții de nivel mondial 
s-au situat și boxerii sovietici 
(3 medalii de aur, 2 de argint 
și una de bronz). Cu cîțiva 
sportivi talentați și bine pre
gătiți, Bulgaria se menține pe 
locul fruntaș cucerit la J.O. de 
la Moscova. în sfîrșit, lista 
medaliaților la cea de a III-a 
ediție a campionatelor mon
diale de box amator cuprinde 
sportivi proveniți din 19 țări. 
Iată-le, în ordinea clasamentu
lui pe medalii s Cuba, S.U.A., 
U.R.S.S., Bulgaria, R.D. Ger
mană, Coreea de Sud, Polonia, 
Mongolia, R.P.D. Coreeană, Ita
lia, Finlanda, Iugoslavia, Româ
nia, R.F. Germania, 
Olanda, Venezuela, 
Norvegia.

Prin ce se caracterizează bo
xul practicat de pugiliștii care 
au realizat cele mai mari suc
cese ?

Suedia, 
Irlanda,

Care este, deci, boxul com
petitiv pe plan mondial ?

Ca să putem răspunde corect 
la aceste întrebări este nece
sar să facem precizarea că la 
campionatele mondiale
fosț acceptată maniera de ar
bitraj cu aparatul electronic de 
punctaj cum s-a procedat la 
campionatele continentului nos
tru. Așa cum a reieșit din 
conferința de presă cu repre
zentanții A.I.B.A., se preconi
zează că la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles să se arbi
treze la fel ca la C.M. de la 
Miinchen. în aceste condiții, 
au fost preferați ca învingători 
(șl vor fi) pugiliștil care pro
duc în ansamblul evoluției lor 
o. impresie mai bună, care 
reușesc să-și domine partene
rii de întrecere cu lovituri cla
re, puternice, eficacitatea lovi
turilor fiind luată în conside
rație mult mai mult decît 
apreciază în Euiropa.

Pugiliștil cubanezi, bine 
noscuți dealtfel iubitorilor
cestui sport din țara noastră, 
au avut (majoritatea) o ex
celentă pregătire fizică, fiind 
capabili să ducă lupta intr- 
un ritm susținut pe întreaga 
durată a meciului. Absolut 
toți boxerii cubanezi se pre
zintă cu un stil ofensiv, cu 
atacuri permanente încheiate 
de cele mai multe ori cu lo
vituri puternice cu care își 
zdruncină adversarii, scoțîndu-i 
uneori din luptă. Atacurile loc 
încep de obicei cu lovituri de 
la distanță, la cap, și se în
cheie 
serie 
corp.

Cei 
vii din echipa S.U.A. au 
stil asemănător cu cel al pu- 
giliștilor cubanezi, fiind însă 
mult mai mobili in ring, alter- 
nînd perioadele de box in de- 
fensivă-actlvă cu cele de a- 
tacuri insistente. Toți cei care 
au urcat pe podiumul de pre
miere posedă o bună viteză de 
execuție și o apreciabilă forță 
de lovire. Ori de cîte ori au 
fost depășiți de adversari în 
unele momente, au început 
lupta ofensivă susținută, domi- 
nîndu-șl evident adversarii cu 
lovituri puternice încheiate de 
multe ori cu k.d.-uri. Toți bo
xerii americani, și nu numai el, 
pornesc Ia atacuri dezlănțuite, 
in ultimele 30 de secunde ale 
reprizelor (și, in special. în

aproape întotdeauna cu 
de lovituri (puternice) la

mai miulți_ dintre sporti- 
un

59» P (R. D. Germană)

ÎMI

Mihai TRANCA

(R. D. Germană) 
(R.F. Germania)
(S.U.A.)
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,600 DIN 600“ LA PISTOL VITEZĂ

(U.R.S.S.)

și Joe Jordan 
pentru a treia 

finală a „Cupei

INTERNATIONAL 
finalul meciurilor), avind for
țele proaspete, ca și cum abia 
atunci ar fi început meciul ! 
O remarcabilă capacitate 
de luptă au dovedit și spor
tivii din R.P.D. Coreeană.

