
PLENARA COMITETULUI CENTRAI
AL PARTIDULUI COMUNIST

A

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, miercuri, 23 mar
tie, au început lucrările ple
narei Comitetului Central aj 
Partidului Comunist Român.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara a adoptat, în 
unanimitate, următoarea or
dine de zi :

4. Raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată în anul 
1982 de către organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului.

5. Raportul privind activi
tatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii 
în 1982.
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Divizia „A“ de fotbal

1. Raportul privind situația 
cconomico-financiară pe an
samblul economiei naționale 
în anul 1982, rezultată pe 
baza analizei de bilanț.

2. Programul de aplicare a 
hotăririlor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist 
Român din 16—18 decembrie 
1982 în domeniul retribuirii 
muncii și repartiției venituri
lor oamenilor muncii.

3. Raportul cu privire la e- 
fectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui la 31 decembrie 1982.

6. Raportul privind activi
tatea internațională a parti
dului și statului in 1982 și 
principalele orientări în poli-, 
tica externă în anul 1983.

7. Unele probleme organiza
torice.

La plenară partitivă, ca in
vitați, cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
redactori șefi ai presei cen
trale care nu sint membri ai 
C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

O ETAPĂ FOARTE

PROFILURI BĂCĂUANE
Nadia Comaneci. cel mai de

tașat lider din toate topurile 
de pînă acum și din cele șase 
care urmează, ultimele, inclu
siv ced al lui Ilie Năstase. a- 
dică al Capitalei. Nadia Co
maneci, cea care a fost cre
ditată cu 19 puncte în ran- 
king-ul televiziunii americane 
după Montreal. avîndu-1 în 
fată', cu 20 de puncte, doar pe 
Neil Armstrong, primul om de 
pe lună...

Județul Bacău are un puter
nic grupaj de gimnastică, așa 
cum Tulcea e județul canoei, 
iar Satu Mare e județul scri
mei... Pentru că Oneștiul e In 
județul Bacău... Vorba ingine
rului chimist Alexandru Pascu, 
imediat după J.O. de la Mont
real : „Victoria Nadiei Comă- 
neci este în primul rînd vic
toria Oneștiului. adică victoria 
noului, a modernului, a inedi
tului. Trebuia găsit pe lume 
un oraș sau, mai bing zis. un 
orășel care să țintească, cu 
praștia sa bine reglată, în ma

rile orașe ale lumii gimnastice.
Și lucrul s-a întîmplat. pentru 
că trebuia să se întimple...".

Să vedem acum grupajul 
gimnasticii...

1. COMANECI Nadia (gimnas
tică)

2. TURNER Dumitrița (gimnas- 
t tică)

3. BUFANU Valeria (atletism)
4. GRIGORAȘ Anca (gimnas

tică)
TRUȘCA Gabriela (gimnas
tică)
GABOR Georgeta (gimnas
tică)

7. VASILCA Nicolae (handbal)
8. AVRAM Sorin (fotbal)
9. PUȘCAȘU Vasile (lupte)

10. CONDURAT Dinu (box)
Așadar, o supercampioană o- 

limpică și mondială...
loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

Turneul internațional de box „Centura de aur"

N. TALPOȘ L-A ÎNVINS 
PE VICECAMPIONUL MONDIAL

R. OCTOMBAIAR !
• T. Cercel bjj. A. Mikulin (U.R.S.S.) și M. Sîrba b.p. A. 

Laine (Cuba) I • in zi cu fotbal, boxul ți-a păstrat specta
torii • Ramos (Cuba) - Magallanes (Venezuela) - ceț mai 
frumos meci • Azi, de la ora 18, prima gală semifinală

La concurență cu transmisii
le etapei de fotbal, sportul cu 
mănuși a dovedit ieri că își 
are spectatorii săi fideli, rin
gul de la Palatul sporturilor 
și culturii atrăgîndu-i ca un 
magnet. Este adevărat că 
programul a cuprins destule 
„atracții", dintre care amin
tim pe vicecampionul olimpic 
Hipolito Ramos (Cuba) și vi
cecampionul mondial Rasval 
Octombaiar (R. P. Mongolă).

Dacă Hipolito Ramos a reu
șit să-și asigure un loc în se
mifinalele categoriei semi- 
muscă, vicecampionul mondial

Nicolae Talpoș (stingă) 
atacă ți cițtigd partida 
cu vicecampiortul mon
dial Octombaiar (R. P. 
Mongolă).

Foto: Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 26 martie)

F.C. Olt - Corvinul 3-0 (1-0)
F.C. Bihor — Dinamo 2-2 (1-2)
Politehnica lași - „Poli" Timișoara 3-0 (0-0)
S.C. Bacău - Steaua 1-1 (0-0)
F.C. Argeș - Chimia Rm. Vîlcea 1-1 (0-0)
Jiul Petroșani - F.C. Constanța 3-0 (1-0)
Sportul studențesc - Petrolul Ploiești 2-1 (2-1)
C.S. Tîrgoviște - F.C.M. Brașov 3-1 (1-C
A.S.A. Tg. Mureș - Univ. Craiova 1-0 (0-0)

Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
„Poli" Timișoara - Sportul studențesc (0-6)
Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani (1-1)
F.C. Argeș - Politehnica lași (4-2)
Steaua — C.S. Tîrgoviște (1-11
Chimia Rm. Vilcea — Univ. Craiova (0-3)
F.C.M. Brașov - S.C. Bacău (0-1)
Dinamo - F.C. Olt (1-1)
F.C. Constanța — F.C. Bihor (2-5)

(Cronicile acestei etape, in pag. 2—3)

LINIȘTITĂ...
• Dinamo se menține neînvin
să • Chimia confirmă uspe- 
cialitatea* meciurilor egale * 
Steaua, rămasă în zece oameni, 
se înapoiază cu un punct de 
la Bacău • O singură modifi
care in clasament : schimbul 
de locuri între Politehnica lași 
ți F.C. Bihor ® Nemțeanu il 
egalează pe Grosu în clasa

mentul golgeterilor

Mlrcea Sandu (tricou alb) 
marchează al doilea gol oț 
Sportului studențesc in me
ciul cu Petrolul (2—1).

Foto : Ion MIHĂICĂ

CLASAMENTUL

1. DINAMO 21 10 11 0 42-17 31
2. Sportul stud. 21 12 5 4 32-15 29
3. Univ. Craiova 20 11 3 6 34-14 25
4. Corvinul 21 9 7 5 30-17 25
5. F.C. Argeș 21 10 5 6 33-24 25
6. Steaua 21 9 6 6 32-26 24
7. S.C. Bacău 21 9 4 8 29-30 22
8. Jiul 21 8 6 7 22-28 22
9. F. C. OH 21 9 3 9 28-20 21

10. C.S. Tîrgoviște 21 7 7 7 24-23 21
11. Politehnica lași 21 6 8 7 23-24 20
12. F.C. Bihor 21 8 4 9 38-41 20
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 6 6 9 18-26 18
14. Chimia Rm. Vîlcea 21 6 5 10 19-29 17
15. F.C.M. Brașov 21 7 2 12 24-37 16
16. Petrolul Ploiești 21 7 2 12 23-41 16
17. „Poli" Timișoara 21 6 2 13 24-38 14
18. F.C. Constanța 20 3 4 13 17-42 10

GOLGETERII
14 GOLURI : Grosu (3 din 11 m), Nemțeanu (5 d'Hn 

11 m) ; 10 GOLURI : M. Sandu, Kun II, Gingu (3 din 
11 m) ) 9 GOLURI : Augustin, Simociu, Batiwt (1 din 

11 m) ; 8 GOLURI î Cămătara, FL 
Grig are, Petcu — F.C. Constanța (5 
din TI m) ; 7 GOLURI : Șoșu, Bi.ro t, 
Cîmpeanu II (1 din TI m), Batad 
(2 din 11 m).

SUITOARELE MSIÎNCf
PI totuni IftIHI.tțE
U „IMEIitATItlNtlElt-

Rasval Octombaiar a fost sto
pat din cursă. Eliminarea 
sportivului mongol repre
zintă, fără îndoială, una 
dintre cele mai mari surprize 
de pînă acum ale ediției din 
acest an a „Centurii de aur".

Rasval Octombaiar l-a avut

REZULTATE TEHNICE
Gala I, cat. semimuscâ î H. Ramos (Cuba) b.p. M. Bolivar (Vene

zuela), I. Balan b.ab.2 E. G&afar, D. Șchiopu b.ab.3 G. Agrigoroaie 
cat panâ : N. Ta+poț b.p. R. Octombaiar (R.P. Mongolă), J. Sollet 
(Cuba) b.ab.2 C. Stanau, P. Kamburov (Bulgaria') b.p. E. Preda, T. 
Cercel') b.p. A. Mikulin (U.R.S.S.) ; cat semiușoarâ : A. Espinosa 
(Cuba) b.ab.2 Șt. Ștefana, I. Stan b.p. G. Ramon (Venezuela), V. 
Ioana b.p. A. Schink (R.D. Germana), E. Nergui (R.P. Mongola) b p. 
H. Sultan ; cat. mijlocie s A. Jigalov (U.R.S.S.). b.p. I. Petrescu, M. 
Sîrba b.p. A. Laine (Cuba), D. Maricescu b.ab.2 N. Rustem (Iugosla
via) .

Gala a ll-a cat. cocoș : A. Raymcnd Franța) b.p. G. Oprișor, D. 
Slavoev (Bulgaria) b.p. N. Robu, M. Vilchez (Venezuela) b.p. M. 
Șchiopu, R. Cardenas (Cuba) b.p. A. Te read orei (R.P. Mongolă) ; 
cat. ușoară : M. Fulger b.p. G. Hudrșteanu, M. Gruescu b.at.2 R 
Leclerc (Franța), D. Hie b.p. H. Thier (R.D. Germană). U. Ramos 
(Cuba) b.p. 1. MagaManes (Venezuela) ; cat. semimijlocie : C. Du- 
vergel (Cuba) b.p. M. Niculescu, C. Haj’nal b.ab.2 O. Degirmencî 
(Turcia), M. Ciubotoru b.ab.3 Y. AlparsEa (Turcia) ; cat. mijlocie 
mică : M. Ciobanu b.p. M. Oua tu. G. Dela (Franța) b.p. C. Gh’m- 
dăoanu, J. Aguilar (Cuba), b.ab.1 N. Modrogan, N, BaEaban b.p. 
N. Negear (Iugoslavia) ; cat. semigrea : Julia Quintana (Cuba) b.p. 
P. Bomescu, I. Cir lan b.p. F. Churio (Venezuela), M. Pascal b.p. C. 
Trușcă, G. Daniei b.p. F. Pamfil.

ca adversar pe tinărul Nicolae 
Talpoș, membru al lotului 
nostru național. Pugilistul 
român a început partida cu 
mult curaj, fără să țină sea
ma de „cartea de vizită" a 
campionului mongol. Chiar 
după primul gong, Talpoș a- 
tacă și reușește citeva lovituri 
la figură. Octombaiar pare 
surprins de... îndrăzneala ad
versarului și ripostează vio
lent cu citeva rafale. Talpoș 
acceptă și această... invitație a 
partenerului, răspunzînd cu
rajos și, mai ales, eficace. 
Partida devine electrizantă. A- 
sistăm la schimburi frumoase, 
boxerul român fiind la înălți
me față de renumele adversa
rului său. După un meci fru
mos. echilibrat, am așteptat cu 
emoție decizia juriului : în
vingător la puncte. Talpoș !

