
VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A R. P. POLONE, 

CONDUSA DE TOVARĂȘUL 

WOJCIECH JARUZELSKI
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri di
mineața a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială de priete
nie in țara noastră, o delegație 
de partid și de stat din Repu
blica Populară Polonă, condusă 
de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-sccretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri și al Consiliului Militar 
pentru Salvare Națională ale 
K. P. Polone.

Ceremonia sosirii delegației 
de partid și de stat poloneze 
a avut loc pe aeroportul Oto- 
peni.

în intimpinarea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski și a ce
lorlalți membri ai delegației au 
venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și tovarășii 
Constantin Dăscălcscu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Ca
zacii, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Andrei, Nicolae Giosan. 
Constantin Oltcanu, membri 
guvernului, reprezentanți 
unor organizații de masă 
obștești, generali.

La ora 10, aeronava cu care 
a călătorit delegația poloneză 
a aterizat. La scara avionului, 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
a fost salutat cu căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare s-a desfășurat 
ceremonia primirii 
oaspete polonez.

Numeroși bucurestcni 
la aeroport au făcut tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech 
plină

ai 
ai 
si

înaltului 

aflați

Jaruzelski o manifestare 
de căldură și prețuire.

★
Palatul Consiliului deLa _____ _

Stat au avut loc. vineri dimi
neață, convorbiri oficiale ro- 
mâno-polone-

Analizind stadiul si perspec
tivele relațiilor bilaterale, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au eviden
țiat cu satisfacție dezvoltarea 
multilaterală si rodnică a ra
porturilor de prietenie și_ cola
borare dintre Partidul 
nist Român și Partidul 
loresc Unit Polonez, 
România și Polonia, și 
levat dorința comună tic a ac-

Comu- 
Munci- 
dinlre 

au re-

tiona pentru amplificarea si a- 
profundarea acestora in viitor, 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-stiintific. cultural si in 
alte sfere de activitate, in folo
sul ambelor țări si popoare, al 
construcției 
două țări, al 
socialismului

In timpul 
varășii Nicolae . .... .
Wojciech Jaruzelski s-au infor
mat reciproc asupra mersului 
construcției socialismului din 
cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
înțelegere și respect reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a reintilnit, vineri după-a
miază, cu tovarășul 
Jaruzelski.

Cu acest prilej, cei 
ducători de partid și 
continuat schimbul 
in probleme bilaterale și inter
naționale de interes

★
Tovarășul Nicolae 

secretar 
Comunist 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, vineri, un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski.

în timpul dineului, 
rat într-o atmosferă 
prietenie, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul 
Jaruzelski au rostit 
care au fost urmărite 
interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

★
Delegația de partid și de 

stat din Republica Populară 
Polonă, condusă de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, a părăsit, 
vineri seara. Capitala.

Ceremonia plecării s-a des
fășurat pe aeroportul Otopeni-

Numeroșii bucurcșteni, pre
zent! Ia aeroport, au aclamat 
îndelung pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaru
zelski, exprimindu-și profunda 
satisfacție fată de fructuosul 
dialog româno-polon 
inalt.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski și-au luat 
un călduros rămas bun.

La ora 21,30, aeronava a de
colat.

socialiste in cele 
cauzei generale a 
si păcii în lume, 
convorbirilor, to- 

Ccaușescu $i

Wojciech

doi con- 
de stat au 
de păreri

comun.

Ceaușescu, 
Partiduluigeneral al

Român, președintele

desfășu- 
de caldă 

Nicolae 
Wojciech 
toasturi, 
cu viu

la nivel

tovarășul 
tovarășul
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încep Campionatele mondiale de popice

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI ABORDEAZĂ
CU ÎNCREDERE ÎNTRECERILE PE ECHIPE

• Interes major la actuala ediție • Astăzi, festivitatea de 
deschidere • Au
La Brno. orașul

14-a ediții a < 
mondiale de popice, interesul 
pentru această mare competi
ție internațională a anului a 
atins apogeul, astăzi după- 
amiază avînd loc pe cele șase 
piste din material plastic, 
montate în incinta noului pa
tinoar, festivitatea de deschi
dere a întrecerilor. La startul

fost definitivate formațiile
l celei de a 
campionatelor

„tricolorilor”
ediției cehoslovace a C.M. se 
vor alinia sportivi din 11 țări: 
Austria. Cehoslovacia, Elveția. 
Franța, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia. Polonia, Româ
nia, Suedja și Ungaria.

Reprezentativele țării noastre 
au ajuns vineri seara în loca
litate (secretarul federației da 
resort. prof. Ladislau Sziics, se 
află de cîteva zile în orașul

..mondialelor", el fiind 
ședințele comisiei tehnice 
forului suprem 
care a omologat arena și ma
terialele de joc), urmînd ca 
astăzi dimineață să efectueze 
antrenamentele de acomodare. 
Multiplii campioni ai lumii, 
atît la probele feminine, cit și

p re
ft 

internațional

Traian IOANIJESCU

(Continuare tn va o a 4-a)

Campionatele balcanice de volei
Campionatele naționale de gimnastică ale maeștrilor

DOPA „IMPUSE"99 ÎN FRUNTE
LAV1NIA AGACHE ȘI KURT SZILIER
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). Sala 
nă pină la 
primire caldă 
la figurat — 
de concurenți 
băieți), ce _ .
lupta pentru desemnarea noi
lor campioni ai țării 1 
nastlcă. Ziua de vineri 
rezervată exercițiilor 
se. Ele au contat la 
culin numai pentru 
cerea individuală. în 
la feminin notele 
contează și în concursul 
echipe. într-o atmosferă 
tuziastă. atît băieții cit < 
tele au oferit publicului 
tator multe exerciții de 
valoare tehnică.

spoiturilor.
refuz, a făcut 
— la propriu 
celor aproape 
(50 de fete și 

s-au angajat

pli- - 
o 

Și 
70
16 
în

la gim- 
i a fost 

impu- 
mas- 
între- 

timp ce 
obținute 

1 pe 
en- 

și fe- 
spec- 
bună

Astăzi, etapa a 32-a a Diviziei „A“ de fotbal

MECIURI IMPORTANTE PENTRU AMBII POLI Al CLASAMENTULUI
CLASAMENTUL

Așa după cum era de . aștep
tat, în concursul masculin 
lupta pentru pozițiile fruntașe 
s-a dat intre cei mai buni gim- 
naști ai țării : Kurt Szilier, 
Emilian Nicula, Dumitru Sirbu 
și Aurelian Georgescu. Acci
dentat, Valentin Pintea. unul 
dintre favoriți, nu a putut lua 
startul, iar Dan ~* 
(..copilul alintat" al 
noastre) a concurat 
s-a prea văzut.

Campionul de anul trecut, 
Kurt Szilier, a avut un debut 
bun, s-a instalat de la primul 
schimb în frunte și. chiar dacă 
notele sale nu au fost întot
deauna la cote înalte, s-a im
pus prin constanță și sigu
ranță. După 9.20 la inele, el a 
fost notat cu 9.45 la paralele. 
9.45 la bară. 9.55 la sol, 9,30 la 
sărituri și a încheiat cu 9,50 la 
cal cu minere. Astfel, înaintea 
exercițiilor liber alese, el de
ține un avantaj de 3 zecimi în 
fața celui de al doilea clasat. 
Emilian Nicula. Acesta din ur
mă are satisfacția de a fi pri-

Constantin MACOVEI

Odorhcan 
gimnasticii 
dar... nu

TREI VICTORII 
ALE ECHIPELOR 
TĂRII NOASTRE
In cadrul campionatelor bal- 

care se des- 
(fe- 
re- 
au 
în 

fe- 
(13,

1. DINAMO 31 19 6 6 58-27 44
2. Univ. Craiova 31 19 4 8 62-26 42
3. Corvinul 31 15 7 9 60-37 37
4. Steaua 31 12 9 10 37-30 33
5. F.C. Olt 31 14 5 12 41-40 33
6. Sportul stud. 31 10 13 8 32-34 33
7. „Poli*’ Timiș 31 11 8 12 35-36 30
8. Jiul 31 10 10 11 38-39 30
9. F.C.M. Brașov 31 12 6 13 28-34 30

10. Chimia Rm. V. 31 11 8 12 33-44 30
11. C.S. Tirgoviște 31 12 6 13 27-40 30
12. F.C. Argeș 31 10 9 12 33-30 29
13. S.C. Bacâu 31 9 10 12 35-45 28
14. F.C. Constanța 31 9 10 12 33-43 28
15., ,U- Cj-Nap. 31 10 8 13 30-43 28
16. U.T. Arad 31 10 7 14 31-35 27
17. A.S.A. Tg. M. 31 11 4 16 40-45 26
18. Prog.-Vulcan 31 7 6 18 27-52 20

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ PROGRAMUL

0 La Hunedoara, craiovenii nu vor să iasă din cursă, 
însă Corvinul anunță cîteva reintrări „grele" @ A.S.A. 
are un singur gînd salvator : toate punctele ciștigate 
pînă în final. Astăzi e rîndul lui „Poli"... $ Studenții 
bucurețteni au un colocviu destul de greu la... Chi
mia Rm. Vilcea © Va reuși F.C. Olt să iasă din 
„eclipsă" în fața Jiului ? © La Arad, U.T.A., dar și 
liderul își joacă o carte aproape decisivă, în meciul 
etapei © „Căldură" mare pe Litoral, mai ales pentru 
gazde, care se tem de debitul ofensiv al Argeșului 
@ Steaua are prima șansă, dar brașovenii au atîtea 
probleme de calculat... © Băcăuanii în fața unui joc 
mai greu decît cu campionii sau 
tru că adversarul e din zona lui

„U“
teme,

(Continuare in pag 2-3)

canice de volei, 
fășoară la Alexandropolis 
minin) si Atena (masculin), 
prezentativele României 
realizat importante succese, 
prima zi. echipa noastră 
minină a întrecut cu 3—2 
11. —2. —8 6) pe cea a Iugo
slaviei, în timp ce Bulgaria a 
depășit Turcia cu 3—0. în ziua 
a doua voleibalistele noastre 
au realizat o nouă victorie 1 
România — Turcia 3—0 (11. 4, 
7). în celălalt meci : Bulgaria 
— Grecia 3—0. în clasament 
conduc neînvinse echipele Bul
gariei si României, care își vor 
disputa titlul balcanic.

La masculin. în prima zi re
prezentativa noastră nu a fost 
programată să joace (numărul 
echipelor fiind impar). Grecia 
a învins Turcia cu 3—1. Iar 
Iugoslavia a dispus de Bulgaria 
tot cu 3—1. 
România a 
-14 5. 11) 
importantă. 
Iugoslaviei, 
elenă a obtinut 
toare (mai 
rie în fata 
continuare, 
vor întilni 
intr-un 
titlu, oe cei greci.