Sperăm ca tehnicienii 
zenți la Miinchen să fi 
prins învățămintele care 
impun după acest mare 
curs și să pună în practică, In 
munca de zi cu zi, ideile pe 
care încercăm — și noi — să 
li le sugerăm. Boxerii români 
nu mai dispun, ca in trecut, 
de o pregătire fizică deosebită, 
cu care iși dominau altădată 
adversarii. Forța lor de lovire 
trebuie mult îmbunătățită (și 
ea este perfectibilă prin re
petate și numeroase exerciții); 
dozarea efortului (în scop tac
tic), in așa fel incit sportivii 
noștri să poată produce o im
presie favorabilă în finalul re
prizelor și ai meciurilor, este 
de asemenea o problemă care 
poate fi imediat rezolvată.

După pușca liberă 60 f.c., proba de pistol viteză este cea 
de a doua (dintre cele 21 pentru arme cu glonț) ta care tră
gătorii lumii au reușit să realizeze punctajul maxim. Iatâ, foar
te pe scurt, istoria cuceririi acestui adevărat „vîrf Everest" al 
tirului.

care a reușit să tragă 599 de puncte a fost sportivul 
Wolfgang Suski (R. D. Germană), la un concurs intern, des
fășurat în anul 1975. Primăvara anului 1976 avea să aducă cu 
sine lovitura de teatru, dat fiind faptul că prognozele preve
deau evenimentul pentru anii 80—90 : compatriotul nostru, Cor
neliu Ion, reușea premiera lui „600 din 600", la un concurs 
găzduit de bătrtaul poligon bucureștcan Tunari I Curiozitatea
este că recordmanul nostru a „sărit" peste etapa lui 599 p 
performanță pe care a realizat-o de-abia ulterior (e adevărat 
de două ori), ta 1978, la Stockholm, și ta 1981, la Sofia.
Anul 1979 consemnează repetarea de către

Helnz Welssenberger a cifrei absolute, paxiru ca următorul 
(an olimpic) să rămînă în istoria de pînă acum a probei 
ca cel mal productiv : un 600 p (sovieticul Afanasi Kuzmin) 
șl de 5 ori 599 p ! Tată dealtfel „topul" celor mai bune per
formanțe mondiale în proba de pistol viteză :

600 P

------ vest-germanul i 
pentru ca următorul • 
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Corneliu Ion (România)
' Helnz Welssenberger (R.F.G.) 
Afanasi Kuzmin ‘
Corneliu Ion 
Wolfgang Suski 
Corneliu Ion 
Andreas Franke 
Helnz Relninger 
Roberto Ferraris ______ ,
Teodor Tașcă (România) 
Vladas Turea (U.R.S.S.) 
Corneliu Ion
Afanasi Kuzmin
Young Buljung (S.U.A.)
Manfred Radtke (R.F. Germania) 
Igor Puzîrev (U.R.S.S.)

București 1976 
Frankfurt/M 1979 

Budapesta 1980 
Frank furt/O 1982 

1975 
1978 
1980

FIȘIER ■ FIȘIER « JIS țR •_FIȘ1ER • FIȘIER »

Țicleanu in urmărirea celebrului Marariona, in meciul desfă
șurat săptămina trecută la Buenos Aires : Argentina — România 
1—0. Telefoto : A.P. — AGERPRES

MECIURI DE PREGĂTIRE

Kenny Dalglish 
vor ti prezenți 
oară la faza 
Mondiale". Dintre fotbaliștii no
minalizați de Jock Stein, au mal 
fost prezenți la ediția precedentă, 
din Argentina, Alan Rough. 
Stuart Kennedy Graeme Sou- 
ness, Asa Hartford, Derek Johns
tone și John Robertson.

ITALIA
Federația italiană a desemnat 

15 dintre cei 22 de jucători ce 
vor face deplasarea la turneul fi
nal. Cei 15 convocați de antre
norul Enzo Bearzot pentru un 
stagiu comun de pregătire sînt 
următorii : portari : Dino Zoff 
șt Giovanni Galii ; fundași : 
Antonio Cabrini, Claudio Gentile, 
Gaetano Scirea, Franco Bares!, 
Ful vi o Collovati, Pietro Vicrch- 
owod : mijlocași : Giancarlo An- 
tognonl. Daniele Massaro, Marco 
Tardelli ; înaintași î Franco Cau- 
sio. Bruno Conti, Francesco Gra
ziani. Paolo Rossi.