O altă partidă așteptată cu 
interes a fost cea dintre Cos- 
tin Stancu și ,.pana“ cubaneză 
Jesus Sollet. Din păcate, după 
o repriză interesantă. în care 
fiecare a încercat să-și ..păcă
lească" partenerul, în rundul 
doi, la un „corp la corp", Cos- 
tin se rănește la arcadă și

medicul oprește lupta. Sollet 
se califică in semifinale, a- 
nunțîndu-se un mare favorit 
la „Centură". El va boxa în 
semifinale cu Nicolae Talpoș.

Titi Cercel redivivus ! Bo- 
xînd ca în zilele sale bune, 
Cercel a obținut o prețioasă

Petre HENT 
Mircea COSTEA

(Continuare tn oao a 4-a)

POLONIEI
Participînd, la Varșovia, la 

tradiționalele campionate in
ternaționale de sărituri în apă 
ale Poloniei, reprezentantele 
României au avut o compor
tare bună, clasindu-se' pe 
locuri onorante în compania 
fruntașelor acestui sport din 
Austria, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, Olanda, Po
lonia și Ungaria. Cea mai fru
moasă performanță a realiza
t-o Luiza Nicolaescu, clasată 
pe primul loc la platformă, 
cu 324,35 p. Pe locul 7 s-a cla
sat Isabela Bercaru, cu 279,90 
p. La trambulină 3 m (probă 
cîștigată de Uke Hork — 
R.D.G., cu 444.35 p). Ruxandr» 
Hociotă (429.60 p) și Felicia 
Cîrstea (419,60 p) au ocupat 
locurile 2 și. respectiv, 3 ; Isa
bela Bercaru (405,50 p) a ocu
pat locul 6.

SCOR EGAL IN MECIUL DE ȘAH 
EUGENIA GHINDĂ — LIGIA JICMAN

Evenimentele încep să te 
precipite în meciul Eugenia 
Ghindă — Ligia Jicman pen
tru titlul național feminin de 
șah, care se desfășoară la 
Mediaș. Prima partidă s-a dat 
remiză la mutarea 118(1). după 
care în cea de a doua, între
ruptă și ea. Eugenia Ghindă a 
deschis scorul, obținînd vic
toria la a 45-a mutare. Ega

litatea a fost restabilită în 
partida a treia, disputată marți 
seara. Ligia Jicman (cu al
bul) a profitat de un atac in
suficient pregătit de adversara 
sa, într-o variantă clasică a 
Siciliene!, ciștigînd după 31 
mutări. Scorul întregii întil- 
niri este, așadar, egal : 1,5
—1,5.



FAZA INTERJUDEȚEANĂ 
A „DACIADEI" DE VOLEI

în șase localități din țară 
s-a desfășurat faza interjude
țeană a Daciadei la volei (sport 
oe cerformanlă) pentru echi
pele de seniori' Tată citeva 
amănunte primite de la cores
pondenții noștri

CONSTANȚA. La faza inter
județeană, programată în sala 
Tomis din localitate, au luat 
parte 4 reprezentative de iudet 
și cea a municipiului Bucu
rești. Disputa pentru califi
care in finala competiției s-a 
dat intre echipa Capitalei și 
cea a județului Dîmbovița și 
s-a soldat cu succesul primei 
formații (3—1). lată clasamen
tul final al acestei -.-one : 
1 București 3 p 2. Dîmbovița 
7 p. 3. Constanta 6 o, 4. Argeș 
5 p. 5. Călărași 4 p. (Gh 
DRAGAN. eoresp.).

GALAȚI. Dir. cele 5 ecnipe 
care trebuiau să ia parte la 
zona de aici, s -au prezentat 4 
(a absentat nemctivat cea a ju
dețului Prahova). în lupta pen
tru calificare s-au înscris echi
pele județelor Tulcea si Galați 
prima ristigjnd meciul direct 
decisiv eu 3—2 Pe locul 3 s-a 
situat reprezentativa Brăilei, 
iar pe local 4 cea a Buzăului. 
(T. S1RIOPOL, eoresp).

2.ALAU. Faza interjudețeană, 
găzduită de Sala sporturilor 
din localitate, a fost dominată 
de reprezentanta județului gaz
dă. care a ciștigat toate întil-

nirilt cu 3—0. A lipsit echipa 
Aradului. Iată clasamentul : 1. 
Sălaj 6 p, 2. Bihor 5 p, 3- Ti
miș 4 p. 4. Satu Mare 3 p. 

(1. DOMUȚA. eoresp.).
SUCEAVA. Reprezentanta ju

dețului gazdă a obținut cîștig 
de cauză în fața unor echipe 
puternice. Clasament : 1. Su
ceava 6 p. 2. Maramureș 5 P>
3. Neamț 4 p. 4, Bacău 3 p. 
Echipa județului Botoșani n-a 
fost acceptată în concurs, ' de
oarece a prezentat numai ju
niori.

CLUJ-NAPOCA. Voleibaliști: 
brașoveni au tranșat in favoa
rea lor cursa pentru calificare, 
invlrgind in trei seturi pe 
principalii contracandidat!, ju
cătorii mureșeni ai lui N. Pop. 
Clasamentul zonei : 1. Brașov
6 /p, 2. Mures 5 p. 3. Cluj 4 p.
4. Sibiu a p. A lipsit echipa 
județului Alba. (L POCOL. co- 
resp.;.

HUNEDOARA Selecționata 
Doljului fin fauL Universita
tea Craiova) a cucerit primul 
loc. cu 8 p. fiind de departe 
cea mai bună din cele 5 for
mații care s-au întrecut în 
sala Constructorul din locali
tate. Au urmat-o. în clasamen
tul final al zonei. Hunedoara
7 p. Vilcea 6 p. Caraș-Severin 
5 p și Gorj t p. (I VLAD, 
eoresp.).

Primele clasate s-au calificat 
In finală.

PROFILURI BĂCĂUANE
(Urmare din pag 1)

O campioană mondială (Vic- 
torița TurnerlJ

O vicecampioană olimpică 
(Valeria Buf anul intr-o probă 
de elită (100 m garduri), la 
capătul unei curse memorabile 
la Miinchen. cind numai două 
atlete (a doua a fost Argenti
na Menis) au purtat steagul 
atletismului nostru.

Un trio greu separabil trioul 
medaliei de argint de la Mont
real. în care preferințele mesei 
rotunde au avut tn vedere 
longevitatea Ancăi. constanta 
Gabrielei si dăruirea Geor- 
getei.

După care urmează...
Un handbalist din echipa ' 

națională de handbal...
Un fotbalist (Sorin Avram), 

pe care nici unul din jucătorii 
celor 15 promoții ale școlii 
băcăuane nu l-au putut între
ce... Fie și numai prin prisma 
tricourilor naționale...

Un luptător de libere (Va- 
sile Puscasu) bronz la euro
pene...

Un boxer (Dinu Condurat).' 
care a promis atîta...

Sigur că topul elimină cîte- 
va nume de circulație... Așa

cum ar fi Georgeta Milea. do
minată de .cvintetul** olimpic 
al gimnastelor.. halterofilul 
Gheorghe Maftei. locul patru 
la europene si un bronz la 
stil— judokanul Emil Conchiu. 
din lotul olimpic— handbalis
tul .băimărean* Măricel Voi- 
nea... handbalista Elena Ciu
bota ru. care a rămas totuși, 
la Buhuși pentru Textila... 
Maria Leonte Constaetinescu. 
medalie de argint la .jnon- 
diale** în skiful de 8-ț-l— fra
ții fotbaliști Solomon_ gim
nasta de miine Lavinia A- 
gache.. si multe alte nume.

Ce reprezintă Bacăul astăzi 7 
Dominantă rămine gimnasti

ca. Si localnicii sint convinși 
că ..Deva va reveni la Onești.. 
Cu o singură condiție... Răb
dare...”.

Pe locul doi se află hand
balul, cu cele trei echipe de 
Divizia A.

Pe trei, fotbalul, cu școala 
'băcăuană și cu regretul firesc 
pornind de la faptul că ip ul
timii 15 ani Bacăul a produs 
destui jucători buni, dar nici 
unul de clasă internațională 
certă, adică ceea ce Craiova a 
reușit fără școală...

Pe patru. luptele, .care-s de

„CUPA F. R. CICLISM"
CONSTANȚA, 23 (prin tele

fon). Etapa a 3-a a competi
ției internaționale , Cupa F. R. 
Ciclism", disputată marți 
după-amiază, s-a derulat pe 
un traseu de 122 km, pe ruta 
Constanța — Tirgușor — Che
ia — Cogealac — Ovidiu — 
Constanța, în condiții atmos
ferice dificile (vint puternic 
pe ultima parte a cursei) și 
pe o șosea grea, datorită ru- 
meroaselor urcușuri. în a- 
ceastă situație, secvența a 
treia a competiției a supus 
concurenții la un examen 
deosebit de dur, căruia i-au 
făcut față (cu brio) doar 12 
rutieri. Din plutonul frun
taș, în bătălia dată pe ul
timii 200 m a țîșnit și a cîș- 
tigat etapa O. Frolich (C. S. 
Cottbus), cronometrat cu 
3hl6:19. în același timp cu 
învingătorul au mai sosit : 2.

J, Kummer (C. S. Cottbus), 3. 
R. Perka (R.D.G.), 4. M. Ki
ttel (R.D.G.), 5. M. Romașcanu 
(Dinamo), 6. D. Ernst (R.D.G.), 
7. I. Gancea (Dinamo), 8. K. 
Lipovski (Cehoslovacia), 9. O. 
Merkel (R.D.G.), 10. C. Pa-
raschiv (Dinamo), 11. C. Că- 
ruțașu (Dinamo). 12. C. 3on- 
ciu (Steaua).

Etapa a IV-a, programată 
miercuri după-amiaza, desfă
șurată pe distanța Constanța 
— Mangalia — Constanța (80 
km), a fost calmă. Din plutonul 
mare sosit la finiș în același 
timp : 2 h 01:2o primii s-au 
clasat: 1. P. Scheibner (R.D.G.), 
2. M. Kittel (R.D.G.), 3. O. 
Merkel (R.D.G.), 4. R. Perka
(R.D.G.), 5. C. Nicolae (Dina
mo), 6. M. Romașcanu (Di
namo).

C- POPA, eoresp.