_ 2

în ziua a doua, 
cîștigat cu 3—1 (5, 
o 
în 
iar

partidă foarte 
fata echipei 
reprezentativa 
o surprinză- 

ca scor) victo-ales ... _
Bulgariei : 3—0. In 
voleibaliștii noștri 

pe cei bulgari șl, 
meci decisiv pentru

„Cupa României** la oină

3

%

3

i
$

SI ARBITRII I
— Universitatea Craiova g:

ambii din Cluj-Napoca șl C. Pădurâriței - g?
Corvinul Hunedoara
(M. Salomir ; M. Man -
Oradea)
A.S.A. Tg. Mureș
(Fl. Popescu — Ploiești ;
Vilcea)
Sportul studențesc
(I. Igna ; D. Buciuman - ambii din Timișoara șl A. Stoker — Petro
șani)

stadion Sportul studențesc
F. C. Olt - Jiul Petroșani
(M. Stoenescu ; C. Maghiar și M. Bercan — toți din București)

U. T. Arad - Dinamo
(S. Orăgulici î V. Titorov - ambii din Drobeta Tr. Severin 
nescu — Rm. Vilcea)
F.C. Constanța - F.C. Argeș

• J. Grama ; R. Matei și R. Rotaru — toți din București)
Steaua — F.C.M. Brașov
(Cr. Teodorescu — Buzâu.; M. Georgescu — Constanța șl 1. 
Tirgoviște) 

stadion Steaua
S. C. Bacău - C.S. Tirgoviște
(O. Ștreng — Oradea ; I. Veiea — Craiova șl L Frunza -

„U“ Cluj-Napoca

- „Poli" Timișoara
A. Mițaru șl FI. Tâbîrcâ — ambii din Rm.

- Chimia Rm. Vilcea

fi N. Dl-

Tănaso - £

Sibiu)
J" Cluj-Napoca - Progresul-Vulcan
(M. Abromiuc : Gh. Arhire - ambii din Suceava si M. Stănescu - â <nșî lași) JS
Toate partidele vor începe la ora II. •

liderul, tocmai pen- 
—2 ® Solista zilei, 
Cluj-Napoca, se 

totuși, de orgoliul 
„lanternei"

4 (prin tele- 
din 

localitate
unei ediții 
la oină, 
formații cu bogate

MANGALIA, 
fon). Stadionul 
frumoasă 
nou gazda 
României" 
participă 
tradijii. dar și echipe mai ti
nere. care confirmă că sportul 
nostru național cucerește per
manent noi și noi simpatizanți. 
La Mangalia și-au dat intîl-

această 
este din 
a „Cupei 

la care

nire cele mai bune 10 echipe — 
Dinamo București, Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman). Viito
rul Cluj-Napoca, Recolta Cărei 
(jud. Satu Mare). Combinatul 
Poligrafic ~ 
Zărnești.
Avîntul Frasin (jud. Suceava), 

Emanuel FANTANEANU

București, Torpedo 
Laminorul Roman,

(Continuare fn pag 2-3)

Ieri, pe Stadionul Tineretului din Capitală

0 AMPLA MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVA 
PRILEJUITĂ DE SOSIREA ȘTAFETEI „FLACĂRA PĂCII U

sta-Vineri după-amiază. pe 
dionul Tineretului din Capitală, 
a avut loc o manifestare cul- 
tural-sportivă. prilejuită de 
primirea celor 50 de militanti 
greci participant! la Ștafeta 
„Flacăra păcii", inițiată de Co
mitetul grec pentru destindere 
și pace.

La festivitate, organizată de 
Comitetul national pentru apă
rarea păcii din Republica So
cialistă România. în colaborare 
cu Consiliul Național pentru

»
Educație Fizică și Sport, și-au 
dat concursul un grup de ar
tiști ai ansamblului ..Rapsodia 
română" și numeroși 
de performantă 
bucureștene.

Au participat mii de oameni 
ai muncii din unităti economi
ce și instituții din Capitală, 
studenți elevi si pionieri.

Ștafeta ..Flacăra păcii", a că
rei flacără a fost aprinsă cu 
cîteva zile în urmă la Olympia 
— Grecia, va străbate teritoriul

sportivi 
din cluburile

național al mai multor țări și 
va ajunge la Bonn în timpul 
lucrărilor sesiunii N.A.T.O. din 
luna iunie, prilej cu care mi- 
litantii greci vor manifesta 
pentru dezarmare, pentru des
tindere. pace si înțelegere între 
ponoare, apoi îsi va continua 
drumul oină la New York, un
de va sosi în timpul desfășu
rării lucrărilor celei de-a Il-a 
sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. consacrată de
zarmării.



D4CI4D4 Sub egida „DaciadeP1 AAIINE, ULTIMA ETAPĂ
• Meciul Dinamo — Steaua se v<

frumoase pe întreg 
țării au prilejuit or- 
a numeroase mani- 
intreceri sportive de 
genericul „Daciadei".

Zilele 
cuprinsul 
ganizarea 
testări și 
masă sub , _ _ .
Iată cîteva din relatările pri
mite la redacție :

BUCUREȘTI. Pe 
complexului sportiv 
dr. Staicovici s-a 
un frumos festival 
sportiv organizat de 
pentru educație fizică și sport 
al Sectorului 5 în colaborare 
cu Comitetul U.T.C. și Consi
liul pionierilor și șoimilor pa
triei. La întrecerile si demon
strațiile care au avut loc cu 
acest prilej au participat peste 
3.000 de tineri din școlile ge
nerale. din licee și din între
prinderile Vulcan. Autobuzul, 
Electromagnetica. I. P. Filaret 
și altele. Programul a cuprins 
un cros al pionierilor, 
al tineretului. întreceri 
clete, demonstrații de 
tică ritmică modernă 
tate de elevele de la 
„Gheorghe Șincai"). Au 
loc, de asemenea, demonstrații 
ale tinerilor din formațiunile 
„Pentru apărarea patriei", în
tîlniri de fotbal, tenis etc. (N. 
TOKACEK-coresp.).

terenurile 
din str. 

desfășurat 
cultural- 
Consiliul

ficient pentrv 
ma scenă.

în rest, p

Campionatul de rugby, ediția 
cu numărul 65, se află înaintea 
ultimului act. Etapa a 26-a se 
dispută mîine, cu excepția „< 
ternului derby" Dinamo 
Steaua, amînat pentru luni du- 
pă-amiază. La această oră, con
turile principalei competiții in
terne sint, practic, încheiate. 
Dinamo se află deja în posesia 
celui de al șaselea titlu din pal
mares, următoarele patru clasa
te fiind „tari pe poziții*. Un 
singur semn de întrebare : cine 
va însoți pe Vulcan București 
în eșalonul secund ? Răspunsul 
logic ar fi C.S.M. Suceava, care 
se deplasează pe terenul ulti
mei clasate, în vreme ce R. 
Sportul studențesc, cealaltă 
chipă amenințată, joacă în 
pitală, cu XV-le Bîrladului, 
rezultat de egalitate fiindu-i

(Tulcea), 
revenit 

șoimilor 
COMȘA

MIERCUREA CIUC. Peste 
300 de tinere din școlile și în
treprinderile harghitene s-au 
întîlnit la „Festivalul fetelor”. 
Programul întrecerilor a fost 
deosebit de bogat, cuprinzînd 
întîlniri de volei (cîștigătoare
— Filatura M. Ciuc), popice 
(Elisabcta Keresztezl — Odor- 
heiul Secuiesc), handbal (Vlă- 
hița ~ nelcgitimate și Textila 
Odorhciul Secuiesc — legiti
mate), tenis de masă (Eva Sos
— Odorheiul Secuiesc), 
(fetele din Toplița). Au 
loc întreceri de atletism, de
osebit de disputate, urmărite 
de numeroși spectatori. (S. BA- 
LOGII-coresp.).

TULCEA. Un atractiv fes
tival al sporturilor tehnico- 
aplicative a avut loc în orașul 
de la obîrșia Deltei, cu parti
ciparea unor copii și tineri din 
șase județe. La navo-modele 
întrecerile au fost dominate, 
pe categorii de vase, de Vla
dimir Potop (Brăila), Viorel 
Miroslav (Galați), Eugen IIo- 
loscenco (Tulcea) ; la aero- 
modele: Dan Costescu (Teleor
man), iar la radioamatorism 
de pionierii din Roșiorii de 
Vede. Tn întrecerile de kar
ting au ieșit învingători C. Mi-

șah 
avut

sporturilor preferate. S-a ju
cat volei, fotbal, șah si a fost 
organizată o întrecere de o- 
rientare turistică, deosebit de 
apreciată de participant!, multi 
dintre ei la prima cunoștință cu 
acest sport. Asistenta de spe
cialitate a fost asigurată de 
comisia de orientare turistică a 
CJEFS Bacău. Cîștigătorii au 
fost echipajele formate din : 
telegrafistele Carmen Dogaru și 
Margareta Palade ; electrome
canicii Ion Dascălu si Constan
tin Donici; copiii Monica Arde- 
leanu. Daniel Dogaru si Dan 
Hîrhui. (Ilie IANCU — coresp.)

,e-

Constanța FA 
st 

Petroșani ȘTI 
sta 

București SP.

București VU
sta

Sibiu C.S

Arad GL<
s

Luni : DII*
stadl

• Mîine, 1
returului tun
v.are în Div
București —

litaru și G. Sarchizan 
Trofeul pus în joc a 
Casei pionierilor și 
patriei din Tulcea. (P. 
— coresp.).

CIMPULUNG MUSCEL. Din 
fața sediului Consiliului popu
lar al orașului s-a desfășurat 
o reușită demonstrație de gim
nastică sportivă și rițmică- 
modernă, cu participarea a 
peste 3 000 
o paradă a 
pă care pe 
orașului au 
se întreceri 
tenis de masă și de cîmp 
concursuri de biciclete. 
MATEOIU-coresp.).
BACAU. In Satul de vacanță 

din pădurea Luncani-Mărginari 
a avut loc o frumoasă dumini
că cultural-sportivă organizată 
de comitetul sindicatului PTTR 
Si asociația sportivă ..Poștașul" 
din Bacăti; Au participat peste 
150 de oameni ai muncii de 
la Direcția județeană de poș
tă si telecomunicații și de la 
oficiile poștale ale orașului, 
împreună cu familiile lor. în
tre care foarte multi

Participanții la 
acțiune au petrecut o 
nată în aer liber, în

sportivă și — 
cu participarea 

de copii. A urmat 
participanților, du- 
bazele sportive ale 
avut loc numeroa- 
de handbal, volei, 

și 
(P.

iN DIVIZII

SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE

(a I
■ la

un cros 
de bici- 
gimnas- 
(prezen- 

Liceul 
avut

copii.
această 

zi minu- 
tovărășia

în parcul „23 Augusl“ din Capitală Zboară In eter,

ȘCOALA PARAȘUTISMULUI DE TURN "s,e
ARE PORȚILE MEREU DESCHISE ",idia"ele ’sinlnl,w

Unul din punc
tele de mare 
tracție din 
„23 August' 
Capitală este, 
o bună bucată de 
vreme, turnul pa- 
rașutiștilor. uria
șul din beton, ca 
un semn de excla
mare, proaspăt 
vopsit — patrate 
albe și roșii — 
unde băieți și fete 
care au îndrăgit 
aviația fac primii 
pași intr-unui din 
cele mai temerare 
sporturi. Conducă
torul acestei școli 
a voinței și cura
jului. Vasile Sebe. 
maestru emerit al 
sportului ne 
formează că 
mai în acest sezon 
vor fi executate 
aici Dește 5 000 de 
lansări.