R. F. GERMANIA
Antrenorul Jupp Derwall, « 

comunicat lotul celor 40 de jucă
tori din care urmează să fie 
alcătuită echipa pentru turneul 
final. în 
Heinz 
Breitner, 
Burdenski 
fundașii : 
Kaltz, 
Dremmler, 
Mfiller, i 
Allofs, “ 
barskl,

SPORTIVI ROMANI 
iN ÎNTRECERI

TBILISI. Turneu Internațional 
de polo î România — R.S.S. Gru
zină 14—9 (2—1, 3—3, 5—3, 4—2), 
Spania — Cuba 9—8, Olanda — 
Suedia 13—8, U.R.S.S. — Selec
ționata studențească a U.R.S.S. 
10—4.

ROMA. In campionatele Inter
naționale de la Foro Itallco, ta 
primul tur c nie Năstase — Flo
rin Segărceanu 5—7, 6—3, 6—3.

BERLINUL Oc. Turneu de te
nis feminin, turul doi : 
Mandllkova — Lucia 
6—3, 6—2.

„CURSA PACII“ ÎNAINTEA
ULTIMELOR PATRU ETAPE

Hana
Romanov

TELEX
CICLISM • Etapa a 5-a a Tu

rului Italiei (Roma — Caserta, 
213 km) a fost cîștigată de elve
țianul Urs Freuler în 2.33:11. In 
clasamentul general conduce 
Bernard Hinault.

FOTBAL • In finala „Cupei 
Olandei" s AZ '67 Alkmaar — 
F.C. Utrecht 5—1 (în primul 
meci 0—1).

HALTERE • Recorduri mondia
le în campionatele U.R.S.S., la 
Dniepropetrovsk, la cat. 52 kg ; 
Bronislav RIjik 114 kg la 
„smuls", Aleksandr Senșin 143 
kg la „aruncat".

MOTO • „Marele Premiu al 
Cehoslovaciei" la motocros, con- 
tînd pentru campionatul mondial 
la clasa 250 cmc, desfășurat la 
Hollce, a revenit americanului 
Danny Laporte („Yamaha"). Du
pă 4 probe, în clasamentul ge
neral conduce belgianul Jobe — 
90 p, urmat de vest-germanul 
Dieffenbach — 54 p.

NATAȚIE • Proba feminină de 
platformă în concursul de sări
turi în apă de la Oaxtepec (Me
xic) a fost cîștigată de Chen 
Xiaoxla (R. P. Chineză) cu 
463,98 p, urmată de Gabrielle 
Franke (R.D.G.) cu 423,78 p șl 
Ramona Wenzel (R.D.G.) cu 
399,60 p.

șah • După 9 runde, la Bu- 
gojno : Kasparov 7,5 p, Spasski 
4,5 p (1), Polugaevski 4 p (3), 
Ivanovic! șl Llubojevicl 4 p (2). 
Petrosian 4 p (1), Hubner 4 p. 
în runda a 9-a, Kasparov a etș- 
tigat la Kavalek, iar partidele 
Petrosian — Najdorf șl Hubner — 
Andersson au fost remize.

VOLEI • La Shanghai, ta meci 
feminin 1 R. P. Chineză — Peru 
3—2 (—12, 7, 8, —16, 8).

VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — 
Partlcîpanțil la cea de-a 33-a e- 
dlțle a „Cursei Păcii" Praga — 
Varșovia — Berlin au petrecut 
miercuri la Poznan a doua zi de 
repaus, după ce au străbătut pe 
șoselele din Cehoslovacia șl Po
lonia 1349 kilometri, ta opt eta
pe. A doua treime a cursei, des- 

” ~ o vreme Însorită șl 
s-a caracterizat prin 

' “ ' șl sosiri
compacte, 
pregătire 

majorității 
________.___  ____ animatorii 
întrecerii s-au numărat și 
români, aflațl mereu pe 
plan al disputei, prezenți 
tălla sprinturilor finale. 
Romașcanu, cu un loc 4 
pa a 8-a, Ionel Garcea, 
Sirbu, Cornel Nicolae, precum șl 
ttaărul Constantin Paraschiv 
s-au evidențiat prin combativitate 
șl spirit de echipă. Pînă la fi
nalul competiției au mai rămas 
patru etape, tasumtad peste 600 
de kilometri, dar soarta cursei 
va fl decisă, ta mod aproape 
cert, pe cei 31 kilometri al pro
bei contracronometru individual 
ce se va disputa ta penultima 
zi, la Neubrandenburg.