In Divizia „A“ la handbal

ASTAZI, 0 ETAPA [a Xlll-a]
CU MECIURI ECHILIBRATE

început furtunos duminică, returul campionatelor naționalt 
handbal. Divizia ,A“. continuă astăzi cu etapa a II-a (ade

Xlll-a a celei de a- 25-a ediții a campionatului), care progra
mează meciuri echilibrate. Iată programul rundei :

MASCULIN

'Arad : 
Oradea : 
Mirșa : 
P. Neamț : 
Baia Mare : H. C. MINAUR

Meciul Dinamo București 
vans, la 13 martie, fiind 
32—20 (14—9).

CONSTRUCTORUL 
CONSTRUCTORUL 
INDEP. CARPAT1 
RELON SAVINEȘTl

— UNIVERSITATEA CRAIOVA
- POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— STEAUA BUCUREȘTI
— DINAMO BRAȘOV
- UNIVERSITATEA CJ.-NAP.

C.S.M. Borzești s-a jucat în de- 
ciștigat de dinamoviști cu scorul

FEMININ

Iași :
Rm. Vilcea : 
Bacău y 
Brașov ; 
Timișoara t 
București :

(sala

TEROM 
CHIMISTUL 
ȘTIINȚA 
RULMENTUL 
A.E.M. 
PROGRESUL 
Floreasca de

- MUREȘUL TG. MUREȘ
— TEXTILA BUHUȘI
- HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— CONFECȚIA BUCUREȘTI
— C.S.M. SF. GHEORGHE 
— C.S.M.

la ora 17)
SIBIU

lnaintea acestei etape, 
fruntea clasamentelor se 
următoarele echipe :

Masculin : 1. Steaua 36
2. H.C. Minaur Baia Mare 31 

Universitatea Cluj-Na- 
28 p ; 4.

în 
află

p ;
p; 3. 
poca 
Arad 26 p 
rești 25 p :'6 
Carpați Mirșa 24 p ;

Feminin : 1. Știința Bacău
30 d ; 7 Rulmentul Brașov 29

Constructorul
5. Dinamo Bucu-

Independenta

Moldova”. adică unde e pu
terea...

Pe cinci, ceva
adică halterele...

asemănător

topTopul Bacăului 
frumos si nu doar 
tul că tn frunte 
dia ComânecL cea 
sportivă româncă 
timpurilor. Topul 
polivalent, 
tul gimnasticii, format în ur
ma unui efort admirabil, 
peră prin valoare alte 
turi.

Important e ca toată 
toarea pe care a stirnit-o 
dia să-și regăsească albia, 
mii de copii la Onești și 
județ care duc dorul Nadiei. 
dorul dimineților geroase cind 
veneau „la selecție” încă de 
la șase de dimineață, pentru 
dreptul de a intra în sala Na
diei.

Spunlnd „sala Nadiei”. cred 
că am spus totul. Sala Nadiei 
este 
lian 
din 
este 
lian.

e un 
pentru fap- 
se află Na- 
mai bună 
a tuturor 

Bacăului e 
chiar dacă cvinte-

aco- 
spor-

vil- 
Na- 
Sint 

în

Maracana copilului brazi- 
■este patinoarul copilului 
patria lui Nedomanschi. 
bazinul copilului austra- 
Vrem să credem că noua 

generație a Oneștiului va 
lua marea producție ca^e

re-
. ___ a

făcut ca topul județului Ba- 
ca-cău să fie dominat atit de 

tegoric de ..cvintetul” gimnas
ticii.

ATI PROCURAT BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE?

Agențiile Loto-Pronosport vo 
stau Io dispoziție pino simbătâ 
26 martie inclusiv.

FIECARE VARIANTA JUCATA, 
O POSIBILITATE DE A OBȚINE :

. • Autoturisme „Dacia 1300“

• Ciștiguri in bani in frunte 
cu cele de 50.000 lei:

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CIȘTIGATORI I

Perseverența ți inspirația vă 
pot aduce frumoase satisfacții I

DUPĂ

6.

I
I
I
I
I
I
I
Iu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

pauză, oe un fond de

I
i
I
ICON-

I
I
I i

6

I

Olte-
aces-

EGALITATt [CHIMIA,

care 
î de 

tot

Badea in- 
incert 

ora înce- 
din min.

periculoase — vîlcenii 
îndirji- 

faul- 
n-a’J

frag- 
de numeroase intre-

EMO/II NE-A PR
...A doua zi după meciul Uni 

Craiova — Kaiserslautern primeam 
dacție un telefon care ne-a lăsat 
„Vă telefonez din Pitești. Ieri am 
televizor, impreună cu cei trei frați 
victoria Craiovei. La sfirșitul meciul 
dintre frați nu a mai rezistat tensiu 
luj și a murit..." O dramă pe care 
o produce fără să vrea Se poate — 
intîmplat și la alte 'meciuri în lum 
mori din cauza emoțiilor puternice 
bune, pe stadion. în fața micului 
chiar lîngă aparatele de radio, exis 
tori ai fotbalului care se implică 
mult în lupta pentru victorie a favo 
trăiesc cu atîta intensitate, cu atîta 
și cu atîta inimă focu] 
nu le mai rezistă.

...Ascultînd transmisia 
Udelor etapei a 21-a a 
tru, ne-am dat seama că 
sint departe de a stîrni emoții, ci 
emoții obișnuite, ușor suportabile 
fiind in general lineare și destul de 
Citeva excepții : la Bacău, după un 
cîlcit. Steaua a fost la un pas de a 
surpriza unei victorii în 10 oamen 
București, Petrolul era gata-gata să 
un ,,egal-bombă“ în fața unei când

jocului incit

radiofonică 
campionatu 

majoritatea :

Chimistul Rm. Vilcea
4. Progresul București
5. Textila Buhuși ;

P ;
28 
25 
Confecția București 24 p.

Prin prisma luptei pentru un 
loc pe podium se detașează — 
in această a doua etapă a re
turului — meciurile Indepen
dența Carpați Mirșa — Steaua, 
H. C. Minaur Baia Marc — U- 
niversitatea CIuj-Napoca, la bă
ieți. Știința Bacău — Hidroteh
nica Constanța, Rulmentul 
Brașov — Confecția Buc. și Chi
mistul Rm. Vilcea — Textila 
Buhuși, la fete. Fără îndoială 
însă, la fel de oalpitantă este 
și lupta pentru evitarea zonei 
retrogradării, 
sint angajate nu mai ouțin 
5 echipe la băieți și cam 
atîtea la fete.

3. 
P ; 
p :

dispută în

La 9-10 aprilie

„CUPA PRIMĂVERII
LA KARTING

, In acest an, kartingul va avea, 
dm nou. o frumoasă activitate : 
un campionat național de viteză 
pe circuit (7 etape) șl un cam
pionat national de andurantâ (3 
etape), care se vor desfâtura pe 
kartodromurile din Galați $i 
Cluj-Napoca. Este de mentipnat 
o modificare a regulamentului 
fată de campionate'e anului tre
cut ; fetele, la categoria 50 cmc. 
vor concura Împreună cu băieții, 
nu separat ca to\ anii prece
dentă

Cei mal buni alergători de kar
ting din tara noastră vor parti
cipa si la patru etape a’.e com
petiției .Cupa Țărilor socialiste", 
programate în patru țări : R. D 
Germană. Polonia, România si 
Ungaria.

Pe plan Intern ar mai fi de 
amintit tradiționalul concurs -Cu
pa României*, ce se va desfășu
ra, și în acest an. pe kartodro- 
mul de la Cluj-Napoca. tn zilele 
de 9—10 aprilie.

an, Sartiagul va avea.

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ LA RUGBY//

OASPLJll TREC DI TREI 0
mai puțin de un . 
de ioc (min. 13), 

al—
la 

com- 
se . pă-

Cind. după 
sfert de oră 
MIRCEA SANDU marca 
doilea gol al ..alb-negrilor' 
printr-un sut bine plasat, 
capătul unei ingenioase 
binații cu Chihaia 
rea că singura problemă a stu
denților va fi cea a... dimen
siunilor scorului ! Mai ales că 
apărarea Dloieșteană făcea 
mari greșeli, la una dintre a- 
cestea (de fact, citeva gafe tn 
lanț) FLORIN GRIGORE des- 
chizind scorul foarte rapid, 
chiar în minutul 2 ! Treptat 
însă, partida ia o turnură ne
așteptată. Petrolul are două 
ocazii de gol (Călin. în min. 
17 și, mai ales, O. Grigore, In 
min. 20). după care bucureș- 
tenii trec oe lingă majorarea 
diferenței (Munteanu II — ba
ră in min. 29) și Iorgulescu — 
sut afară, din poziție "bună, in 
min. 40. în finalul primei părți 
(min. 43). MARICA reduce di
ferența nrintr-nn sut puter
nic. pe jos, de la 16 m.

Repri 
nota d 
iestenii 
Cozare 
cui oas 
tul stu 
sat la 
ma re 
două 
(min. 5 
la o f 
nu II. 
tor de 
gazdele 
termină 
gură" și 
pierde 
acum e 
întrepri 
la trei 
cu. mi 
Cozare 
meritat 
prizei 
de a 
cîtiva

în a 
dențesc 
te bun

fa 
la rugby, 

înregistrate 
Car- 

Mirșa — Metalurgistul 
13—15, Constructorul

Iulia — C.F.R. Brașov 
Minerul Lupeni — Uni-

S-au reluat întrecerile 
cadrul Diviziei „B‘ 
Iată rezultatele 
duminică. Seria a IH-a 
păți 
Cugir 
Alba 
4—0. 
rea Săcele 0—6. Universitatea 
II Timișoara — Dacii I.P.A. 
Sibiu 13—0. Știința CEMIN II 
Baia Mare — C.S.U. Oradea 
10—10. Seria a IV-a : Dacia 
Constanta 
Constanța 
stanța

— Automobilul
4—23. Voința Con-

C.F.R Constanța

0—48. 
liatis _
Constanta — Pescărușul Tulcea 
6—22. Rapid Fetești 
Ind. Năvodari 3—28.
V-a : ______ _ _
Rapid Buzău 15—11 (!) 
Suceava — Rapid 
74—6. U.R.A. Tecuci 
tehnica
Milcov 
Galați 
riile I 
angajate echipele din Capita
lă și zona Munteniei și 
niei, se reiau la sfirșitul 
tei săptămini.

Portul Constanta — Ca- 
Mangalia 3—14, I. T.

- T. C. 
Seria a 

Locomotiva Pașcani — 
' , C.S.M

Suceava 
— Poli-

II Iași 7—0. I.U.C. 
Focșani — Automobilul 

11—0. Partidele din se- 
și a II-a, în care sint

PITEȘTI, 23 (prin telefon)
Cu Iovănescu și 

disponibili, cu Radu II 
pînă aproape de 
perii meciului apoi. 
61. in 10 oameni. F. C. Argeș 
a avut — asa cum anticipa si 
antrenorul Dobrin — un joc 
foarte greu, cu Chimia. For- 
tind deschiderea scorului, pi- 
teștenii au dominat clar în pri
mele 45 de minute, însă — fără 
a neglija contraatacurile, des
tul de 
au opus o rezistentă 
tă. deseori 
turilor. la 
ezitat să 
„monedă", 
cui a fost, 
tate, lipsit 
culare, sărac în faze de poar
tă si ocazii de gol. dar 
mentat 
ruperi.