Cine poate 
cu parașuta 
turn ? Orice 
dar trebuie 
precizăm că 
necesar ca. 
Intîi. să

a- 
parcui 

din 
de

in- 
nu-

tînăr 
să 

este 
mai 

urmeze 
cursurile de pregătire 
că și pregătire fizică, 
cute o seamă de exerciții teh- 
nico-aplicative la aparatura 
specială de la sol. Școala con
dusă de Vasile Sebe și ajutoa
rele sale are, așadar, porțile

teoreti- 
să exe-

mereu deschise. In zilele 
mătoare încep aici și crimele 
concursuri de lansări cu ateri
zare la nunct fix. înscrise sub 
genericul marii competiții spor
tive naționale „Daciada". Nu 
ne rămîne decît să le urăm 
succes !...

FRINfAZA KARTUriJir

AICI Y09KPI,
BUZĂU, ROMÂNIA!"...

Buzăul este cunoscut în lume 
prin produsele unor mari unități 
industriale căutate pe piețele in
ternaționale — dacă ar fi să nu
mim doar întreprinderea de ma
se plastice, ori fabrica de gea
muri, este cunoscut prin cînte- 
cele despre apa cu nume de ba
ladă, dar — cine ar bănui ? — 
numele orașului de la marginea 
Bărăganului este ades pomenit pe 
meridianele și paralelele pămîntu- 
lui datorită ur.or sportivi. Da, a 
unor copii și tineri care zi de zi, 
seară de seară, lansează în eter: 
„Aici YO9KPI, Buzău, România ! 
Apel general ! Vă invităm la un 
dialog al prieteniei...*

Sînt radioamatorii. Sute de co
și tineri îndrăgostiți de spor- 
undelor. sute și sute de spor- 
lubltori ai tehnicii, «meșteri 

mîini de aur* care dezleagă, 
migală și pricepere, tainele

EXEMPLUL BUNILOR GOSPODARI 
DE LA STEAUA TREBUIE URMAT!

Campionatele 
vlzla „A", se 
Mal sint de d 
etape din cea 
întrecerilor șl 
melar“ de re 
foarte mare. I 
a XX-a ( 
derbyul —

Brașov : 
Timișoara 
Ploiești : 
Oradea : 
Bacău : 
București

DII 
PO
PI 
ȘI 

CO 
ST

„Erau la noi, ia Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din M. 
Ciuc, mulți copii dornici să par
ticipe la concursuri de karting*, 
ne mărturisea deunăzi instructo
rul sportiv Adras Csaba. Dealtfel, 
unii dintre ei luaseră parte Ia 
diverse concursuri, printre cei 
mai dotați numărîndu-se Cornel 
Noroc, acum tînăr muncitor ce
ferist, elevii Iosif Pal, Levente 
Demeter, toți trei posesori ai li
cenței A, frații Laszlo și Gydr- 
gy Mezel, Istvan Ilieș ș.a. Ne-am 
gîndit, prin urmare, că n-ar fi 
rău să înființăm, pe lingă I.T.A. 
Harghita, o secție de karting și 
automobilism. La începutul aces
tui an proiectul a " 
tate : secția a fost 
derație*...

Și tînăra secție, . „ ... _
start — după cum ne spunea in
structorul A. Csaba — de condu
cerea T.T.A. (prin ing. șef Ștefâh 
Balogh), precum șl de S. C. 
Miercurea Ciuc, care a acordat 
acces practicanților acestui sport 
tehnico-aplicativ pe baza sa spor
tivă, pentru antrenamente. Tinerii 
sportivi ai secției au și obținut 
cîteva rezultate demne de sub
liniat :x Pal a ocupat locul 2 în 
prima etapă a campionatului na
țional de viteză. L. Demeter — 
locul 12 la juniori mari (licență

devenit reali- 
afiliată la fe-

sprijinită din

A), Iar A. Csaba — locul 1« la 
seniori, L. Pal șl Z. N3?y vor 
lua parte, in vară, cu șanse de 
clasare pe locuri fruntașe, la 
faza finală a campionatului re
publican de pionieri și școlari, 
programat la Român. „Deocam
dată, activitatea secției este mul
țumitoare, continuă interlocutorul 
nostru. Federația ne-a repartizat 
3 karturl fabricate Ia I.T.B. și 
urmează să mai primim ctteva 
bucăți... Din păcate intimpinăw 
unele greutăți in activitatea noas
tră : nu avem unde să facem an
trenamente corespunzătoare, nu 
găsim piese de schimb pentru 
ltarturi. fn privința kartodromu- 
lui, terenul pentru amenajarea 
lui a fost afectat, dar lucrările 
de amenajare nu pot Începe pen
tru că sistematizarea tergiversea
ză proiectul... Federația a inter
venit, s-au făcut promisiuni că 
intr-o lună totul se rezolvă, nu
mai că promisiunea a rămas pro- 
misiune**,..

Poate că atît Consiliul popular 
municipal, cit șl A.C.R. Harghita 
vor interveni In sprijinul tinerei 
secții. în cadrul căreia șl-ar pu
tea forma deprinderi tehnice si 
de conducere auto tot mai multi 
copil șl tineri din această locali
tate... (A.B.),

pii 
tul 
tivi 
cu
CU ___ a____  _ ___________
celor mai complicate aparaturi

„Numai în acest an am primit 
cîteva mii de QSL-ul — cărți 
poștale ilustrate de confirmare a 
legăturilor stabilite — din Euro
pa și clin Africa din Orientul 
îndepărtat și Australia, din mici 
insule pierdute în largul oceane
lor, ori de pe vase plecate în 
larg — ne spune Nicolae Jlnga, 
șeful radioclubului. La fel ca 
noi au primit și radioamatorii de 
la Casa pionierilor și șoimilo» 
patriei — YO9 KPN“.

Cercetăm impresionanta colec
ție, înconjurați de un grup de 
copii ai antrenorului Nicolae Ră- 
dulescu. Și gazdele nu prididesc 
să ne explice : „Aceasta-i din 
Tara de Foc... Aceasta-i de la 
Casa pionierilor din Vladivostok. 
...Aceasta..." Copiii citesc în co
lecția de cartonașe ilustrate ca 
într-o enciclopedie și ne dăm sea
ma ce înseamnă acest sport pen
tru cultura lor generală.

Vizităm sălile de curs, labora
torul plin cu aparatură făcută de 
ei, de radioamatori. „Căutăm să 
ne autodotăm — ne explică șe
ful radioclubului —, dar con
struim și aparatură aplicabilă 
In diverse domenii ale economiei. 
Cînd muncești cu drag Ies lu
cruri Interesante". Interesante, 
demne de notat, ni se par și 
performantele stabilite de cei de 
la YO9KPI în activitatea compe- 
tițională. Tată, de pildă, cîteva 
numai din acest an : Marian Pe
trescu campion republican la te
legrafie, recepție, juniori : Virgil 
Bucur, locul doi la unde scurte ; 
locul II în „Trofeul Carpați" ie 
unde scurte — pionierii de la 
YO9KPN ; locul I pe echipe la 
radiogonometrie operativă, juni
ori (Gina Bucur, Daniela Badea, 
Marian Pătrașcu. Marian Bronea). 
Unul din ..secretele* acestor suc
cese : spriiinul de care radio
amatorismul buzoian se bucură 
din partea C.J.F.F.S. și a unor 
entuziaști ca : Zoltan Wodniski, 
iulian Teodorescu, Nicolae Rădu- 
lescu.

Plecînd de la radioclub păs
trăm. parcă. în auz : „Aici 
YO9KPI Buzău. România !...*

Hotărtiă să pună In aplicare 
indicația președintelui țării, tova
rășul NICOLAE CEAUȘ ESCU, CU 
privire la folosirea judicioasă a 
terenurilor În scopul autoaprovi- 
zlonărll, conducerea clubului spor
tiv al armatei, Steaua reprezen
tată prin comandantul clubului, 
general maior Ion Aurei, și loc
țiitorul eu probleme eeonomico- 
administrative, col. Ștefan Meri- 
șanu, comitetul de partid, orga
nizația sindicală, antrenorii și 
sportivii clubului au trecut ta 
măsuri energice pentru amenaja
rea unor gospodării agricole aju
tătoare tn comunele Ciorogtrla șl 
Săftica.

însoțiți de tt. col. Cornel Oțe- 
lea, vicepreședinte al clubului mi
litar, ne-am deplasat la Cioro- 
girla, unde l-am surprins in plină 
activitate pe mulți antrenori, foste 
glorii ale sportului romănesc, mi- 
nuind sapa ori cazmaua, plivind 
sfecla, împrejmuind terenuri etc. 
tn rlndul celor care munceau cu 
rivnă l-am recunoscut pe Dezide- 
riu Varga, Aurel Drăgan (îm
preună cu întreaga echipă de vo
lei), Ștefan Birtalan, Aurel Bul
gara, Bujor Hălmăgeanu. ion 
Chlriac, Gheorghe Fiat, Carol 
Hajdu, Marin Pîrcălabu, Luca Ră- 
doi. Mi hal Toader, Alexandra 
Gered, Gyula Barta și mulți alții.

Gospodarul fermei (căci este 
vorba despre o adevărată fermă 
agricolă), fostul rugbyst Mircea 
Braga, inginer agronom, ne-a 
prezentat majoritatea realizărilor 
activiștilor și sportivilor clubului 
Steaua tn această gospodărie agri
colă : aproximativ 3 ha de teren

agricol, din oare mai mult
1,2 ha a fost obținut prin dese
carea unui teren mlăștinos, unde 
a fost cărat și împrăștiat pămîn- 
tul adus de peste 1000 autocami
oane și basculante. Acum, pe a- 
cest teren, porumbul și sfecla 
furajeră cresc tn voie, pentru a 
asigura hrana celor 375 de capete 
porcine și șapte vaci de rasă 
care asigură In totalitate necesa
rul de lapte și iaurt pentru spor
tivii -clubului. Am văzut, de ase
menea o excelentă crescătorie de 
porci (peste 150) oare, ajungind 
la greutatea optimă (100—120 kg), 
asigură o bună parte din nevoi. 
Și această gospodărie agricolă a- 
jutătoare a luat ființă de numai 
un an I Ea este in plină dezvol
tare. Cele două voliere care vor 
asigura creșterea a 250—300 de pi
sări (pentru ouă și carne) erau 
aproape gata.