Iată acum pozițiile după 8 e-

fășurată pe 
călduroasă,__ __  ....
medii orare ridicate 
strtase, în plutoane 
ceea ce denotă buna 
șl valoarea ridicată a 
concurențllor. Intre

cicliștii 
primul 
la bă- 
Mircea 
în eta- 
Traian

tape : Individual : 1. 
nov (U.R.S.S.) 31 h ( 
Sun (U.R.SJS.) la 0:19 ; 
(R.D.G.) la 0:29 ; 4. 
(R.D.G.) la 0:29 ; 5. 
(U.R.S.S.) la 0:30 ; 8. 
(Polonia) la 0:39 ; 7. 
(U.R.S.S.) la 0:41 ; 8. 
(Cehoslovacia) la 0:42 ; 
zarek (Cehoslovacia) la 
Vitali (Italia) la 0:4« ; 
(Portugalia) la 0:51 ; 12. C. 
raschlv (România) la 1:01,0 ; 13. 
Jurko (Cehoslovacia) la 1:42,0 ;
14. Krawczik (Polonia) la 2:17,0 ;
15. Ludwlg (R.D.G.) la 2:22,0 ;
16. Romașcanu (România) la 
2:36,0 ; 17. Klasa (Cehoslovacia) 
la 2:54,0 ; 18. Petermann (R.D.G.) 
la 3:91,0 ; 19. Keller (R.D.G.) la 
3:04,0. Clasamentul pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. Cehoslova
cia la 0:11 ; 3. U.R.S.S. ta 0:30 ; 
4. Bulgaria la 2:30,0 ; 5. Polonia 
la 2:33,0 ; 6. România la 9:47,0 ; 
7. Franța la 11:36,0 ; 8. Portuga
lia la 13:02,0 ; 9. Italia la 23:00,0 ; 
10. Olanda la 33:08,0 ; 11. Cuba ; 
12. Ungaria ; 13. Maroc ; 14. Fin
landa ; 15. Iugoslavia ; 16. R. P. 
Mongolă.

Zagretdl- 
04 £59.0^; 2.
» 3. Barth 

Loetzsch 
Miscenko 
Seredluk
Barinov 

Vavra 
9. Ko- 
0:43 ; 10. 
11. Silva

Pa-

• La Tanger (Maroc), echipa 
Kuweitului a talilnlt formația 
engleză Manchester City, victo
ria a revenit fotbaliștilor kuwel- 
tienl cu 2—1 (1—0). Au Înscris 
Eddahll (mta. 25) șl Gacem 
(min. 57), respectiv Caton (mta. 
89).
• Aflată ta turneu ta Europa,

reprezentativa Algeriei a jucat 
la Geneva cu echipa franceză 
de primă divizie Bastla, pe care 
a învins-o cu 4—3 (3—1) prin
golurile marcate de Zldane (2) 
Si Tlemsani (2).

SE CONTUREAZĂ UNELE 
LOTURI

IUGOSLAVIA
Antrenorul Milian Milianlci a 

comunicat lista celor 40 de ju
cători preselecțlonați în vederea 
participării la turneul final al 
campionatului mondial din Spa
nia. Acești fotbaliști au Înce
put un ultim stagiu de pregătire, 
ta Novl Sad. ta urma căruia 
va fl ales lotul de 22 jucători ce 
vor face deplasarea 1a „El Mun
dial". Printre selecțlonablll se 
află portarii Pantellcl și Pudar, 
fundașii Z. Vujovicl, Vorotovicl. 
Bulian. mijlocașii Jerolimov, Ses- 
tlcl, Slijvo, precum șl atacanțll 
Surjak, Măriei, Halllhodzicl si 
Rusiei.

Astăzi, 
cu etapa 
Frankfurt

Cursa Păcii continuă 
a 0-a Szamotuly — 
pe Oder (171 km).

BASCHETBALIȘTII JUNIORI IN TURNEE INTERNATIONALE
Reprezentativele de baschet 

(juniori și junioare) iau parte, 
de vineri pînă duminică la 
întreceri internaționale. Lotul 
de juniori susține, la Sofia, 
două meciuri în compania se
lecționatei similare a Bulgariei, 
în vederea acestor jocuri au 
făcut deplasarea : Andrei Po- 
povici (C.S.Ș. 2 Buc.). Bogdan 
Bărbulescu, Călin Șarlă (C.S.Ș. 
Steaua), Viorel Constantin, 
Alexandru Panaitescu (Clubul 
școlar de baschet Buc.), Ghe- 
rasim Tzachis (Dinamo Buc.), 
Cătălin Chioreanu (C.S.Ș. Arad), 
Levente Fodor (C.S.Ș. 
via), Alexandru Haiduc (C.S.Ș. 
Mediaș), Victor Scaiețchi (C.S.Ș. 
Timișoara), Valentin Stănescu 
(C.S.S. Tîrgoviș"e), Attila Sza-

Brașo-

bo (C.S.S. Cluj-Napoca) ; an
trenori : Mihai Bolcu și Liviu 
Călin.