După

Si cu prețul 
care gazdele 
răspundă cu aceeași 
Din acest motiv, jo
in prima sa jumă-
de virtuți specta-

AU FOST FIXATE DATELE DE DISPUTARE A ULTIMELOR 
CURSURI Șl CAMPIONATE LA PATINAJ ARTISTIC

Concursul republican al co
piilor și speranțelor la 
naj artistic, care urma 
desfășoare în București 
fost amin at din cauza 
tuării unor reparații la 
noaru] artificial „23 August", 
a fost reprogramat pentru zi

pati- 
să se

și a 
efec- 
pati-

lele de 29, 3u și 31 martie, pe 
patinoarul acoperit din Galați. 
Pe același patinoar vor avea 
loc în continuare (1, 2 și 3 a- 
prilie) finalele campionatelor 
naționale de patinaj artistic 
pentru juniori și seniori.

joc mul 
in min. 
gol, dar 
cap a 
pe ling 
te mai 
piteșten 
pasă a
ta se i 
chiar 
îl elimi 
61 pe
grosolan 
După o 
data as 
66) vile 
cum stă 
reuși m 
77. în u 
trunderi 
VERGU. 
bele ec 
victorie 
min. 88. 
nu vor 
ciul inc

TIRCOVISTENII CONȚINU/
TiRGOVIȘTE, 23 (prin telefon)

Brașovenii au abordat partida 
deschis ceea ce a dat o notă 
de cursivitate jocului presărat 
cu suficiente faze de poartă, 
bineînțeles în marea lor ma
joritate desfășurate spre butu
rile apărate de Stîngaciu. Pri
mul gol a „căzut" relativ re
pede, în min. 12, in urma unei 
acțiuni clasice : Aelenei (exce
lent pe întreg parcursul parti
dei) l-a deschis pe Greaca pe 
partea dreaptă, a urmat cen
trarea. balonul l-a depășit pe 
Stîngaciu și O. POPESCU a 
reluat, cu capul, în plasă. Peste 
3 minute o fază identică era

REZULTATELf 
PRONOSPORT DIN 23

I. Poli Iași—Polit. Tim. 
II. F.C. Ag.—Chimia Rm.

III. Jiul—F.C. C-ța
IV. C.S. T-viște—F.C.M Bv. 
V. Sportul stud.—Petrolul

VI. F.C. Olt—Corv. (pauză)
VII. F.C. Olt—Corvinul (final) 

VIII. S.C. Bc.—Steaua (pauză)
(final) 
(pauză) 
(final) 

(pauză) 
(final)

CONCURSULUI
MARTIE

1 
X

1
1
1

X
X 
X

1
2

___ ,_____  ______ _____ ._____ X
Fond total de ciștiguri: 410.-J17 Iei.

IX. S.C. Bc.—Steaua
X. A.S.A.—Univ. Cv.

XI. A.S.A.—Univ. Cv. 
XII. F.C. Bihor—Din. 

XIII. F.C. Bihor—Din.

V.

AD'llNISI ItAJlA DI S1A1 LOIO PRONOSPOIH INFORMEAZĂ
• CA PE ROATE... Pentru a 

ilustra din nou frecvența și va
loarea ridicată a ciștigurilor la 
tradiționalul sistem de joc Lolo, 
se reamintește că la recenta tra
gere din 11 martie 1933 au fost 
atribuite la categoria 1, pe bilete 
achitate 25%, CINCI AUTOTU
RISME „Dacia 1300". obținute de 
participanții : Rautu Mihai (Do* 
rohoi), Nicolae Marin (Brașov), 
Marc Nicolae (Brad, jud. Hune
doara). Prooroc Viorel (Dragă-

șam), Jud. Vilcea) si Stirdu An
ton (București). Tragerea Loto de 
miine vă oferă și dv. noi șanse 
de succese asemănătoare, bine
înțeles cu condiția de a juca...

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 23 MARTIE 1983 : 
extragerea I : 41 22 4 20 40 25; 
extragerea a II-a : 39 42 23 35 
27 15. Fond de ciștiguri : 
1.044.850 Ici.

să se 
scorului. 
Popescu 
luind di 
dar Stir 
2—0. 
atac, 
turi 
însă 1 
tifică. 
atacurile 
min. 29, 
ultimul 
gur cu 
față, să 
să irose 
de gol.

La re! 
arată 
trează 
SAVA 
de Ia 
58. gazd 
gol prin 
apropier 
mingea 
fază la 
Stîngaci 
brasoven 
cartea a 
mai des 
adversă, 
ficultate 
liberă d



[ SiRBA MARCEL
I Pitești. Oblemenco a mai urcat — 
Ir — o treaptă în stima iubitorilor 
tobținînd cu echipa vîlceană o ..re- 
Iperată. Și cam atît.
Icra zilei — Oltul (omul, meciului — I care a administrat o tnfrîngere 
[eră unei candidate — de drept 
Lt — la viitoarea ediție a Cupei 
[Două- confirmări de toată lumea I egalul dinamoviștilor Ia Oradea I rezultat de egalitate obtinut în I de echipa lui Nicușor !) și victori» 
Iilor (neînvinși de 7 etape .!). In- 
Lscurtă" a craiovenilor, lipsiți este 
Ide o piesă (Ștefănescu) căreia in 

spune ..regină" ...Dar infringere? 
frîngere...
mai spunem 7 Ascultînd transmisiu- 
Ifonice am avut cu adevărat emoții 
lipa în care Octavian Vintilă a in- 
Fmisie, relatînd finișul impresionant 
hui nostru Sîrba Marcel. învingător 
bte în fata valorosului pugilist 
Anselmo Laine.
i nu ne plîngem. totuși, de lipsa 

Ne așteaptă Benfica și Filipovici 
: să fim tari !

Marius POPESCU

in

jo—
Eoor- 
fi lă-
I ori
ei au erheș 
n. 70. 
ntea- 
iucă- 
care 

gă și 
:ul la 
de a 
este 

. mai 
i ori, 
(Pan- 
. 85 ; 
larea.

SPORTUL STUDENȚESC 2 (2) 
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (1)

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp rece, vînt ; spectatori — 
circa 6 000. Șu uri : 14-15 (pe poar
ta : 5-3) Cornere*: 4-1. Au mar
cat î FL. GRIGORE (min. 2). M. 
SANDU (min. 13), MARICA (min. 
<3).

SPORTUL STUD. Speriata - M. Mi
hai, CAZAN, lorgulescu, MUNTEANU 
il — Chihaia, Pana (min. 38 Șerbâ- 
nicâ), Terheș — FL. GRIGORE, M. 
Sandu, Lala (min. 60 O. lonescu).

PETROLUL : Jipa - Fancu, Borz 
(min. 25 COZAREK), Butufei, Toma— 
Lazăr (min, 75 Gălâțeanu), Stanciu, 
O. Grigore - MARiCÂ, Simaciu, CA
LIN.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlad) ; la Vne : FI. Tâbîrcâ șl 
Gh. Constantin (ambii din Rm. Vil- 
cea).

Cartonașe galbene : FL. GRIGORE, 
TOMA.

Trofeul Petschovschi : *0. La spe
ranțe : 1—1 (0-0)

re
in ciul 

însă
stu- 

foar- 
e în

)ESI
iii au. 
:ie de 
iră de 
puțin 

minu- 
• insă 
lupă o 
)ispn- 
erează 
rbitrul 

min. 
fault 

eșpan. 
e. de 

(min. 
oare-

— vor 
i min. 
se Pă- 

a lui 
am- 

i linsă 
enii, in 
•). dar 
ă, me- 

echi-

tur. Petrolul, inegală, dar dis
pusă la eforturi prin. care 
să-și depășească condiția.

Radu URZICEANU
<r

F.C. ARGEȘ I (0)
CHIMIA RM. V1LCEA 1 (0)

Stadion „1 Mai** : teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori - circa 15 000. 
Șuturi : 12-6 (pe poarta : 6-3). Cor- 
nere : 12—3. Au marcat : NICA
(min. 53), respectiv VERGU (min. 
77).

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, Moiceanu, Sbancu, Tulpan — 
Toma, Roman, Ignat (min. 46 Ralea) 
— Nica, Radu H (min. *67 D. Zamfir), 
JURCA.

CHIMIA : PAVEL - TELEȘPAN, Bcs- 
no, PREDA Cincâ — Alexandru, Ni- 
culcea (min. 88 Savu), VERGU - 
Lasconî (min 85 Verigeanu), Gîngu, 
Carabageac.

A arbitrat bine V. Antohi ; 
la Mnie : Șt. Rotârescu (ambii din 
lași) șl R. Matei (București).

Cartonașe galbene : TELEȘPAN, 
PREDA, GINGU, ALEXANDRU.

Cartonașe roșii : NICA (min. 61).
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 0-0.

tabil rezultat de egalitate, după 
un joc de factură modestă, lip
sit de spectaculozitate.

Constantin FIRÂNESCU

C.S. TÎRGOVIȘTE 3 (1)
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

jorarea
a. O. 
iva re- 
capul, 

unui
Si ei în 
ă lovi- 
:areului 
u fruc- 
1 reiau 
intin în 

el in 
și., sin- 
țan în 
ngul și 
situație

, tabela 
ei cen- 
■aptă și 

capul, 
In min. 

treilea 
ia din 
i goală. 
Aelenei, 
buit“ și 

scor, 
ul De 
1 mult 
de teren 

cu di- 
lovitură 

i Spirea

. Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circo
18 000. Șuturi : 14—7 (pe poartă : 
8—3). Cornere : 12—2. Au marcat :
O. POPESCU (min. 12), SA VA
(min. 49). ENE (min. 58), respectiv
BATACLIU (min. 76).

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia - Nicules- 
cu, Ene. AGIU, Pitaru — AELENEI, 
Constantin, KALLO — Greaca (min. 
79 V. Radu), Sava (min. 55 P. Pe
tre). O. POPESCU.

F.C.M. BRAȘOV *. Stingaciu — Bă
lan, Maneta, V. Ștefan, Boriceanu 
(min, 46 Naghi) - Lăcătuș, ȘULEA, 
Mandoca (min. 55, Spirea), Batacliu 
— Văidean, BENȚA.

A arbitrat foarte bine Fl. Popescu 
(Ploiești) ; ta linie : D. Buciuman 
(Timișoara) șl V, Titorov (Drobeta 
Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1—0 (0—0).

pentru ca în min. 76, BATA
CLIU să pătrundă și să înscrie 
cu boltă. peste Mia. Intre 
timp în min. 67. P. Petre a 
trimis balonul cu capul io 
„transversală". Victorie clară a 
tîrgoviștenilor la capătul unui 
joc de bună calitate, ei conti- 
nuîndu-și seria rezultatelor 
bune din această primăvară.