Am plecat impresionați și de 
cele văzute la complexul de pre
gătire și recuperare pentru spor
tivi de la Săftica. Aproape 2 ha 
de teren, cultivat gospodărește 
de plut. adjutant Dumitru Popa, 
cu culturi bine îngrijite, asigură 
în totalitate necesarul de legume 
proaspete pentru întregul efectiv 
al clubului. Fiind vorba de an
gajarea tn exclusivitate a forțe
lor proprii, a mijloacelor proprii, 
aceste realizări merită subliniate 
ca un excelent exemplu de pu
nere tn aplicare a unei hotărtri 
de partid, exemplu care trebuie 
urmat și de alte unități sportive 
de performanță.

Mihai TRANCA

Cluj-Napoca : k
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c
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Sibiu : 
Baia Mare 
Bacău : 
Iași : 
București :
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Viorel TONCEANU

„CUPA
(Urmare din pag 1)

Metalul Tîrgoviște, Energia 
Rîmnicelu (jud. Buzău) — cali
ficate în urma unor pasionante 
întreceri, etape de masă și zo
nă la startul cărora s-au aflat 
aproape 400 de formații.

Concluzia care se desprinde 
după cea dinții zi de întreceri 
în această 
este aceea 
dorește să 
frumusețea 
rite că acest sport cu adinei 
tradiții constituie — în cadrul 
competiției naționale „Dacia
da” — un important mijloc de 
atragere a tineretului, pentru 
practicarea sportului, pentru 
îndrăgirea exercițiilor fizice, el 
avind o largă accesibilitate.

Evident, dispunînd de jucă-

tradițională dispută 
că fiecare formație 
demonstreze prin 

spectacolelor ofe-

ROMÂNIEI" LA OINĂ
tori mai experimentați, buni în 
toate, compartimentele, formații
le Dinamo București și Combi
natul Poligrafic București do
mină întrecerile din cele două 
grupe și se pare că între ele 
se va da în cele din urmă 
disputa directă pentru cuceri
rea rîvnitului trofeu. Favoritele 
au obținut succese scontate, 
unele la diferențe apreciabile, 
iar altele în urma unor con
fruntări în care partenerele 
(Metalul Tîrgoviște, Viitorul 
Cluj-Napoca) au încercat să se 
ridice la înălțimea valoroșilor 
lor parteneri de competiție. De 
remarcat de asemenea evoluți
ile unor garnituri din „noul 
val“ (Metalul Tîrgoviște. Energia 
Rîmnicelu) care au realizat 
frumoase victorii în fața unor 
echipe bine cotate.

Iată princip: 
consemnate în 
minorul Roman 
goviște 8—10, 1 
Torpedo Zărneș 
lui Tîrgoviște 
Poligrafic h„c. 
Zărnești — L< 
11—20, Combit
Buc. — T 
24—4, Viață Noi 
itorul Cluj-Nap 
gia Rîmnicelu -
10— 2, Viitorul 
Dinamo Bucure 
colta Cărei — 
teni 3—16. Dina 
Recolta Cărei 22 
Olteni — Ene
11— 12.

întrecerile cor 
și se încheie du

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

mit, în prima zi, cea mai ridi
cată notă a concursului mascu
lin : 9,70 (la bară fixă). Ori
cum, pentru sîmbătă întrecerea 
se anunță deschisă. Iată ordi
nea după impuse : Kurt Szilier 
(Dinamo) 56.35, Emilian Nicula 
(Steaua) 56,05, Aurelian Geor
gescu (Steaua) 56,00, Dumitru 
Sîrbu (Dinamo) 55,95, Sorin 
Cepoi (Steaua) 55,30, Octavian 
Ionașiu (Steaua) 54,85.

La feminin, prin jocul sor
ților, lupta pentru întîietate 
la exercițiile impuse s-a trans
format într-o dispută de la 
distanță. între Lavinia Agache, 
care a evoluat în seria I, în-

cheind întrecerea cu un punc
taj remarcabil — 38,65 (9,60
la sărituri — 9,70 la paralele 
și bîrnă și 9.65 la sol), pe de 
o parte, și Cristina Grigoraș 
și Mihaela Stănuleț, pe de 
altă parte favoritele seriei a 
II-a. care au încheiat prima 
zi de concurs cu 38.05, res
pectiv 38,25 Astfel că aceste 
trei sportive rămîn pentru sîm
bătă principalele candidate în 
lupta pentru laurii de cam
pioană.

Iată primele trei clasate : 1. 
Lavinia Agache 38,65 2. Mi
haela Stănuleț 38,25. 3. Cris
tina Grigoraș 38.05. Pe echipe: 
1. C.S.Ș. Sibiu 184,75 2. C.S.
Onești 181,50. 3. Farul 181,10.

SI
FOTBAL : 

ora 16 : Stea 
șcv (speranț< 
— F.C.M. Br 
stadionul Si 
ora 16 : Spo. 
Chimia Rm. 
ora 18 : Spo; 
Chimia Rm.

SCRIMA. S 
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IZIA „A" LA RUGBY <
lini de orgoliu, care vor așeza de- | 

u,,, finit îv ierarhia 1981—82 a cam
pionatului de rugby, aflată — .

prl- pînă cu o săptămînă-două in I 
urmă — sub semnul incertitu- I 

rabă dinii. | Pe teme actuale
ul și arbitrii etapei :

— ȘTIINȚA BAIA MARE (in tur 
, 10 ; Șt Crăciunescu, Buc.

— GRIVIȚA ROȘIE ( 3—10)
a 10 ; C. Cristăchescu, Buc.

— RULMENTUL BlRLAD ( 7— 7) 
ora 9 ; FI, Dudu, Buc.

— C.S.M. SUCEAVA ( 4— 3)
i, ora 10 ; I. Vasilică, Buc.

— „U“ TIMIȘOARA (10—16)
>ra 10 ; M. Gavrici. Buc.

— POLITEHNICA IAȘI (10— 9) 
ora 11 ; P. Ionescu, Buc.
— STEAUA ( 0— 6)

6—3)

lului, ora 18 ; C. Udrea, Buc.

i a dion Giulești. ora 9,30). T.C. Ind. 
om o- Midia — Gloria Buc., Politeh- 
lapid nica 16 Februarie CIuj-Napoca 
(sta- — Olimpia Buc.

I 
I 
I
I
I 
I

BANCA ANTRENORILOR
...și vacarmul de sub „coviltir"

Pentru etapa de astăzi a Diviziei „A"

EFECTUL CARTONAȘELOR GALBENE

A HANDBAL, ETAPA A XX-a I
du-se la Timișoara, intre Poli
tehnica și H.C. Minaur Bala 
Mare, iar La fete la Iași, intre 
TEROM și Rulmentul Brașov 
(neașteptata Învingătoare a lide
rului, Știința, chiar la Bacău I). 
Dar iată programul complet 
rundei :

al

Di- 
Srșit.
trei 

ție a 
oble- 
lncă 

etapa 
ului), 
>utîn-

MASCULIN
— CONSTR. ARAD (în tur : 20—17)
— H.C. MINAUR BAIA MARE (13—24)

F. — DINAMO BUCUREȘTI (17—25)
— RELON SĂVINEȘTI (16—21) 

JL — UNIVERSITATEA CJ-NAPOCA (19—24)
— UNIVERSITATEA CRAIOVA (27—19) 
sal? re as ca, de la ora 11,15
FEMININ

EA — TEXTILA BUHUȘI (ta tur : 17—21)
— MUREȘUL TG. MUREȘ (17—33)

RUL — UNIVERSITATEA TIM. (19—33)
— PROGRESUL BUC. (19—18)
— RULMENTUL BRAȘOV (17—16)
— HIDROTEHNICA CONST. (18—18) 
■ala Floreasca, de la ora 10.
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lizase la 200 m lansat 12,4. un 
timp excelent pentru virsta sa.

Iată clasamentele probelor : 200 I 
m lansat, Juniori mari : 1. C. 
CIULEI (Steaua) 12,1, 2. D. Popa - 
(Dinamo) 12,S, 3. V. Mitrache I 
(C.s.s. 1) 12,6 ; seniori : 1. I. I
GEORGE (Dinamo) 11,8, 2. S. O- 
prescu (Olimpia) 12,4, 3. A. Te- . 
legdy (Stirom) 12.4 ; viteză tur- I 
neu — seniori : 1. I. GEORGE | 
3 V, 2. A. Telegdy 2 v, 3. S. O- 
prescu (Olimpia) 1 v. Juniori . 
mari : 1. C. CIULEI (Steaua) 3 I 
v, 2. V. Mitrache 2 v, 3. D. Po- | 
pa (Dinamo) 1 v ; adițiune de 
puncte (seniori + Juniori mari — • 
11 ture cu sprinturi la 3 ture) ; I 
1. V. MITRACHE un tur avans I 
șl 14 p, 2. Al. Moisescu (C.S.S. 1) 
30 p, 3. A. Hociotă (Olimpia) 25 
- ; Jjmlori mici (10 ture cu sprin- a 
tui la 2 ture) : 1. C. Popa (CSS I 
1) 18 p, 2. C. Tonițâ (C.S.S. 1) ’ 
16 p, 3. O. Mltulescu (Olimpia) _ 
14 p.

Astăzi (ora 17), pe Șos. Olte- I 
niței, se va disputa „Cupa Bucu
rești" pentru fond. -

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Există pe terenul de fotbal 
două — hai să le zicem — 
„cuști" de sufler — care as
cund, de fapt, banca antrenori
lor si a rezervelor. In general, 
spectatorii nu prea văd ce se 
intîmplă în aceste cuști. care 
sînt ascunse vederii. (Uneori, 
la meciurile televizate, antre
norul si rezervele mai apar, 
cînd iocul e întrerupt, pentru 
a permite operatorilor să lege 
filmul. Dar asta se întîmplă 
destul de rar).

Acolo, jos. la „arlequin". se 
întîmplă deseori lucruri care 
depășesc cu mult, prin tensiu
ne și dramatism tot ceea ce 
se vede pe teren. Acolo se dă 
bătălia pe... viată și pe moar
te a antrenorilor, care trăiesc 
meciul cu o intensitate care ne 
îndeamnă să spunem că inima 
omului e mult mai puternică 
decît se spune.