Echipa de junioare s-a de
plasat în R.D. Germană la 
Magdeburg, pentru a. participa 
la un turneu internațional. Lo- ■ 
tul este alcătuit din : Costeia 
Mușat, Ileana Bodnar (C.S.S. 
2 Buc.), Paula Misăilă (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea), Edith Kovacs, 
Elisabeta Bernad (C.S.Ș. Sf. 
Gheocghe), Gabriela Mărgi
nean, Cristina Iuga (C.S.Ș. Si
biu). Rodica Jugănaru (C.S.Ș. 
Constanța), Gabriela Kiss 
(C.S.Ș. Mediaș), Aurora Cîrs- 
toiu (Clubul școlar de baschet 
Buc.), Annemarie Gera (Voința 
Buc.) ; antrenori : Mihai Fie- 
șeriu și Bogdana Diaconescu.

SCOȚIA
ta lista comunicată de antre

norul Jock Stein, cuprlnztod 40 
de jucători susceptibili să par
ticipe Ia turneul final, se află 
patru debutanțl : portarul Leigh
ton mijlocașii Ian McCulloch șl 
Bobby Russell, precum șl ata
cantul lui Celtic Glasgow. Geor
ges McCluskey. fa schimb.

frunte se află Karl- 
Rummenigge și Paul 

alături de portarii 
Franke si Immel j 

FSrster, Hieronymus, 
Stfelike : mijlocașii •

Matthaus, Hani 
Hartwig șl atacanțit : 

Fischer, Hrubesch, 
Worm ș.a.

UNGARIA
Antrenorul Kalman 

alcătuit un lot de 28 
care va fi redus la _____ ___
fac parte printre alții Meszaros, 
Katzirz (portari), Martos, Balint. 
Garaba, Toth (fundași), Muller, 
Nyilasi, Csongradi, Poczik, 
Sallai, Mucha (mijlocași), Faze- 
kas, TSrOcsik, Kiss Bodonyi, G. 
Kerekes (înaintași). în prezent 
jucătorii se află cantonați la 
Tata, apoi echipa va susține eî- 
teva meciuri de pregătire : la 
26 mal cu Hercules Alicante, la 
29 mai cu Elche și la 2 iunie 
cu F.C. Kaiserslautern.

RUMMENIGGE ESTE 
OPTIMIST

Intr-un interviu acordat unul 
comentator al agenției S.I.D. 
DQsseldorf, cunoscutul jucător 
Karl-Heinz Rummenigge a decla
rat că actuala echipă a R.F. Ger
mania este mai puternică decît 
cea care în urmă cu patru ani, 
la turneul final din Argentina, 
nu a reușit să-și păstreze titlul 
mondial cucerit în 1974. „De a- 
semenea — a spus Rummenigge— 
atmosfera în echipă este mult 
mai bună decît acum patru ani, 
cînd au existat unele neînțelegeri 
nedorite Intre componenții re
prezentativei. în ceea ce privește 
apropiatul turneu final din Spa
nia, sînt optimist, cred In șansa 
echipei noastre și aș fl profund 
dezamăgit dacă nu ne-am clasa 
In primele trei locuri".

Meszdly a 
de Jucători 
22. Din Iot

La închiderea ediției

I.F.K. GOTEBORG A CUCERIT „CUPA U.E.F.A."
Aseară, la Hamburg, a avut 

loc cea de a doua manșă a fi
nalei „Cupei U.E.F.A.". dintre 
formația locală Hamburger S.V. 
și I.F.K. Goteborg. Meciul s-a 
încheiat cu o mare surpriză : 
I.F.K. 
scorul 
(urile 
(min.

Goteborg a cîștigat cu 
de 3—0 (1—0), prin go- 
înscrise de Corneliusson 
25). Nillson (min. 62) și

Fredriksson (min. 65, din pe
nalty).

în prima partidă, I.F.K. cîș- 
tigase cu 1—0. Astfel, I.F.K. Go
teborg a intrat în posesia tro
feului.

Alte amănunte in ziarul de 
mîine.

• Tot aseară. în meci amical 
la Halmstad : Suedia — R.D. 
Germană 2—2 (0—1).
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