Gheorghe NERTEA

fINAl NEDORIT
ORADEA, 23 (prin telefon}
Vreme cîinoasă la acest meci 

cu mar»' miză, cei 18 000 de 
spectatori fiind supuși înaintea 
partidei, ca și în timpul ei, 
unor rafale de ploaie și lapo- 
viță, cu vînt puternic. Toți au 
rămas însă la locurile lor, adă
postiți sub umbrele, în speran
ța că se vor „încălzi" în cursul 
meciului Dar așteptările n-au 
fost satisfăcute, partida — in 
ansamblu) ei — fiind mediocră, 
cu puține momente de fotbal 
bun, cu puține realizări pe plan 
tehnico-tactic. Nu-i mai puțin 
adevărat că starea terenului a 
impietat controlul balonului, 
crearea acelor faze spectaculoa
se cu grad sporit de periculo
zitate. După un „studiu" al 
gazdelor în startul jocului, Mo- 
raru este pus la încercare în 
minutele 12, 14 și 18 la șutu
rile lui Nedelcu și Dianu. Di
namo răspunde cu contraatacuri 
tăioase, la unul din acestea 
(min. 19) Văetuș obligîndu-1 pe 
Balasz să trimită în corner. 
Execută Orac și AL. NICOLAE, 
urcat in atac, înscrie cu capul: 
0—1. Orădenii leagă greu jocul, 
dar încet, încet ei reușesc să 
domine și vor egala tîrziu 
(min. 42) printr-un gol înscris 
cu mare ușurință : DIANU a 
șutat slab, din careu, și min
gea s-a strecurat... printre pi
cioarele lui Moraru, ieșit in in- 
timpinare. în min. 45, alt con
traatac dinamovist : Custov tri
mite in adincime spre Țălnar, 
defensiva orădeană face pasul

CRAIOVENII - MCI i
TG. MUREȘ, 23 (prin telefon)
Acest meci atît de așteptat a 

început cu o violentă si pre
lungită ofensivă a gazdelor, 
care au dominat întreaga pri
mă repriză, atacînd în valuri. 
Simpla menționare a raportu
lui de suturi (10—2) și a celui 
de cornere (12—0) susține ideea 
atacului prelungit al mure
șenilor. Echipa lui BolSni a 
avut mari ocazii de gol : In 
min. 6. Lung salvează in ex
tremis la un sut al lui Gali, în 
min. 10 Biro I șutează formida
bil. după o combinație de mare 
frumusețe, dar Silviu Lung e 
în forma de la... Florența. în 
min. 14 „bombă" Boloni. min. 
20, același Boldni. Craiovenii 
au făcut în toată această peri
oadă un ioc de așteptare, cu 
un Bălăci preponderent în tre
imea proprie, limitîndu-se la 
lansarea hazardată a lui Cămă- 
taru sau Geolgău. Echipa cra- 
ioveană a resimțit mult lipsa 
lui Donose -din linia mediană, 
acest dinamic mijlocaș negăsin- 
du-si locul pe postul de libe
ro. Prima repriză s-a încheiat 
cu un forcing mureșean și cu 
o acțiune a lui Biro I. copia 
frumoasei si aplaudatei acțiuni 
a lui Cămătaru din meciul cu 
Turcia.

După pauză, cînd ne aștep
tam la o replică mai dirză a 
craiovenilor. lucrurile s-au sim
plificat si mai mult, deoarece 
oaspeții n-au mai părăsit ju
mătatea lor de teren. pășind 
mereu înapoi. ca într-un exer-

GAZDELE LUPTĂ DIN GREU PENTRU... EGALARE
BACĂU, 23 (prin telefon)
Beneficiind de spatii mai 

largi. Steaua a putut să con
traatace periculos. în citeva 
rînduri. și. în min. 15. Turcu 
a încercat, de la 16 m, vigi
lența portarului Mangeac. în
tr-o oarecare măsură din cau
za vîntului. jocul nu are cursi
vitate și. în consecință. nici 
faze de poartă. Treptat. S. C. 
Bacău preia inițiativa, este mai 
atentă la pasa decisivă si oca
ziile apar : în min. 32 — C. 
Solomon. în min. 35 — Cărpuci 
(cap plasat în... stilpul sting 
al porții) ; în min. 39 — An
tohi (șut din 6 m, alături de 
poartă). Cu patru minute îna
inte de sfîrșitul reprizei. E- 
duard atacă dur. în apropierea 
liniei de centru, pe același 
Șoiman. Si. normal. primește 
cartonaș roșu. Cu om în plus, 
avantaj numeric și... psiholo
gic. S. C. Bacău atacă poarta 
formației oaspete, dar fără lu
ciditatea necesară si nu-și poa
te crea nici o ocazie clară de 
gol. Steaua simte parcă slă
biciunea adversarului si. trep
tat. deși în inferioritate nu
merică. iese din defensivă. In 
min. 68, la un șut-centrare al 
lui Cîmpeanu II. Turcu ra
tează. la un metru de poar
tă. intercepția mingii ; în ace
lași minut. Andries gafează la 
marginea propriului careu. Cîm
peanu preia mingea si de la 
14 m. lateral stingă, o plasea
ză De lingă Mangeac. ieșit, 
dar si pe lingă stilpul sting 
al porții. Si cine îndrăznește, 
chiar în 10 oameni, reușește : 
Minea îl lansează pe Turcit,

LA ORADEA
F.C. BIHOR 2 (1)
DINAMO 2 (2)

Stadion F.C Bihor ; teren foarte 
moale ; timp friguros, ploaie, vint 
puternic ; spectatori - circo 18 000. 
Șuturi : 14-8 (pe poartă : 7-5). Cor
nere Î 13—3 Au marcat : AL NICO
LAE (min. 19) DIANU (min 42), 
1ALNAR (min 45). NEDELCU (min. 
^F.C. BIHOR ( Balasz (min. 46 Al- 

bu) - Nițu. ZARE Biszok, Kiss - 
Mureșan, PUȘCAȘ, Grosu (min, 76 
Filip) - DIANU Nedelcu II. D. Ni
co lae.

DINAMO : Moraru - Vlad, AL 
NICOLAE (min. 46 L. Moldovan), Mo
vilă, Stred'e — Augustin, Drog neo 
CUSTOV - ȚALNAR, Văetuș, Orac

A arbitrat foarte b ne M. Axente : 
ta linie : D Vătran (ambii din A 
rod) și Cr. Teodorescu (Buzău)

Trofeul Petschovschi : 4. La spe
ranțe : 3—1 (1-0)

înainte, Balasz iese in intim- 
pinarea dinamovistului, luftea- 
ză (!), alunecă și ȚALNAR în
scrie in poarta goală : 1—2.

După reluare, Dianu șutează 
in bară de la 20 m. F. C. Bi
hor aleargă după egalare, Di
namo se apără pentru menți
nerea rezultatului, dar, în min. 
60, D. Nicolae execută un cor
ner impecabil și NEDELCU în
scrie cu capul. Echipele par 
mulțumite de rezultat, nimeni 
nu mai riscă nimic, iar spec
tatorii își manifestă nemulțumi
rea. Regretabil că în finalul 
partidei, cu un minut înainte 
de sfirșit, spectatori turbulenți, 
iresponsabili, încep să arunce 
cu sticle în terenul propriei 
echipe...

Stelian TRANDAFIRESCU

I ȘUT PE POARTĂ
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion „23 August", teren bun ; 
timp frumos, dar vînt ; spectatori — 
circo 12 000. Șuturi *. 18—2 (pe poar
tă : 7—0). Cornere : 18-0, A mar
cat : BOLONI (min. 65).

A.S.A. : Vara — Szabo, Jenei Ispir, 
Gall — Both II (min 80 Monoici), 
Boloni, G tie - CIORCERI. Fonici 
(min. 55 Varga), Bi.-c I.

UNIVERSITATEA t LUNG - Negrilă, 
Tilihoi, Donose, Ungureanu — Țiclea- 
nu, Betdeanu, Bălăci (min. 65 Du
mitru), irimescu — Geolgău (min. 65 
Cîrțu). Cămătaru

A arbitrat bine M. Neșu (Oradea); 
ta linie : S. Necșulescu (Tîrgoviște) 
și L. Sălăgean (Satu Mare).

Cartonașe galbene :. BOLONI, 
LUNG.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-1 (1—0).

cițiu de antrenament rugbystic. 
A.S.A. a insistat tot timpul, cu 
Ispir si Jenei aproape de linia 
de centru, și-a reluat ocaziile 
de gol si a marcat prin BO
LONI (min. 65) la o pătrun
dere printre apărătorii craio- 
veni. Din acest moment, me
ciul este ca si jucat, oaspeții 
renuntînd practic la acțiuni o- 
fensive. înlocuirile din min. 65 
n-au avut darul, să anime o 
echipă care a început să joace 
la trecerea timpului. Să fi fost 
o încercare de menajare a for
țelor în vederea apropiatului 
meci cu Benfica ? Dacă este 
așa, Universitatea a făcut astăzi 
doar cîteva schimburi de mingi 
ea într-o încălzire de 90 de 
minute.

loan CHIRILA

S.C. BACĂU 1 (0)
STEAUA 1 (0)

Stadion „23 August’ ; teren foar
te bun ; timp însorit dar cu vint ; 
spectatori - circa 10 000. Șuturi : 
12—7 (pe poartă : 6-4). Cornere :
9-1. Au marcat : CHITARU (min. 
84 din 11 m) respectiv BALINT (min. 
78).

S.C. BACAU : Mangeac — Andrieș. 
CARPUCI, C Solomon, ELISEI - I. 
Solomon (min 70 Mareș), Penoff 
(min. 46 Botez), Șoșu — Șoiman, 
Antohi, CHITARU

STEAUA : Nițu — Anghelinî. IO- 
VAN, BELODEDICI. Eduard - MINEA. 
BALINT, Mureșcr., Șt Popa (min. 41 
Fodor) — Turcu Cîmpeanu il.

A arbitrat satisfăcător I. Velea j 
la linie : D. Busuioc (ambii Goro
va) și A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : EDUARD.
FODOR. C SOLOMON. ȘOIMAN. 
BALINT.

Cartonașe roșii: EDUARD (min. 41).
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 0-1 (O-O)

pe aripa dreaptă, acesta cen
trează din apropierea liniei de 
fund, Iui BALINT. Venit în 
viteză.’ bucvresteanul șutează 
cu stingul. de la circa 7 m, în 
plasă : 1—0. S. C. Bacău de
pășește acest greu moment 
psihologic si în min. 84 rea
lizează (dacă se poate spune 
așa) punctul egalizator : C. So
lomon. scapă spre gol, este 
faultat. în careu, de Fodor și 
penaltyul este transformat cu 
precizie de CHITARU. For
mația gazdă forțează acum, 
firește, victoria si jocul se 
încinge. Dar asupra acestor 
nedorite „secvențe" vom re
veni.