Am fost uneori în preajma 
antrenorilor. în timpul jocului. 
E greu de imaginat cît consum 
nervos oferă un ioc de fotbal, 
mai ales dacă miza e mare. 
Dar în toate ar trebui să exis
te o limită.

Sigur că starea de transă a 
antrenorilor — cum am putea-o 
califica altfel ? — nu e vala
bilă pentru toti tehnicienii. 
Există si antrenori care ..stau 
în banca lor" — cum se spune 
—. conștienti de faptul că 
lecția a fost predată si că toa
te aceste intervenții de ultim 
moment sînt inutile. Din aceas
tă categorie fac parte antrenori 
ca Angelo Niculescu, Constan
tin, Nicușor etc. Din aceeași 
categorie făceau parte Oană, 
„Coco" Dumitrescu si alții. 
Tot din categoria ponderărilor 
— să luăm un exemplu din 
..noul val" — face parte si 
Viorel Mateianu, pe care nu
meroasele transmisii TV din 
epoca de vîrf a Băii Mari ni 
l-au prezentat ca pe un tehni
cian convins de faptul că e- 
chipa a asimilat lecția si că 
nu mai e nevoie de ..sufleri". 
(In paranteză fie spus, cu torii 
știm că „suflatul" în scoală se 
pedepsește cu cartonaș roșu).

Din păcate, există antrenori 
care... fierb si care nu fac de
cît să transmită o marc doză 
de nervozitate echipei. Aceas
tă stare de iritare permanentă 
pornește, probabil, de la con
vingerea secretă că echipa 
nu-și cunoaște lecția. Iar ..te
norii" din cușcă nu fac decît 
să acopere această stare de 
lucruri.

Cît de inutile sînt îndemnu
rile care pornesc deseori de pe 
bancă I De cele mai multe ori, 
aceste îndemnuri — și așa în... 
afara jocului — nu sînt auzite 
în vacarmul partidei. Uneori, 
jucătorii apostrofați îsi aud, e 
adevărat, numele, dar felul în 
care reacționează — privire 
absentă și gest mecanic, apro
bator. din cap — nu lasă nici 
o îndoială asupra faptului că 
jucătorul în cauză n-a auzit 
și, mai ales, n-a înțeles nimic 
din „ideea" transmisă. Mai 
mult decît atit. un jucător cu 
mare experiență ne spunea 
cîndva că strigătele de pe ban
că. în loc să ajute, strică, de
oarece impulsul venit de pe 
bancă se încrucișează cu cel 
al jucătorului in acțiune. Și 
astfel totul se irosește, acțiu
nea „mototolindu-se“ undeva 
la jumătate.

Această elocintă perpetuă a 
antrenorilor plini de nerv are, 
poate, darul de a arunca praf 
în ochii ne-tehnicienilor, care 
..află" astfel cum AR FI TRE
BUIT SĂ JOACE ECHIPA, 
dacă sfaturile — vezi bine — 
ar fi fost respectate întocmai. 
Antrenorii în cauză omit. însă, 
faptul că prea frecventa invo
care a NERESPECTÂRII SAR
CINILOR de joc sfîrșcște prin 
a se demonetiza si a se întoar
ce tot împotriva pedagogului.

Cel mai grav lucru. însă. în 
această fierbere pe bancă este 
dialogul direct sau „de para
dă" eu arbitrul, un dialog cu 
influente negative asupra ju
cătorilor din teren si a celor 
de pe bancă. Mai mult, cei de 
pe teren au astfel posibilitatea 
de a explica insuccesul acțiu
nilor de pe teren numai si nu
mai prin „incompetenta sau 
reaua credință a arbitrului".

In sfîrșit. ni s-a întimplat 
odată să auzim un antrenor a- 
dresîndu-i-se astfel jucătorului 
X : „Spune, mă, și mie, pen
tru cine joci, de fapt, pentru 
noi sau pentru ei, ca să nu 
mor prost ?" Lucrurile, odată 
ajunse aici, credem că nu se 
mai poate vorbi. în acest caz, 
de o activitate pedagogică.

Banca antrenorului poate 
fi un stimulent, dar. în egală
măsură, si un 
lutie în sînul 
tim că mai e 
lucru pînă la 
consens deplin 
și echipă.

factor de diso- 
echipei. Soco- 
foarte mult de 
realizarea unui 
între antrenor

loan CHIRILĂ

SEMENIC, ÎNVINGĂTORUL ZILEI HIPISM
în cadru] reuniunii de mîine se 

va disputa una dintre cele mai 
importante probe clasice ale a- 
nului, „Premiul Carpați", în care, 
pe distanța de 2.100 metri, vor 
lupta pentru victorie zece dintre 
cei mai buni trăpași. Vom mai 
vedea... la lucru și caii de doi 
ani, de la care așteptăm noi pro
grese, precum și pe conducăto
rii amatori.

Să trecem la alergările desfă
șurate joi, în oare victoriile au 
fost împărțite „frățește", pe for
mații, nici una nereușind să ob
țină două succese. învingătorul 
zilei poate fi socotit Semenlc, e- 
levul lui S. Ionescu mareînd un 
mare salt de valoare care-1 si
tuează printre vedetele cailor de 
trei ani. Aceleași aprecieri șl 
pentru Sadău, învins de justețe, 
și el corectîndu-și recordul ca

rierei. Nu aceleași cuvinte bune 
se pot spune despre alți cîștigă- 
tori și chiar ocupanți ai altor 
locuri fruntașe, care au marcat 
flagrante diferențe de valori ce 
sperăm că nu vor fi trecute cu 
vederea de cel în drept.

în clasamentul victoriilor pe 
formații — după 16 reuniuni —, 
S. ionescu continuă să dețină 
primul loc, cu 19 succese, urmat 
de M. Ștefănescu (18), Gh. Tă- 
nase (16), FI. Pașcă (15), N. 
Gheorghe (14) etc.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Ionatan (Gh. Popescu) 138,1,
2. Heroglit. Simplu 2,40. ordinea 
20. Cursa a Il-a ; 1. Farandola 
(Gh. Tănase) 1:43,6, 2. Halmeu,

3. Orghidan. Simplu 4, ordinea 
15, event 13, triplu cîștigător 154. 
Cursa a m-a : 1. Copăcel (V.

Moise) 1:30,6, 2. Rodița. Simplu 
5, ordinea 7, event 21, ordinea 
triplă 586. Cursa a rv-a : 1. Ru
ral (R. Arsene) 1:29,6, 2. Rodion, 
3. Efect. Simplu 3, ordinea 20, 
event 13, ordinea triplă 167. Cursa 
a V-a : 1. semenic (S. Ionescu) 
1:29,0, 2. Sadău. Simplu 3, ordi
nea 8, event 16, triplu cîștigător 
153. Cursa a Vl-a : 1. Romița (I. 
Georgescu) 1:33,2, 2. Stația, 3. Is
tria. Simplu 4, ordinea 25, event 
20, ordinea triplă 246. Cursa a 
Vil-a : 1. Client (V. Gheorghe) 
1:33,0, 2. Ostia, 3. Răsura. Simplu 
2,40, ordinea 35, event 13, ordinea 
triplă 2.034, triplu cîștigător 530.

Constantin DUMITRIU

ul Steaua, 
i'.C.M. Bra- 
18 : Steaua 
Div. „A") ; 
studențesc, 
idențesc — 
(speranțe), 
idențesc — 
(Div. „A"), 

jreasca II, 
zeri în ca- 
i" și „B"

A
’1 Steaua, 

’ul Bucu

rești ; Stadionul „23 August", 
ora 11 : Luceafărul — Rul
mentul Alexandria (Div.
teren Automatica, ora 11 : 
Automatica — Autobuzul (Div. 
„B") ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica — Ferom Ur- 
zicenl (Div. „Cu) ; teren Fla
căra roșie, ora 11 : Flacăra 
roșie — Aversa (Div. „C") : 
teren ICSIM ora 11: 'ICSIM 
— FCM Giurgiu (Div. „C") ; 
teren Tehnometal, ora 11 : 
Tehnometal—Luceafărul (Div. 
„C") ; teren Danubiana, ora 
11 : Danubiana — Viitorul 
Chirnogi (Div. „C" ; teren A-

batorul, ora 11 : Abatorul — 
Ș.N. Oltenița (Div. „C").

HANDBAL : Sala Floreasca, 
ora 10 : Confecția — Hidro
tehnica Constanța (f. „A"), 
ora 11,15 : Steaua — Univer
sitatea Craiova (m. WA) ; te
ren Drept, ora 10: Universita
tea—Relon Săvinești (f. „B"); 
teren Voința, ora 10 : Univer
sitatea — Metalul Vaslui 
(m. „B").

RUGBY. Stadionul Tel, ora 
9 : R.C. Sportul studențesc — 
Rulmentul Bîrlad ; Stadionul 
tineretului, ora 10 ; Vulcan — 
C.S.M. Suceava, meciuri în 
cadrul Diviziei „A" ; stadio
nul Giulești, ora 9,30 : Rapid 
— Rapid Buzău (pentru pro
movarea în Div. „A").

SCRIMA. Sala Floreasca TI, 
de la ora 15 : Campionatul na
țional individual de spadă.

Si în etapa cu nr. 32. pro
gramată să se desfășoare as
tăzi. mai multi jucători, deși 
valizi, vor fi nevoiți să pri
vească meciurile de pe tușă.

Si aceasta din cauza carto
nașelor galbene primite pen
tru abaterile lor de la discipli- 
na sportivă. Datorită cumulării * 
de cartonașe, următorii jucă
tori nu vor avea drept de joc : 
Cămătarii (Universitatea Craio
va). Poratchi („U“ Cluj-Napo- 
ca). Both și Gall (A. S. Ar
mata Tg. Mureș). Șulea și V. 
Ștefan (F. C. M. Brașov). Țevi 
(Progresul Vulcan). Mangeac 
(Sport Club Bacău). Preda 
(Chimia Rm. Vîlcea) și I. Ma
rin (Dinamo București).

Lista nu este însă completă, 
întrucît la F. R. Fotbal nu au

•••
sosit foile de arbitraj de la 
meciurile Chimia Rm. Vîlcea — 
Sport Club Bacău și F. C. Ar
geș — U. T. Arad.

