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Dinamo București — in finala Cupei cupelor la handbal

SPIRITUL DE ECHIPA, DIRZENIA Șl VALOAREA

Campionatele de cros sub semnul tinereții

SPERANȚELE SEMIFONDULUf 
AU PĂȘIT CU DREPTUL

PE DRUMUL PERFORMANȚEI

Duminică, la Palatul spor
turilor și culturii, am văzut 
unul dintre cele mal frumoase 
și mai bărbătești jocuri de 
handbal. In fața unui parte
ner valoros și, mai ales, deo
sebit de d'irz, Dinamo Bucu
rești a realizat un joc pe cit 
de bun valoric, pe atit de efi
cient. Elevii antrenorilor Ghi- 

Licu și Valentin Samungi 
s-au prezentat la partida re
tur pregătiți excelent la toate 
capitolele: tehnic, fizic și tac
tic. în plus, el au înțeles un 
lucru deosebit de important: 
că trebuie să evolueze calm, 
în orice situație, șl că este ab
solut necesar să aibă o com
portare în limitele regulamen
tului, astfel încît cei doi exce- 
lenți arbitri, Oivindt Bolstad 
și Terje Anthosen (Norvegia), 
socotiți cuplul nr. 1 în lume, 
să nu-1 sancționeze, altfel spus 
să nu-și diminueze, singuri, 
potențialul.

Toate problemele puse. în 
general, da Zelezniciar Niș,

Tinărul Tudor Roșea (in imagine cu balonul) a fost. In repriza 
a doua, unul dintre artizanii victoriei Foto : L MIHAICA

De joi plnă duminică, un atractiv turneu internațional de polo

„CUPA ROMÂNIEI * ARE LA START FORMAȚIA 
VICECAMPIOANĂ A LUMII Șl PE CEA 
CAMPIOANA MONDIALĂ UNIVERSITARĂ

Turneiu internațional de pa
lo al tării noastre, dotat cu 
Cupa României, se înscrie în 
rmdul competițiilor intrate in 
tradiție, ajungindu-se in acest 
an la ediția cu numărul 7. în
trecerea și-a cîștigat totodată 
și un frumos prestigiu, pe lis
ta invingătoarelor figurind e- 
chipe bine cotate in sportul cu 
mingea pe apă: Ungaria (1976 
și 1977), U.R.S.S. (1979), Cuba 
(1930), celelalte două edilii — 
din 1978 și 1982 — dînd ciș- 
tig de cauză naționalei noastre.

Și acum, de joi pînă dumi
nică, la bazinul bucureștean 
Floreasca vor putea fi urmă
rite evolațiile unor reprezenta
tive puternice, în frunte cu a

Sezonul de tenis In aer liber a început

TERENURI CU ACTIVITATE FĂRĂ ÎNTRERUPERE (la T.C.B.)
Șl TERENURI.. PĂRĂSITE (la „23 August")

Sezonul de tenis în aer liber 
nu a început de mulți ani atit 
de timpuriu ca în această pri
măvară ! încă de la sfîrșitul 
lui februarie se putea întrezări 
că activitatea în aer liber 
bate Ia ușă, ceea ce i-a 
îndemnat pe bunii gospodari 
să facă toate pregătirile, astfel 
ca. din prima zi bună să se 
poată juca tenis pe terenuri 
de zgură. Alții însă — mai 
sînt. din păcate, si din aceștia 
— au avut nevoie de aproape

ȘI-AU SPUS 
deținătoarea „Cupei Iugosla
viei*', au fost astfel rezolvate 
și Dinamo București și-a croit 
drum spre finala Cupei cupe
lor fără a cunoaște infringe- 
rea, realizînd opt victorii con
secutive. Sperăm ca in cele 
două partide ale finalei cu 
S.K.A. Minsk, echipa lui Kar- 
șakievici și Sevțov, Dinamo 
București să evolueze la ace
lași înalt njvel șl să producă 
tuturor iubitorilor handbalului 
de la noi bucuria de a cuceri, 
după 18 ani, o nouă cupă 
continentală, chiar In zilele 
sărbătoririi celei de a 35-a a- 
niversări a clubului Dinamo 
București.

Ceea ce ne-a impresionat la 
Dinamo (accentuăm firesc pe 
realizări, dar nu trebuie omis 
— in pregătirea finalei — e- 
xistenția unor discrepanțe de 
exprimare pe parcursul me- 

ceadoua formație a lumii la _ 
mai recentă competiție supre
mă, Ungaria, și cu campioana 
mondială universitară. Cuba. 
Celelalte echipe oaspete, Bul
garia, Cehoslovacia și Polonia, 
sosesc în Capitală cu gîndul 
unor prestații de calitate, dis
putele anunțlindu-se realmente 
atractive.

Reprezentativa României 
vește competiția ca pe un 
celent prilej de verificare 
acumulărilor făcute pină 
prezent in perspectiva turneu
lui de calificare de la Bruges,

pri- 
ex- 

a 
în

Geo RAETCH!

(Continuare în pao a 7-a) 

o... lună de zile, precum si de 
multe dădăceli pentru a între
prinde măsurile necesare înce
perii activității in aer liber.