Gheorghe NICOLAESCU

VICIORIf...
SCORNICEȘTI, 23 (prin telefon)
Așa e fotbalul 1 F.C. Olta 

considerat mai ușor meciul cu 
F.C. Tîrgoviște și a terminat 
la egalitate. Acum. gazdele... 
cam tremurau de meciul cu 
Corvinul și iată, l-au cîștigat 
la un scor de forfait. 3—0 cu 
Corvinul ! Victorie meritată
fără probleme, iar localnicii
pot fi supărați doar că n-au 
cîștigat la un scor mai mare,
Pentru cei care au fost la
meci, n-ar fi fost o surpriză. 
Ba, au fost și surprize : pres
tația bună a gazdelor (conduse 
de un Bărbulescu în excelentă 
dispoziție, cum am vrea să-1 
vedem miercuri la Belgrad) și 
evoluția slabă a hunedorenilor. 
Să revedem caseta tehnică. 
Prima acțiune periculoasă a 
oaspeților s-a petrecut în min. 
30, iar primul lor șut (Andone, 
cu capul) l-am consemnat în 
min. 53. In prima repriză, jo
cul s-a desfășurat intr-un sin
gur sens, spre poarta lui A- 
lexa. în careu! căruia au fost 
atîtea faze fierbinți îneît nu 
avem spațiu să le descriem. 
Deci, să trecem la fazele de 
gol. In min. 5. la al treilea 
corner consecutiv Șoarece a 
pătruns impetuos, l-a scos 
pe Alexa din poartă și 
IAMANDI a înscris cu latul ; 
min. 71, subtilul M. Popescu 
l-a ..înșurubat" (pentru a cita 
oară ?) pe Bogdan, a pasat 
Iui Prepeliță, a urmat „o con
tră" Ia balon cu un fundaș 
hunedorean. mingea a ajuns 
la IAMANtll care a înscris, 
din nou, cu latul Ia colț ; min.

N-A F0S1
PETROȘANI, 23 (prin telefon)
Jiul a cîștigat mai greu 

decit arată scorul in fața de
ținătoarei „lanternei roșoii", fă- 
cînd pentru aceasta destul de 
multă risipă de energie. A 
cîștigat greu fiindcă F. C. 
Constanța a desfășurat, peri
oade îndelungate, un joc ae
risit la mijlocul terenului, s-a 
grupat bine în apărare și a 
declanșat atacuri rapide. Jiul 
a început în forță prima repri
ză și a obținut mai multe lo
vituri de colt care însă au ră
mas fără nici un rezultat. în 
min. 16 F. C. Constanța a în
cercat să declanșeze un con
traatac, dar pasa lui Petcu a 
fost interceptată de VARGA, 
la 40 de metri ; acesta a făcut 
un „slalom" printre adversari 
și, ajuns la 18 m, a șutat pu
ternic, expediind balonul la 
vinclu : 1—0. Jiul a avut po
sibilitatea să-și mărească a- 
vantajul în min. 27 cînd Șu- 
mulanschi. la capătul unei fru
moase faze construite de co
legii săi, a trimis balonul pe 
lingă poartă. Cu un minut 
înainte de pauză. F. C. Con
stanța a fost la un pas de a 
restabili, egalitatea : Peniu a 
făcut o’ cursă de 30 m, a in
trat în careu dar, în loc să 
paseze, a ieșit cu mingea a- 
fară !

In repriza secundă. după 
zece minute de dominare a 
gazdelor, aspectul jocului s-a 
schimbat. Constănțenii s-au 
apropiat mai des și mai' peri-

IDCIDIIATfA COHIRA... VÎNTULUI
IAȘI, 23 (prin telefon)
In „colocviul" studențesc 

din Copou. politehnicienii ie
șeni au „tratat" tema atacului, 
iar colegii lor timișoreni cea 
a contraatacului. Beneficînd 
in prima repriză și de avan
tajul vîntului. gazdele au asal
tat poarta lui Moise. cor- 
nerele (in total 13 în acest in
terval de timp) fiind și ele*.. 
cu rafale. Din aceste faze fixe 
au și rezultat ocaziile de gol. 
în min. 10. de pildă, Burdu- 
jan trimitînd periculos direct 
din lovitură de colt îl obligă 
pe Moise să acorde un nou 
corner, iar în min. 32 Romilă 
reia, de la 10 m, mult peste 
poartă. La activul oaspeților 
am notat. în această repriză, 
acțiunea de contraatac din 
min. 17 cind Bozcșan. lansat 
pe stingă, a expediat un șut- 
centrare, Bucu a respins gre
șit in față și Anghel a ratat 
dintr-o bună poziție din inte
riorul careului.

După pauză ieșenii atacă 
mai lucid și mai variat, cu 
predilecție pe extreme, și în 
min. 51, Cioacă, deplasat pe 
stingă, îl deschide în adincime 
pe BURDUJAN (cel mai buD 
jucător al gazdelor), acesta 
preia calm la 16 m și șu
tează plasat și puternic la se- 
miinălțime, în poartă : 1—0.
în min. 62 Moise este obligat 
să iasă la 16 m pentru a res-

U PAS!
F.C. OLT 3 (î)
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion Viitorul ; teren foarte bun ; 
timp răcoros, o bătut vîntul ; specta
tori - ciroa 2 XX). Șuturi : 19-5 (pe 
poarta : 12-0) Cornere s 8-6. Au
marcat : IAMANDI (min, 5 și 71), 
BĂRBULESCU (min. 8Z,.

F.C. OLT t Ariclu • Prepeliță, CA- 
[Ol, Bumbescu (min. 87 Burleanu)( 
Matei - Șoarece (min. 77 Balaur), 
Eftimie. BĂRBULESCU - M. PO
PESCU IAMANDI, Pițurcâ.

CORVINUL: Alexa - Rednic, Ga- 
an, Andone Bogdan - Oncu (min. 
62 Bucur), Petcu, KlEiN, Mateuț ■» 
Gabor, Ghițo (min. 46 Dumitrache).’

A arbitrat bine O. Ștreng ; ■ la li
nie : I. Medveș (ambii din Oradea) 
Și I. Dime (Sighișoara).

Cartona;® galbene : BUMBESCU, 
GALAN, PETCU, CAjOi.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe î 1—0 (1—0).

87, BĂRBULESCU din colțul 
careului de 16 m, stingă, cu 
un șut-bombă inscrie in coltul 
lung și Alexa privește. îm
preună cu noi. un gol pe care 
ar fi trebuit să-1 aplaude. Ce 
ar mai fi de spus 7 Că Ia- 
mandi a ratat in min. 1. că 
Alexa a scos în min. 25 alt 
gol. că Gălan a salvat și el 
un nou gol în min. 58. la șutul 
lui Pițurcă. că Iamandi a tri
mis balonul cu capul în bară 
(min. 70) și că tot el s-a jucat 
cu un alt gol (min. 86). dîn- 
du-și seama că fusese în of- 
said, că Dumitrache (min. g0)’ 
a ratat un gol cum nu ar fi 
putut s-o facă... în tinerețe.

\
Constantin ALEXE >

CHIAR UȘOR...
JIUL PETROȘANI 3 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion Jiul : teren foarte bun j
timp însorit dar frig ; spectatori — 
Circa 4 000. Șuturi, 10-5 (pe poartă: 
5—2). Corners : 13—5. Au marcat : 
VARGA (min. 16). ȘUMULANSCHI 
(min. 74 și 86).

JIUL : CAVAI - V. Popa (min. 55 
P. Grigore), NEAGU, Vizitiu, Stana 
— Dina (min. 61 Muia). VARGA, Do> 
son - Stoinescu. ȘUMULANSCHI. 
BALUȚA.

F.C. CONSTANTA I Lascu - Lică, 
ZAH1U, Dinu, Coromoiău (min. 52 
Mănăiiă) — GACHE, Petcu, Moldo
van - Rjsu (min. 64 Buduru), Peniu, 
HAGI.

A arbitrat foarte bine M. Niculescu; 
ta linie : M Consiantinescu șl P. 
Baloș (toți din București).

Cartonașe ga,bene : CARAMALAU, 
DINU.

Trofeul Petschovschi : 9. Lo spe
ranțe : 2-5 (2-2).

culos de poarta adversă și. în 
min. 59. la o excelentă cen
trare a lui Peniu. Hagi. sin
gur la 7 m de Cavai, s-a 
încurcat și a ratat o ocazie cît 
roata carului. Jiul se detașea
ză decisiv in min. 74 cind 
ȘUMULANSCHI a sancționat 
cu promptitudine o nesincroni- 
zare intre fundașul Mănăiiă 
și portarul Lascu : 2—0. Ulti
mul gol poartă semnătura a- 
celuiași ȘUMULANSCHI (min. 
86) care a reluat balonul cu 
capul, in colțul lung, la cen
trarea de pe partea stingă a 
lui Dosan.

Pompiliu VINTILĂ

POUTEHNICA IAȘI 3 («)
„POLI- TIMIȘOARA ' 0

Stadion „23 August*, teren bun : 
timp bun ; spectatori - circa 10 000. 
Șuturi ; 14-8 (pe poartă : 9-2). Cor
nere s 16—4. Au marcat: BURDUJAN 
(min. 51). PAVEIIUC (min. 66), 
NEMȚEANU (min. 88)

POLITEHNICA IAȘI : Bucu — Sigmf- 
reon, ANTON, Gheorghiu, Ciocîrfart 
(min. 53 Muntcanu) - Romilă, Pa- 
vehue. Florean, BURDUJAN - Cioacă 
(min. 70 Simionrș), Nemțeanu.

„POLI’ TIMIȘOARA : MOISE
Murat, Șundo. ȘERBANOIU. Leh
mann — Angher, Manea, Bozeșon 
(min. 70 Vlătănescu) Georgescu 
(min. 52 Palea) — Steop, Giuchici.

A arbitrat foa.te bine Al. Mustâ- 
țeo ; la linie : A. Nicolescu și D. 
Ciolan (toți din Pitești).