„TROFEUL PETSCHOVSCHI"
Odată cu Intrarea în lin La 

dreaptă a campionatului Diviziei 
„A*, iată că și întrecerea spec
tatorilor se apropie de finiș. Ca 
de fiecare dată, mult invidiatul 
„Trofeu Petschovschi“ — decer
nat anual de ziarul nostru celui 
mai sportiv public — dă naștere 
la o întrecere echilibrată, cîștl- 
gătoarea fiind stabilită abia pe 
linia de sosire. Se pare că așa 
vor sta lucrurile și în actuala 
ediție, nu mai puțin de 5 orașe 
fiind angajate în disputa pentru 
primul loc. Dar iată situația în 
această competiție a sportivității 
înaintea etapei a 32-a :

1. Constanța 9,46 ;
2—3. Cluj-Napoca șl Scorniceștl 

9,40 ;
4. București 9,35 ; 5. Arad 9,33 ; 

6. Craiova 9,18 ; 7. Bacău 9,13 ; 
8. Tîrgoviște 9,06 ; 9- Rm. Vîlcea 
9,00 ; 10. Hunedoara 8,93 ; 11. Ti
mișoara 8,81 ; 12. Pitești 8,75 ; 13. 
Tg. Mureș 8,73 ; 14—15. Brașov și 
Petroșani 8,43.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE SPERANȚE

Deși a plerduț miercuri la Rm. 
Vîlcea (1—2 cu Chimia), lidera 
campionatului echipelor de spe
ranțe — S.C. Bacău — mai are 
trei puncte avans, suficient, an
ticipăm. pentru a intra pentru a 
doua oară in posesia titlului. 
Elevii antrenorului Sorin Avram 
au în ultimele trei etape un 
program mal bun decît rivalii lor 
la titlu, jucătorii craioveni.

Iată meciurile celor două for
mații : S.C. Bacău — cu C ,S. 
Tirgoviște (acasă), „U" CJuj-Na- 
poca (deplasare) și Jiul (a) ; 
Universitatea Craiova : Corvlnul 
(d), Jiul (d), Progresul-Vulcan 
(a). După victoria (2—1) obținută 
în etapa a 31-a, în fața Progre- 
sulul-Vulcan, coroborată cu ega
lul (2—2) realizat de Corvinul 
la Timișoara, dinamovlștii bucu- 
reștenl au trecut pe locul trei, fă- 
cînd rocadă • cu hunedorenll.

înaintea etapei de astăzi, a 32-a,' 
clasamentul campionatului echi
pelor de speranțe se prezintă 
astfel :
1. S.C. BACAU 31 22 6 3 80-21 N
2. Univ. Craiova si 21 5 5 97-23 47
3. Dinamo 31 19 5 7 70-32 43
4. Corvinul 31 19 4 8 79-38 42
5. C.S. T-viște 31 16 4 11 52-45 36
6. F.C. Const. 31 15 3 13 66-40 33
7. F.C.M. Bv. 31 15 3 13 50-43 33
8. „Poli" Tim. 31 14 5 12 54-54 33
9. Steaua 31 13 7 11 45-53 33

10. F.C. Argeș 31 15 2 14 45-49 32
11. „U" Cj.-Nap. 31 14 2 15 56-48 30
12. A.S.A. Tg. M. 31 12 3 16 41-50 27
13. Chimia 31 10 4 17 43-75 24
14. Sportul stud. 31 9 5 17 37-69 23
15. F.C. Olt 31 8 4 19 43-75 sa
16. Prog.-Vulcan 31 7 5 19 44-89
17. Jiul 31 8 2 21 26-73 18
16. U.T.A. 31 7 1 23 29-80 15

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MiINE A DIVIZIEI „B
SEBia I : Victoria Tecuci — 

C.S. Botoșani : D. Mauole (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Viitorul 
Gheorgheni : Al. Rădulcscu (Fio, 
iești), Viitorul Mecanica Vaslui
— Politehnica Iași : D. Petrescu 
(București), I.M.U. Medgidia — 
Relonul Săvinești: L.Ciucu (Bucu
rești), Gloria Buzău — F.C.M. 
Slderurgistul Galați : M. Huștiuc 
(București), Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Sf. Gheorghe : S. Pan- 
tclimonescu (Ploiești), Gloria Bis
trița — Unirea Dinamo Focșani : 
I. Vasilc (București), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Delta Tulcea : 
K. Petrescu (Brașov), Constructo
rul lași — C.S.U. Galați : T. Che
ta (Giurgiu).

SERIA Â Il-a: Energia Slatina— 
Șoimii 1PA Sibiu : N. Bițin (Sa
lon ta). Rapid București — Meta
lul București : P. Seceleanu
(București) — stadionul Steaua, 
Luceafărul București — Unirea 
Alexandria : M.M. Ionescu (Bucu
rești) — stadionul „23 August", 
Carpați Mirșa — Pandurii Tg. 
Jiu : I. Dima (Sighișoara), Clu-

mica Tîrnăveni — Dunărea Călă
rași : L. Vescan (Aiud), Gaz me
tan T Vdiaș — Petrolul Ploiești 7 
V. Ciocan (Bistrița), I.C.I.M. Bra
șov — Flacăra Moreni : St. Mol
dovan (Slghet), Automatica Bucu
rești — Autobuzul București : V. 
Alexandru (București) — terenul 
Automatica, Metalul Plopeni — 
Tractorul Brașov i C. Gheorghe 
(Suceava).

SERIA A 111-a : Rapid Arad -5 
Dacia Orăștie : Gli. Constantin 
(Rm. Vîlcea), Aurul Brad — Mi
nerul Ilba Seini : I. Orzață (Bra
șov), Minerul Lupenl — F.C.M. 
Reșița : N. Voinca (București), 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca : F. Keresteș (Tg. Mu
reș), Minerul Cavnic — Strungul 
Arad : P. Balaș (București), F.C. 
Baia Mare — F.C. Bihor Oradea : 
V. Constantinescu (București). O- 
llmpla Satu Mare — C.S.M, Dro- 
beta Tr. Severin : V, AntohI 
(lari), înfrățirea Oradea — U.M. 
Timișoara : A. Gheorghe (P. 
Neamț). C.I.L. Sighct — Someșul 
Satu Mare : l Biră (Agnita).

ASPRA SANCȚIONAREA UNOR ABATERI
• Luînd în discuție faptele 

reprobabile — lovirea arbitrilor 
de către jucători și spectatori 
— petrecute duminica trecută 
la unele meciuri din campiona
tul Diviziei „C“, Comisia de 
disciplină a F.R.F., tinînd sea
ma de prevederile Regulamen
tului de organizare a activită
ții fotbalistice, a dictat sanc
țiuni drastice.

Astfel, jucătorii Rizescu, 
Dodu și Smith (Explormin 
Deva), care i-au lovit ne arbi
tri în meciul cu Metalurgistul 
Cugir. au fost SUSPENDAȚI 
PE 2 ANI. Un alt jucător al 
echipei Explormin, Moga, a 
fost SUSPENDAT PE 6 ETA
PE. In același timp, echipei 
din Deva I S-A RIDICAT 
DREPTUL DE ORGANIZARE

IBMiNISIHATIA DI SIAJ LOTO PRONOSPORT INLORMEAlA
• Tragerea excepțională Loto 

de mllne — pentru care numai 
astăzi mal puteți procura bilete 
cu numerele dv. preferate — se 
va desfășura începînd de la ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tlgătoare vor fi transmise la te
leviziune între orele 17 și 18 șl 
la radio ta cursul serii.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 IU

NIE 1982
Extragerea I : 90 39 87 32 31 

77 81 25 20 ; Extragerea a 
Il-a : 18 17 65 3 43 82 72 26 60. 
FOND TOTAL DEClSTIGURI: 
1.260.102 lei din care 500.000 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 30 MAI 1982
Cat. 1: 1 variantă 100% —

autoturism „Dacia 1300“ și 3

variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 2,75 variante a 30.995 lei ; 
cat. 3 : 25 a 3.409 lei ; cat. 4 : 
134 a 636 lei ; cat. 5 : 314,25 a 
200 lei ; cat. 6 : 2.411,50 a 100 
lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 17.630 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de loan Greble 
din Sighetu-Marmației — Ma
ramureș.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 IUNIE

Cat. 1 (13 rezultate) : 192 va
riante 100% a 486 lei și 1.422 
variante 25% a 121 lei ; Intru- 
cît valoarea unitară a cîștigu- 
rilor de la categoriile 2 și 3 
a fost sub plafonul minim (40 
lei), fondurile categoriilor res
pective au fost repartizate, 
conform regulamentului, cate
goriei 1.

PE TEREN PROPRIU PE 2 
ETAPE, aplicîndu-i-se și O 
AMENDĂ DE 2 000 LEI.
• Tot nenlru lovirea arbitri

lor, GăgcncI și Brînză (Ca- 
raimanul Bușteni) au fost SUS
PENDAȚI PE 2 ANI și, res
pectiv. 1 AN. Pentru deficien
te organizatorice în meciul 
cu Carpati Nehoiu, echipa din 
Bușteni a fost sancționată cu 
RIDICAREA DREPTULUI DE 
ORGANIZARE PE TEREN 
PROPRIU TOT pe 2 ETAPE 
și cu o AMENDA DE 2 000 de 
lei.

• Au fost pedepsiți și unii 
jucători din Divizia ,.A“. 
Chioreanu (F.C.M. Brașov) a 
fost SUSPENDAT PE 5 ETA
PE pentru lovirea cu capul a 
jucătorului Șoarece (F. C. Olt). 
Pentru încercare de lovire. în 
meciul cu Steaua, M. Sanda 
(Sportul studențesc) nu va 
juca DOUĂ ETAPE. Pentru 
gest nesportiv Voinea (C. S. 
Tirgoviște) a primit avertis
ment.

• Pentru injurii aduse arbi
trului. Florea (din echipa de 
speranțe a Stelei) A FOST 
SUSPENDAT pe 5 ETAPE. 
(J.B.).

CURS DE PERFECȚIONARE

PENTRU ANTRENORI
începînd de mîine și pînă 

miercuri inclusiv va avea loc la 
București un curs de perfecțio
nare rezervat antrenorilor echi
pelor de juniori și copii ale di
vizionarelor „A“ și „B", precifH 
și ale cluburilor sportive școlare 
de performanță.

Prezența antrenorilor se va 
face mîine, după ora 19, la se
diul F.R. Fotbal.



I

TINERI MOTOCIClISn

IA „CUPA PRIETINA"
Start in campionatele naționale

de viteză și motocros
0 In urma mai multor tria- 

luri. tinerii alergători Marian 
Gheorghe. Marius Șoaită si 
Nicolac Puraveț vor reprezen
ta tara noastră la etapa a 2-a 
a „Cupei Prietenia" la dirt- 
track, care se va desfășura, 
astăzi si miine. în orașele 
Nyiregyhaza si Gyula din Un
garia. Sportivii noștri sînt în
soțiți de maestrul sportului 
Ion I

i de maestrul 
Bobilncanu.