Trofeul Petscho-schi s 9. La spe
ranțe : 0-1 (0-1).

pinge cu piciorul din fața lui 
Nemțeanu. iar un minut mal 
tîrziu acesta din urmă luf- 
tează, doar cu Moise în față, 
de la 11 m. Vîntul aduce pe
ricolul și la poarta lui Bucu, 
la un corner, Munteanu res- 
pingînd de pe linia porții 
(min. 64). Două minute mal 
tîrziu. Munteanu centrează, 
Moise ratează intercepția si 
PAVELIUC înscrie : 2—0.
Și cînd mai erau două minute, 
NEMȚEANU scapă singur și— 3_ 0

Paul SLĂVESCU



Campionatul mondial ds hochei seniori (grupa B)

ROMÂNIA -
TOKIO, 23 (prin telefon) — 

în capitala Japoniei atu conti
nuat întrecerile Campionatului 
mondial de hochei seniori (grupa 

In cea de a doua partidă 
a programului lor, hocheiștii ro
mâni au întilnlt puternica re
prezentativă a Statelor Unite, 
marea făvorită a acestei grupe 
»,B* a campionatului mondial. 
După două reprize echilibrate, 
echipa S.U.A. s-a detașat in 
cea de-a treia, eiștigind cu 6—2 
(1—o, 1—1, 4—1). Scorul pe
reprize ilustrează foarte co
rect desfășurarea întrecerii. Du
pă primul gol. înscris de ame- ■ 
ricini prim Mark Kumjxil, în 
miri. 11, liocheiștii români au 
echilibrat jocul, apărindu-se e- 
xact in fata puternicei presiuni

PREGĂTIRILE G1MNAȘTILOR
SOVIETICI PENTRU J.O.

S.U.A.: 2-6
a adversarilor lor, care au fost, 
totuși, superiorii la capitolele 
vitezei de patinaj și al contro
lului pucului. Pe acest fond 
general, Vasile Huțanu a rea
lizat o excelentă acțiune (min. 
30) și, ajutat de Justinian, a 
inserts un gol splendid, adu- 
cînd scorul, la jumătatea me
ciului, la o d Teren țâ. minimă : 
1—2. Primele 10 minute ale celei 
de a treia reprize au fost, însă, 
net favorabile nord-americani
lor care au inserts unul după al
tul 4 goluri ! Au marcat : Kum- 
pel 2, Jensen, Fudler, Wilson, 
Ulseth, respectiv Huțanu șl So- 
lyom. A arbitrat G. Eriksson (Su
edia), ajutat de Hurokawa și 
Ilushinuma (ambii Japonia).

In cea de a doua partidă a 
zilei. Elveția și Japonia au ter
minat la egalitate: 3—3(1—1,1—2, 
1—0).

Programul de joi î Polonia — 
Iugoslavia, Austria — Norvegia și 
România — Japonia.

Călin ANTONESCU

PE AGENDA DE LUCRU A CELEI 
DE A 86-a SESIUNI A C.I.O.

DELHI, 23 (Agerpres). — 
Un grup de lucru al Comisiei 
pentru finanțe de pe lingă 
Comitetul Internațional O- 
limpic, condus de Louis Gui- 
randou N’Diaye (Coasta de 
Fildeș), a apreciat, la Delhi, 
că ar fi de dorit să se cree
ze un organism special însăr
cinat cu obținerea de fonduri 
suplimentare pentru a ajuta 
la finanțarea Jocurilor Olim
pice. Printre sursele de veni
turi suplimentare au fost ci
tate creșterea tarifelor pentru 
drepturile de televiziune si 
radio, precum și pentru tele
viziunea prin cablu. La J.O. 
de la Los Angeles, s-a arătat, 
CIO ar putea acorda în plus 
o sumă de pină la 4 milioa
ne dolari, care ar permite fi
nanțarea parțială a cheltu
ielilor țărilor în curs de dez
voltare, ce ar putea trimite

astfel la Olimpiadă mai mulțl 
sportivi. De asemenea, a fost 
evocată o sumă estimată între 
2 și 3,5 milioane dolari, ce ur
mează a fi folosită' în vede
rea acoperirii cheltuielilor le
gate de arbitraje în toate pro
bele olimpice.

In legătură cu costul seju
rului pentru sportivi, grupul 
de lucru a formulat dorința 
ca acesta să fie limitat la o 
sumă acceptabilă.

Pe de altă parte, în cursul 
unei conferințe de presă, con
tele Jean de Beaumont (Fran
ța), membru al CIO, a decla
rat că ar fi necesară o scăde
re a cheltuielilor legate de 
J.O., principala sursă fiind 
reducerea participării. Acest 
lucru s-ar putea realiza prin 
organizarea unor Jocuri pre- 
olimpice, care să facă o selec
ție bazată pe criterii stricte.

PE GHEATĂ 
Șl PE ZĂPADĂ

La hochei juniori : România — 
Polonia 8-7

MOSCOVA. 23 (Agerpres). — 
Actualul sezon este folosit de 
antrenorii echipelor de gimnas
tică ale U.R.S.S. pentru a pre
găti viitorii titulari ai repre
zentativelor sovietice. în pri
mele concursuri ale sezonului, 
printre care și tradiționala 
competiție organizată de zia
rul ..Moskovskie Novosti", fiind 
angajați sportivi tineri, de 
perspectivă. Astfel, antrenorul 
lotului feminin. Andrei Ro- 
dionenko, a declarat agenției 
TASS că tinerele competitoare 
Albina Șișova, Olga Mastepa- 
nova, Svetlana Borzunenko și 
Natalia Iurcenko ar putea con
stitui echipa U.R.S.S. pentru 
Olimpiada de anul viitor de 
la Los Angeles, ele avînd în 
program anul acesta cîteva 
concursuri de verificare. De 
asemenea, lotul masculin, pre
gătit de Leonid Arkaev. con
tează în perspectivă pe tinerii 
Stepan Marținkiv. Dmitri Be- 
îozerccv, Vladimir Artemov și 
Rodion Gambilov.

Aproape incredibil, dar adevărat

ANII TREC...
ȘTACHETA URCA MEREU I

«TELEX»
BOX o Americanul Ray Man

cini, campion mondial al cate
goriei ușoara (versiunea W.B.A.), 
ÎSi va pune titlul în ioc tn iulie 
In fața peruanului Orlando Ro
mero Afirontera. la Atlantic City 
sau Las Vegas. Mandril va boxa 
la 15 mal cu compatriotul său 
Ken Bugner și in caz că va pier
de titlul Affror.tera îl va intilnlde titlul Affror.tera 
pe noul campion.

CICLISM a Cea 
etapă a competiției 
catalană". Gerona ________
(222 km) a fost ciștigată de spa
niolul Alberto Fernandez în 6 h 
27:59. urmat de Jose Luis Laguia 
/Spania) 6 h 28:38 si Antonio 
Coli (Spania) 6 h 28:54. tn cla
sa, nen.nl general Individual con
duce Fernandez, urmat la 31 
secunde de Laguia și Ia 41
secunae de Ituimund Dietzen
<11. F. Germania). • După cursa 
Milano — San Remo, în clasamen
tul trofeului Super Prestige con
duce irlandezul Sean Kelly cu 
79 p. urmat de Giuseope Saronnl 
(Italia) 60 p șl Jan Baas (Olan
da) 50 p.

FOTBAL a 
meci amical, 
Goteborg 0—1 
Corneli usson.

șaii • Consiliul executiv al 
federației int irnaționale a accep
tat amînarea pentru a doua oară 
a prime: partide din cadrul me
ciului dintre Vasili Smislov 
(U.R.S.S.) și Robert Hilbnen (R.F. 
Germania), contind pentru sfertu
rile de finală ale turneului can- 
didatilor la titlul mondial, dato
rită faptului că sahlitul sovietic 
este bolnav.

TENIS • în primul tur la Mi
lano : Lendl van Patten 4—6, 
1—5. 6—3. Smid — Buehning 6—4,

de-a doua 
„Săptămîna 
- Andorra

La Lisabona, în 
Benfica — I.F.K. 

(0—1). A marcat

. 6—3, Smid — Buehalng 6—4, 
Curren — McNamee 6—4, 

Dickson — Gomez 4—6, 6—4, 
Alexander — G. Mayer 7—6, 
• tn nrimul tur al turneu- 

de la Nisa : Hie Năstase —
6— 0.
Iul _____ ____ _________
Cassio Motta (Brazilia) 6—2, 6—2, 
Grantes — Krishnan 6—3, 6—3, 
Leconte — Velasco 6—4, 7—6. 
• Situația la zl In marele pre
miu FILT : Cene Mayer '*■ 
McNamara 425 p. Lendl 
McEnroe 323 p, Connors 
Tel ts ch er 295 p etc.

TENIS DE MASA • în 
c.c.e. : Rzl'-L. .7.— . 
Dusseldorf 5—3.

volei • In prima zl a tur
neului masculin de la Odiik 
(Olanda) : C.anda — Israel 3—0 
(7, 5, 15) ; Belgia — R. F. Ger
mania 3—0 (11, 11, 8).

474 p,
402 p,
312 p,

- _ — finala
Reutlingen tR.F.G.) —

3__________ —
Ceea ce vă vom povesti 

acum s-a intimplat mai de 
mult, de fapt in seara zilei de 
2 iunie a anului 1956. Am pri
mit atunci știrea că la Istanbul, 
în cadrul unui concurs inter
național de atletism, campionul 
nostru Ion Soter realizase un 
nou record național la săritura 
in înălțime cu o performanță 
de 2,055 m. Rezultatul ni s-a 
părut extraordinar, mai ales 
după ce, cu o simplă riglă de 
20 de centimetri, măsurasem 
pe... tocul ușei redacției acești 
2,055. m și-i însemnasem cu 
cretă- 2,055 m ni se păreau 
uriași... Impresia aceasta a 
lost atit de puternică, incit și 
astăzi 2,05 m înseamnă pentru 
mine ceva deosebit, deși, tre
buie s-o recunosc, valoarea lor 
s-a diminuat foarte mult.

Niciodată însă, de atunci, 
n-am avut senzația că 
faimosul record al lui Sijter nu 
mai înseamnă astăzi nimic în 
atletismul internațional <Jk de
unăzi, la Budapesta. M CSrrt- 
pionatele europene de Ia Sport- 
csarnok. întimplător sau nu, 
săritorii și-au așezat ștacheta, 
la încălzire, chiar la 2,05 m. 
Și i-am văzut pe toți zburdînd, 
pur și simplu, la această înăl
țime. Ba mai mult, fără nici 
un fel de efort, vest-germanul 
Carlo Thraenhardt a venit cu

un elan de 3—4 
pași și a trecut 
peste ștachetă ca 
și cum ea ar fi 
fost un simplu 
gărduleț de la ră- 
zoarele cu flori . 
din . parcuri, pe 
care-1 treci pășin- 
du-1 !... Apoi, în 
Thraenhardt a început să sară 
— incredibil ! — la 2,20 m. Și 
n-a fost singurul care a pro
cedat așa- Și colegul său, Gerd 
Nagel, tot la 2,20 m a început 
concursul. După care, amîndoi 
au renunțat să încerce... la 2,24 
m și au continuat întrecerea la 
...2,27 m. Nagel a trecut din 
prima, Thraenhardt destul de 
greu, din a treia încercare. 
Fînă la urmă acesta a izbutit 
însă la 2,32 m (Nagel 2,30 m), 
devenind astfel campionul eu
ropean de sală al anului 1983.

Cînd am văzut concursul 
acesta, mi-am dat seama mai 
bine ca oricind cit de mult a 
evoluat săritura în înălțime, și 
cit de mult au crescut posibi
litățile atleților concurenți...

A doua zi, tot la Budapesta, 
la capătul unei dispute extra
ordinare, Tamara Bîkova a rea
lizat recordul mondial absolut 
al săritoarelor în înălțime, cu 
o performanță de 2,03 m, după 
care, nici mai mult, nici mai

CARLO THRAENHARDT

® Campionatul european de 
juniori, grupa „B“, la hochei, 
care are loc in Olanda, la 
Zoelermeer, a pulejuit repre
zentativei României un presti
gios succes în iniîlnirea cu Po
lonia ; 8—7 (2—1, 3—2, 3—4). 
Punctele echipei noastre au fost 
realizate de : Ambrus, K. An
tal și Dumitriu — cite 2, Bu
raia și Bartalis. In celălalt joc: 
Danemarca — Ungaria 10—0- 
Clasamentul seriei I : 1. Dane
marca 4 p, 2. Polonia 2 ț» 
(1-12), 3. România 2 p (—3), 4. 
Ungaria 0 p. In seria a II-a : 
Olanda — Italia 5—1 și Aus
tria — Bulgaria 7—1. Clasa
mentul : 1. Olanda 4 p (+11) 
2. Austria 2 p (+3), 3. Italia 
2 p (—1), 4. Bulgaria'0 p.
• Ziua a III-a a campiona

tului mondial de juniori, gru
pa „A", de la Oslo, a însemnat 
încheierea partidelor din cadrul 
seriilor preliminare : I : Elve
ția — Norvegia 4—2, Finlanda
— Suedia 4—3 (2—1, 1—0, 1-2), 
clasament : !• Finlanda 6 p, 2. 
Suedia 4 p, 3. Elveția 2 p, 4. 
Norvegia 0 p ; II ; R. F. Ger
mania — Franța 5—1, U.R.S.S.
— Cehoslovacia 6—3 (2—1, 0—2, 
4—9), clasament : 1. U.R.S-S. 6 
p, 2. Cehoslovacia 4 p, 3. R.F. 
Germania 2 p, 4. Franța 0 p. 
Urmează turneele pentru locu
rile 1—4 și 3-8.
• Suedezul Lars Frukberg

este laureatul în acest an al 
competiției
fond „Worldloppett" 
p. Pe locurile următoare s-au 
clasat 5 2- Magnar Rismyhr
(Norvegia) 121 p, 3. Ola Hassis 
(Suedia) 117 p, 4 Per Knotten 
(Norvegia) 95 p, 5. Rudolf Ka- 
pcller (Austria) 75 p. Ultima 
cursă la Birkebe'nert, în Nor
vegia, care a măsurat 56 km, 
a avut pe primele locuri pe : 
1. Per-Knut 
gla) 2.51:25, 
2.53:10, 3.
2.56 14.

de schi-mare
cu 130

concurs, puțin, atleta sovietică a încer
cat la... 2,05 m ! Că n-a reușit 
acum, n-are nici o importanță, 
căci ea a demonstrat că posedă 
acele calități care s-o ajute să 
zboare și la această înălțime...

Unde a ajuns atletismul 
mondial II! Ce departe este 
acum ziua aceea de neuitat a 
lui Soter, cu 2,055 an...

Romeo VILARA

Aaland (Norve-
2. Ole Hassis 

Magnar Rismyhr

a

DE PE STADIOANE Șl DIN AFARA LOR
Comentarii pe marginea semifinalelor cupelor europene

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Vrmare din pag 1)

decizie Ia puncte in fața pugi- 
listulul sovietic Anatoli Mi- 
kulin. Croșeele și directele 
de stingă plasate de Cercel 
l-au incomodat tot timpul pe 
Mikulin, care doar în finalul 
reprizelor (cind pregătirea 
fizică a Iui Cercel... 
spunea cuvințul) a 1 
să-și valorifice „pistonul1 

Să-și fi propus

nu-și 
reușit 

1“ de 
stingă. Să-și fi propus Titi 
Cercel să forțeze din nou por
țile lotului ?

La categoria semiușoară, cu
banezul Angel Espinosa a 
trecut cu mare 
Ștefan Ștefana. Credem 
că el va avea o sarcină 
cilă în semifinale cu Ion Stan. 
In meciul cu Kamon Gil (Ve
nezuela) Ion Stan a demon
strat o superioritate tehnică 
evidentă fațră de puternicul 
său partener și o pregătire 
fizică „de concurs". Stan a 
punctat mult, în viteză, în
deosebi cu directe de stingă, 
obținînd decizia în— unanimi
tate.

Celălalt „semiușor" român, 
Viorel Ioana, l-a surclasat pur 
și simplu pe Andreas Schink 
(R. D. Germană), căruia i-a 
demonstrat... practic cum se 
execută „un-doi“-ul la figură. 
Impresionantă rezistența lui

Espinosa 
ușurință de 

insă 
difi-

PROGRAMUL SEMIFINALEI DE AZI
Semlmuscă : V. Iordache — H. Ramos (Cuba) ; I. Bălan — 

D. Șchiopu ; Cocoș s A. Raymond (Franța) — D. Slavcev (Bul- 
: SJ- YUchez (Venezuela) - R. Cardenas (Cuba). Semi- 

igoară : A. Espinosa (Cuba) — I. Stan ; V. Ioana — E. Nergul 
(K.p. Mcngolă). Semimijlocie : C. Halnal — C. Duvergel (Cu
ba), M. Ciubotanu — M. Miklos. Mijlocie : M. Slrba - A. Jl- 
gaiov (U.R.S.S). ; D. Marloescu — D. Senciuc. Grea : T. Ptr- 

— S Rusinov (Bulgaria) ; Gh. Preda - A. Lukstin 
(U.R.S.S.).

Gh.

Schink, care a... indurat to
tul cu stoicism, replicind cura
jos. Victoria lui Ioana a fost 
evidentă, dar se pare că rana 
de la arcadă (din meciul ante
rior) s-a agravat.

Un meci în care k.o.-ul a 
plutit deasupra ringului timp 
de trei reprize a fost cel din
tre Marcel Sirba și Anselmo 
Laine (Cuba), la categoria mij
locie. „Contre" și serii, croșee 
și directe, multe cu adresă 
precisă șl „țintă atinsă" de 
ambele părții 
bunele. 
multă i 
pună 
ta te. 
teren 
incorect, 
primește 
într-o partidă 
vertismentele 
greu în acordarea 
învingător la puncte. 
Sirba.

Reuniunile preliminare de 
ieri ne-au oferit multe meciuri 
bune, dar se pare că cel mai 
frumos dintre toate, privit „ca 
la teatru" de adevărații cunos
cători care sint spectatorii noș
tri, a fost cel dintre Ultimino 
Ramos (Cuba) și Jose Magalla
nes (Venezuela). Eliberați, am 
putea spune, de participarea 
afectivă față de „actorii" din 
ring, am privit cp toții lucid, 
calm, o luptă între doi maeștri 
ai scrimei pugilistice. O luptă 
în care Ramos și Magallanes 
ne-au îneîntat cu o varietate 
de procedee tehnice. Am aplau
dat cu toții un meci „model" 
din toate punctele de vedere. 
Un meci la care și arbitrul din 
ring, D. Petrișor, a fost un 
simplu... spectator. A învins, la 
puncte, Ramos, dar marea vic
torie a fost a Boxului...

cu 
șl „țintă, atinsă' 

au electrizat tri- 
Sîrba se luptă cu 

ambiție și reușește să-și 
adversarul în dificul- 
Laine simte că pierde 

și incepe să lovească 
fapt pentru care 
două avertismente, 

echilibrată, a- 
au cîntărit 

deciziei : 
Marcel

După tragerea la sorți a me
ciurilor din semifinalele cu
pelor europene, comentariile 
continuă... Aproape in unanimi
tate, echipele sint mulțumite cu 
sorții... Au început șl pronosti
curile. Agenția . France Presse", 
de pildă, subliniază, printre al
tele, că Universitatea Craiova are 
toate șansele să rămînă in cursă, 
chiar și după meciurile cu Ben
fica", ceea oe înseamnă că va 
ajunge in finală I Firește, fran
cezii sint Îndreptățiți să facă 
aoeste afirmații, după seria stră
lucită a universitarilor din Bă
nie, mal cu seamă că printre 
echipele eliminate de ei se află 
Fiorentina, Kaiserslautern șl, În
deosebi, Bordeaux — -------
cund în clasamentul 
tulul Franței... Tot_  -----
U.E.F.A. se apreciază că Ander- 
lecht va trece de Bohemians șl 
belgienii vor disputa finala. In 

că 
favorită în 

C.C.E., pentru că la ora actuală 
Rossi și-au re- 
să nu mai vor- 
itallană are și 
ar fi Zoff, Sci- 
,,Am mai jucat

locul se
cam pîo-na- 
în Cupa

celelalte cupe se socotește 
„Juve" este marea

Boniek, Platini, 
găsit forma, ca 
bim că echipa 
alte valori, cum 
rea sau Gentile.

ori cu Widzew Lodz — 
directorul tehnic al tori- 
Morini — și de tot ati- 
am, cîștigat“, iar .Platini 

că „pe vremea cînd ju-

de trei 
spunea 
nezilor. 
tea ori 
afirma

cam la St. Etienne * am învins 
formația poloneză cu 5—6“ ; In 
fine, Boniek, care a venit de la— 
Widzew Lodz, pare să fie mal 
rezervat cind declară că „fosta 
mea formație are calități deose
bite, concentrate in forța de Joc, 
jocul bun pe contraatac, In care 
excelează fostul internațional 
Smolarek" Tot în C.C.E., direc
torul tehnic de la Hamburger 
S.V., Giinter Netzer, este satis
făcut de adversara pe care o va 
intîlni „ll“-le său. Real Socie-dad 
San Sebastian. „Am jucat in 
Spania, spune d, cunosc fotba
lul iberic și-l apreciez, dar in 
mod normal cred că vom intra 
în finală", fn CUPA CUPELOR, 
alte două partide echilibrate : 
Real Madrid are de înfruntat pe 
F.C. Austria Viena, care a eli
minat pe C.F. Barcelona, In timp 
ce madrilenii au trecut greu de 
Inter, după ce au fost conduși 
la pauză... Se va încheia din 
nou acest duel spanioio-austriao 
în favoarea acestuia din urmă T 
Greu de crezut, dar posibil 1 tn 
cealaltă semifinală, belgienii de 
Ia Waterschel debutează în se
mifinalele unei competiții euro
pene. Șl nu în fața unei echipe 
oarecare, ci a lui F.C. Aberdeen, 
lideră în campionatul Scoției. Va 
fi o finală între Real Madrid șl 
F.C. Aberdeen 7

Ion OCHSENFELD

Michel Platini (cu tricou în dungi) international francez — 
ultima mare vedetă a fotbalului italian, conducătorul de joc al 
noii sale formații, Juventus Torino. Telefoto: A.P.-AGERPRES -