Pe un traseu ales in cen- 
orașului Oradea se va des- 

prima etapă a 
republican de

•

trul 
făsura mîine 
campionatului . ______
viteză pe șosea. Și-au anunțat 
participarea peste 130 de mo- 
tociclisti. înscris! la. 9 clase.

0 Traseul de la marginea o- 
rasului Zărnești va găzdui 
mîine etapa inaugurală a cam
pionatului national de moto
cros. ediția din 1982. în pro
gram figurează clase pentru 
seniori, tineret și 
ticipă alergători 
Cîmpina. Ploiești, 
pulung Mușcel, 
Tirgu Jiu. Moreni, Sf. Gheor- 
ghe. Zărnești și din alte cen
tre moto. Primul start se va 
da la ora 10.

clase
juniori. Par- 
din Brașov, 
Buzău. Cîm- 
Tg. Mureș.

La Lisabona s-au desfășurat 
recent lucrările anualei Confe
rințe a Ligii Europene de Na- 
tatie. la care tara noastră a 
fost reprezentată de Valeriu 
Maltopol, secretar responsabil 
al F.R.N. Cu acest prilej. Ante 
J.ambașa (Iugoslavia) a fost 
ales în funcția de președinte al 
L.E.N. Totodată, a fost alcătuit 
si calendarul marilor competi
ții continentale din anul viitor.

Astfel. întrecerile Campiona
telor europene de natație (se
niori) se vor desfășura la 
Roma. între 20 și 27 august 
1983. Turneul de calificare (vor 
participa echipele României, 
Olandei, Greciei si Cehoslova
ciei) pentru grupa A a com
petiției de polo de la Roma 
este programat la Bruges. în
tre 29 aprilie si 1 mai. întrece
rile continentale ale luniorilor 
(înot și sărituri) vor avea loc 
la Mulhouse (5—8 august), iar 
cele ale tinerilor poloiști la 
Istanbul, între 6 și 10 iulie. 
Orașul bulgar Varna — a sta
bilit L.E.N. — va găzdui edi
ția din 1985 a campionatelor 
europene de natație. Pentru în
trecerile ..Cupei Europei" la 
înot nu a existat decît o sin
gură candidatură : Ankara,
17—18 decembrie 1983.

Cu același prilej au fost 
stabilite și datele competițiilor 
balcanice din 1983 : înot și să
rituri. seniori. Ia Skoplje (30 
iulie — 2 august), polo, se
niori, la Split (sau Belgrad) 
între 14 și 17 august, înot, polo, 
sărituri pentru juniori. in

România, intre 21 și 24 iulie 
1983.

Tot în tara noastră vom mai 
putea urmări întrecerile „Cupei 
României" la doîo (7—10 apri
lie). ale „Cupei Carpați" la 
înot (10—11 decembrie la Bra
șov) si ale Campiona’elor in
ternaționale de sărituri.

In fine, sportivii români vor 
mai fi prezenti într-o serie de 
competiții de 
nizate în 
U.R.S.S..
Polonia si Cehoslovacia.

anvergură orgn- 
R. D. Germană. 

Bulgaria, Ungaria, 
(a.v)

HANDBALIST!! NOȘTRI 
JUNIORI ÎN TURNEUL

DE LA SOFIA
SOFIA 4 (Agerpres). — 

ciurile disputate în prima 
turneului internațional 
handbal pentru juniori și 
nioare de la Sofia s-au 
cheiat cu următoarele i 
tate : masculin : București — 
Varșovia 24—20 (11—11) ;
Praga — Budapesta 19—13 
(7—5) ; Sofia A — Sofia B 
28—20 (15—17) ; feminin :
București — Varșovia 17—17 
(12—8) ; Budapesta — Praga 
22—15 (11—8) ; Sofia B —
Sofia A 26—25 (13—12).
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TURUL CICLIST

ACTUALITATEA ÎN POLO AL ITALIEI

0 La Varna au continuat 
meciurile turneului internațio
nal de polo pe apă, în cadrul 
căruia reprezentativa Româ
niei a repurtat un nou succes 
întrecînd formația secundă a 
Bulgariei cu 14—4 (2—1, 4—0,
4—1, 4—2). într-un alt meci, 
Bulgaria „A" a dispus de Cuba 
cu 9-8 (3—1, 4—4, 1—0, 1—3).

0 La Paris a avut loc tra-

gerea la sorți a grupelor preli
minarii ale C.M. de polo (29 
iulie — 8 august, la Guaya
quil). Grupa „A“ : Spania, 
Noua Zeelandă, Italia, R. F. 
Germania ; grupa „B“ : S.U.A., 
Egipt, U.R.S.S., Australia ; gru
pa „C“ : Cuba, Grecia, Unga
ria, reprezentanta Asiei ; gru
pa „D“: Canada, Olanda, Fran
ța, Iugoslavia.

ROMA 4 (Agerpres). — 
Etapa a 20-a a Turului ciclist 
al Italiei, disputată între lo
calitățile Vigevano și Cueno a 
fost cîștigată de italianul Fran- 
cesco Moser, cronometrat 
cei 177 km ai traseului

pe 
in 

4:35,06 (medie orară 38,604 km). 
Francezul Bernard Hinault se 

menține lider al clasamentului 
general.

\- ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
r (Urmare din pag D

la cele masculine, jucătoarele 
Si jucătorii români vor face, 
desigur, eforturi pentru îmbo
gățirea frumosului lor palma
res. Atmosfera din cele două 
loturi este de deplină încre
dere în forțele proprii, „trico
lorii" fiind animați de ferma 
hotărire de a-și reconfirma va
loarea. După ultimele pregă
tiri, antrenorii Constantin Ne- 
guțoiti, Crista Szocs (la fete), 
Roger Cernat și Ion Petru (Ia 
băieți) ne-au comunicat urmă-

toarele formații : feminin — 
Elena Andreescu, Maria Zsizsik, 
Elena Pană, Margareta Căti- 
neanu. Ana Petrescu, Silvia 
Berinde, rezervă fiind Vasilica 
Pinfea ; masculin — Alexandru 
Cătineanu, Stelian Boariu, Iu- 
liu Bice, Ilie Hosu, Gheorghe 
Silvestru, Iosif Tismănar, re
zervă Grigore Marin.

Sportivii noștri, care la edi
ția anterioară, a competiției, 
de la Mangalia-Nord, au cu
cerit 3 medalii de aur (echipe 
feminine șl masculine și la in
dividual prin Margareta Căti-
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Campionatele mondiale de popice se află, anul acesta, la cea 
de a XlV-a ediție (Brno, 4—11 iunie). In disputele de pină acum, 
sportivii români au avut comportări cu'totul remarcabile, cea 
mai bună dovadă fiind clasamentul pe medalii :

Aur Argint Bronz Total
1. ROMÂNIA 18 15 11 44
2. Iugoslavia 14 16 9 39
3. R.D. Germană 13 9 15 37
4. Ungaria 7 12 9 28
5. R.F. Germania 6 7 12 25
6. Cehoslovacia 5 6 6 17
7. Austria 5 3 4 12
S. Suedia - - 1 1

Cele 18 medalii de aur ale sportivilor români au fost cuce-
rite astfel :

0 1—1953 (Belgrad) ; 0 II —
individual : Ion Mlcoroiu 877

neanu) și 2 de argint (Iosif 
Tismănar la individual și Iosif 
Tismănar — Iuliu Bice la pe
rechi), vor avea cei mai pu
ternici adversari în popicarii 
din Ungaria, Iugoslavia, R. F. 
Germania șl Austria, cu 
s-au aflat deseori In 
pentru supremație, 
gazdele doresc 
ele echipele pe podium, 
cînd astfel cota valorică 
tuaielor confruntări.

Campionatele mondiale 
duminică dimineața, cu . . 
bele pe echipe. în ordinea in
trării 
sorții au < 
vele țării 
poziția a 
la băieți.
C.M. este 
Schneider.

care 
luptă 

Firește, 
să-și vadă și 

cres- 
a ac-

încep 
pro-

sportivilor pe arenă, 
decis ca reprezentati- 

noastre să dețină 
7-a la fete și a 8-a 
Arbitrul principal al 

francezul Pierre

VILAS - WILANDER IN
DE TENIS DE LA

PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ
• Peste 12 000 de 

spectatori 
rit, la ! 
meciul amical 
tre 
și 
ce.
1.o c 
ră, 
cheiat la egalitate : ■ 
1—1 (0—0). Puncte1 e 
au fost rear za te d - 
Nilsson și. respec
tiv, Blohin.

Pe stadionul o- 
limpic din capitala 
Finlandei a avut loc 
joi seara întilnirea 
dintre reprezentaV- 
vele Finlandei și 
An*’l’ei. FărĂ sâ fi 
forțat, oaspeții și-au 
adjudecat victoria 
cu scorul de 4—1 
(2—0). Au marcat : 
Mariner și Robson 
— cite 2, respectiv 
Haaskivi (din 11 m).

9 O adevărată de
monstrație au fii cut 
fotbaliștii brazilieni 
în Portugalia, in 
meciul de antrena
ment cu echipa Be- 
lenenses, penultima 
în clasamentul cam
pionatului portughez, 
reia au cîștigat cu 
Cel mai 1

i au urmă- 
Stockholm, 

___ ... din- 
echipele Suediei 
Uniunii Sovieti- 
La capătul unui 
de bună factu- 
partida s-a in-

Austriecii la antrenamentul ie la Lindabrunni 
înainte de a pleca tn Spania. In stingă Welzl, 

Hagmayr și tinărui Degeorgi
Telefoto : A.P. — AGERPRESA.P.

In fața că- 
— 12—3 (4—2).

___ bun jucător brazilian 
a fost Careca, autor a 8 goluri.
• In reprezentativa Noii Ze- 

elande, „kiwi" cum 1 se mal spu
ne (după numele pasăre! kiwi, 
originară în Insulele țării de la 
Antipozi). figurează doi frați : 
Turner, Briant șl Grant. Primul 
(31 ani) este mijlocaș stingă, com
ponent al echipei M.T. Welling
ton, celălalt (23 ani) este atacant 
central, la Gisborne, șl are fai
ma principalului „tunar" al for
mației „albilor". în preliminari
ile „Cupei Mondiale" Grant Tur
ner a înscris 14 goluri pentru 
Noua Zeelandă.
• Antrenorul brazilian Carlos 

Alberto Perreira. care se ocupă 
de pregătirea fotbaliștilor din na
ționala Kuwaltului, s-a arătat mal 
mult declt îneîntat de valoarea 
unuia dintre jucătorii săi. Jas- 
sem „Sultan" Yaqoub. Acesta a- 
re 29 de ani șl din 1973 a fost 
nelipsit din reprezentativa țării 
(este legitimat la echipa din A’- 
Qadesseyah), Yaqoub are, după 
opinia specialiștilor, o valoare in
ternațională, fiind un atacant 
central complet, incisiv, eficace. 
Anul trecut, sânt-lmtnalul snnrfiv 
„Al Foot Al-Dhahab" i-a decer
nat „balonul de aur 1981“, fiind 
considerat drept cel mai bun fot
balist din toate statele arabe 1

0 în recentul meci de la Vie- 
na, dintre Austria șl Danemarca 
(1—0) publicul, dar șl unii spe
cialiști nu s-au arătat încintați 
de randamentul ofensiv al echi
pei naționale austriece. RăsourT- 
zînd criticilor, antrenorul Felix 
Latzke a arătat că din echipă 
au lipsit cîteva dintre marile ve
dete : Krankl, Pezzey, Prohaska. 
Hintermayer și Jara. Evident, 
toată lumea cunoștea acest „de
taliu", dar, iată, n-a vrut să ți
nă seamă de el.

• Dintre antrenorii celor 24 de 
„finaliste44 ale Cupei Mondiale 
’32 doar 5 au fost jucători în echipe 
care au luat parte la un C.M. : 
Billy Bingham (Irlanda de Nord) 
în 1958, Kalman Meszoly (Unga
ria) în 1966, Mauricio Rodriguei 
(El Salvador) în 1970, francezul 
Jean Vincent (Camerun) în 1958 
și Jose Santamaria (Spania) în 
1954 și 1962.
• Și pentru că veni vorba de

antrenori, cîicvc.
despre el : cei mai vîrstnici 
brazilianul Elba de Padua Litua 
(Peru) 71 de ani, Konstantin Bes
kov (U.R.S.S.) 61 ani, Guy Thys 
(Belgia) și Ron Greenwood (An
glia) 60 ani, Jock Stein (Scoția) 
59 ani... și cei mai tineri — An
toni Piechniczek (Polonia) 40 
ani, brazilianul Carlos Alberto 
Perreira (Kuwait) 39 ani. Mau- 
ric’n Rodriquez (FI Salvador si 
englezul John Adshead (Noua 
Zeelandă) 36 ani.
• Sammy McIlroy (27 uni), d:n 

echipa Irlandei de Nord (legiti
mat la Manchester United), și-a 
făcut debutul internațional în 
1972, într-un meci cu echipa Spa
niei. Acum, la El Mundial ’82, 
Irlanda de Nord face parte din 
aceeași grupă a V-a, cu... Spa
nia !

iată cîteva amănum " "A

efe ///

NOROCUL IUI LEONARD!

S LITVINOV - NOU RECORD
MONDIAL LA ARUNCAREA

CIOCANULUI
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat vineri la Moscova, 
sportivul sovietic Serghei Lit
vinov a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea ciocanu
lui. cu performantă de 83,98 m. 
Vechiul record era de 81,80 m 
si aparținea tot unui atlet so
vietic. Iuri Sedih.

FINALA TURNEULUI
ROLAND GARROS

Unul dintre cei mai valoroși 
pugiliști ai ringurilor profesio
niste este, fără discuție, ame
ricanul Ray „Sugar" Leonard, 
campion al lumii la categoria 
semi-mijlocie. El a fost unul 
dintre boxerii cei mai bine 
plătiți d:n ultimii ani, pre
zența numelui său pe afișul 
unei gale fiind un foarte se
rios punct de atracție pentru 
iubitorii „nobilei arte" și, z 
deci de ciștigurl grase pen
tru organizatorii de reuniuni.

Dar, ca și alți profesioniști 
ai pumnului. Ray Leonard a 
suferit o dezlipire de retină, 
ceea ce a necesitat o com
plicată intervenție chirurgi
cală Operația a reușit, Leo
nard este acum în convales
cență dar, nu peste multa 
vreme, va fi chemat să-și 
pună titlul in joc. Cu ce 
risc ? Râmîne de văzut I Pînă 
una, alta, insa, Ray „Sugar* 
Leonard c dec.arat unui zia
rist american : .,Mă pot con
sidera un om norocos, căci 
n-am de ce mă plinge. Am 
avut destule reușite în viață, 
inclusiv banii pe care i-am 
cîștigat în mod cinstit, pe 
ring. Am avut noroc și cu 
faptul că dezlipirea de retină 
și operația au avut loc acum 
și nu cu cinci ani mai îna
inte, căci atunci numai cos
tul spitalizării ar fi depășit, 
cu mult, posibilitățile mele 
materiale...*.

Dar, dacă Leonard a avut 
acum banii hebuincioși, ce 
fac alți (numeroși) boxeri * 
profesioniști aflați în aceeași 
situație) dar fără... dolarii 
necesar’ ?

Romeo VILARA

ani Mats Wilander. în semifi
nale. Mats Wilander l-a elimi
nat pe Jose Luis Clerc (Argen
tina), cu 7—5. 6—2, 1—6. 7—5, 
în timp ce Vilas s-a calificat 
pentru a patra oară în finala 
acestui turneu (a cîștigat în 
1977). în dauna spaniolului Jose 
Higueras, pe care l-a întrecut 
cu scorul de 6—1. 8—3. 7—6.

PARIS 4 (Agerpres). — Pro
ba de simplu bărbați din ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, ce se 
desfășoară pe terenurile arenei 
pariziene Roland Garros, va 
cunoaște anul acesta o finală 
inedită. între argentinianul 
Guillermo Vilas și revelația 
prezentei ediții suedezul de 17
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1955 (Essen) ; • III—1957 (Viena): 
uuvvxuiu OH p.d. ; 0 IV—1959 (Bautzen) ; • 

V — 1962 (Bratislava); • VI — 1966 (București): echipe bărbați: 
5366 p.d. (Vasile Măntoiu 856, Ion Mlcoroiu 938, Petre Purge 
906, C-tta Rădulescu 891, Tiberlu Szemany 864, Crlstu VInătoru); 
perechi bărbați : 1846 p.d. (Purge 966 șl Rădulescu 880) ; echipe 
femei : 2483 p.d. (Ținea Balaban 414, Elena Lupescu 423, Corne
lia Moldoveanu 419. Margareta Szemany 414, Crtsta Szocs 401, 
Elena Trandafir 412) ; 0 VII — 1968 (Linz) : echipe femei
2506 p.d. (Balaban 374. Moldoveanu 394, Florlca Neguțolu 452, 
Szemany 421, Szdcs 450, Trandafir 415 ; 0 VHI—1970 (Bolzano) : 
echipe femei: 2485 p.d. (Lupescu — Cernat 394, Ana Marcu 439, 
Moldoveanu — Petrușca. 435, Szemany 379, Szâcs 412, Trandafir 
426) ; perechi femei : 864 p.d. (Trandafir 418 șl Petrușca 446); 
ied’.vldual : 1320 p.d. (Petrușca (435+439+448) ; * IX — 1972
(Split) : echipe femei : 2568 p.d. (Udlco Grozăvescu 407, Negu- 
țoiu 411, Marcu — Petrescu 429, Petrușca 417, Szdcs 438, Tran
dafir 468) ; individual : 1313 p.d. Trandafir (468+412+433) ; 0 
x—1974 (Eppelheim) : e:hipe bărbați : 5299 p.d (Iile Bălaș 925, 
Iuliu Bice 836, Alex, Cătineanu 848 Purge 878, Gheorghe Silves
tru 897, Ioslf Tismănaru 897) ; perechi femei : 852 p.d. — (Pe
trușca 415 și Petrescu 437) ; • XI — 1976 (Viena) : perechi băr
bați : 1806 p.d. (Bălaș 891 șl Tismănaru 915) ; 0 XII—1978 (Lu
cerna) : echipe bărbați : 5520 p.d. (Bălaș 935 Bice 913, Grigore 
Marin 919, Silvestru 920. Tismănaru 948, Alexandru Tudor 887) ; 
0 XIII—1980 (Mangalia Nord) : echipe bărbați: 5469 p.d, (Bă- 
iaș 904, Bice 922, Cătineanu 878, Rie Hosu -893, Silvestru 824, 
Tismănaru 948) ; echipe femei : 2519 p.d. (Elena Andreescu 
418, Elisa beta Badea 404. Margareta Cătineanu 443, Elena Pană 
430.. Vasilica Plnțea 403. Petrescu 416) ; individual : 1327 p.d. M. 
Cătineanu (448+433+446).
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PARIS, 4 (Agerpres). în 
stațiunea Font-Romeu s-au 
desfășurat lucrările unul co
locviu internațional cu tema : 
„Sportul, omul șl competiția", 
manifestare organizată de Mi
nisterul pentru problemele 
sportului și tineretului din 
Franța. Au participat peste 
100 de specialiști din diverse 
țări, precum șl o delegație a 
Comitetului Internațional O- 
limplc. Din România a luat 
parte la acest colocviu spor
tiv Victor Bănciulescu mem
bru al Comitetului Olimpic 
Român.

AUTOMOBILISM 0 Sportiva 
franceză Michele Mouton (Audi 
Quattro) a cîștlgat joi, la Ate
na, raliul Acropole, probă con- 
tind pentru C.M. de raliuri. Ea a 
fost urmată de vest-germanul 
Walter Rohrl șl finlandezul Ilenri 
Tolvonen.

CICLISM 0 Etapa a IlI-a a 
„Criteriului Dauphine Libere" 
(St. Chamond — Dlgoin 192 km) 
a fost cîștigată de francezul Pe
rret în 5.02:12 Iar a IV-a etapă 
(Paray-le-Nlet — Bourg-en-Bre- 
sse, 112 km) a revenit la sprint 
francezului Bernard Vallet. Lide
rul cursei a devenit Michel Lau
rent.

FOTBAL 0 în turneu în Japo
nia. Werder Bremen (R.F.G.) a 
jucat la Tokio cu Kukan șl a

ciștigat cu 6—0 (4—0) 0 In se
mifinalele .Cupei Greciei" : Pa- 
nathlnalkos — PAOK 2—0, Larisa 
— Korinthos 3—1.

HALTERE 0 în cadrul „Cupei 
Panonia”; la Tatabanya, la cat. 
75 kg pe primul loc s-a clasat 
bulgarul Mincio Pasov cu 340 kg, 
iar la cat. 82 kg coechipierul său. 
Asen Zlatev, a totalizat 370 kg.

pentatlon MODERN • Con
cursul de la Varna s-a Încheiat 
cu succesul echipei Poloniei 1« 066 
p. urmată de Ungaria.. 15 735 n. 
Bulgaria 15 571 p. România 15 270 
p și Cehoslovacia 15 097 p. La in
dividual primul a fost polonezul 
Smelewskl. cu 5 458 p.

VOLEI « La Santa Clara. In 
Cuba, echipa masculină a Cubei 
a Întrecut selecționata Canadei 
cu 3—1 (3. —12. 14. 9).
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