TENIS CLUB BUCUREȘTI ȘTIE

SA-ȘI... întrețină FIRMA 1

Cine a trecut pe lingă tere
nurile din vecinătatea Operei 
române a putut vedea, încă din 
primele zile ale lunii martie, 
că pe un teren se juca tenis

CUVÎNTUL !
ciului și chiar pe cel al ace
leiași reprize, neatențiile în 
atac, care au duș la irosirea 
unor faze ofensive prin pasa
rea mingii la adversar sau 
prin trimiterea ei în aut. că
derea sistemului defensiv în 
repriza a doua ș.a.m.d.) a fost 
îndeosebi spiritul de echipă. 
Mircea Bcdivan și colegii săi 
s-au ajutat continuu, fără a-și 
face imputări la inerentele 
greșeli dintr-un meci atit de 
aprig, s-au suplinit in fadele 
de apărare, și-au pasat min
gea oportun, renunțind la ipo
teticele realizări personale în 
folosul celor reale ale echipei, 
s-au încurajat și îmbărbătat 
permanent. A fost, apoi, tot 
ca un atu important în obți
nerea succesului, multitudinea 
posibilităților team-ului dina- 
movist. In prima repriză, cînd 
Claudiu Ionescu a apărat ex
traordinar, inchizînd pur și 
simplu poarta, cînd eficiența

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 0-a)

Finalele ,,Daciadei“ 
și ale campionatelor 
naționale de biatlon 

PIATRA ARSA, 4 (prin tele
fon). Biatloniștii participanti la 
finalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale de seniori 
au avut, luni dimineața, surpri
za unui strat proaspăt de ză
padă. pulver. depus in cursul 
nopții. Zăpada imaculată, soa
rele strălucitor și vintul puter
nic (mai cu seamă in tijnpul 
primelor două trageri) nu au 
favorizat pe concurenți care (și 
așa neobișnuit! in acest sezon 
să alunece pe schiuri și să tra
gă la altitudinea de 1950 de 
metri, unde se află Platoul Pia
tra Arsă) au intimpinat dificul
tăți la trageri. Traseul s-a do
vedit și el greu : foarte multă

Radu TIMOrTE

iContinuire ta pro a l-ai

LISABONA SI BLNLICA, IN AȘTEPTAREA UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
bona, acum consumat și cu 
un deznodămint inedit, dar și 
panouri de o șchioapă pentru 
meciul de miercuri, cu Cra
iova, prevăzut să inceapă la 
ora 21, ora locală (23 la Bucu
rești). La mesele de pe tro
tuare ale cafenelelor, se citeș
te ziarul de sport „A Bola“ 
(mingea) și se discută cu iri
tare refuzul Benficăi, defini
tivat azi, de a nu permite 
transmiterea în direct 
meciului decît dacă televiziu
nea portugheză plătește 
de dolari. Televiziunea 
fuzat această sumă si 
ca. recunoscută aici 
cereri de sume enorme 
televizează jocurile. i 
să aibă 70 000 de bilete 
dute. Iată cauza netransmiterii 
la televiziune, care ii afec
tează. din păcate, pe telespec
tatorii români.
INAMICUL NR. 1, FILIPOVICI?

Amintirile vechilor cunoș
tințe portugheze ca Eusebio, 
Torres, Coluna. Simoes și an
trenorul Otto Gloria reapar în

la prinz. cu 
proprie lusi- 
si noi și la 
amatori de

5
LISABONA, 4 (prin telex). 

Capitala Portugaliei, oraș de 
un milion de locuitori, așteap
tă pentru marți 
curiozitatea caldă 
tanilor. latini ca 
fel de pasionați 
fotbal, pe Universitatea Craio
va. Pe bulevardele înflorite 
ale Lisabonei, unde totuși 
temperatura nu este mai mare 
decît la București zilele tre
cute. afișe mari anunță me
ciul Benfica — Sporting Lisa- 

ca in plin sezon în aer lioer. 
în același timp, citiva lucrători 
cerneau zgura. pregătind-o 
pentru a fi împrăștiată. la 
vremea oportună, pe celelalte 
terenuri. Acest timp prielnic 
nu s-a lăsat mult așteptat . 
pe 15 martie au fost date în 
folosință alte cinci terenuri 
pentru ca două zile mai tîrziu 
întreaga bază să fie pusă la 
dispoziția performerilor si 
bonaților — susținători ai Te-

a-

len GAVRlLESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

O gazdă primltoarg (hipo
dromul craioveaa din Parcul 
poporului este unul din trase
ele clasice ala crosului națio
nal), un cadru natural îmbie
tor și 8 cursa spectaculoase, cu 
aproape 800 de alergători d a- 
lergătoare, au tăcut dăn cea 
de-a 67-a ediție a campiona
telor republicane de cros ua 
spectacol sportiv extrem de

Start in cursa senioarelor cu Maricica Puică (in stingă) și Doina
Melinte (dreapta) in fruntea plutonului

Foto : Adrian NEAGU — Craiova

reușit. Impresionant, de obicei, 
prin efortul mare solicitat a- 
desea in condiții grele, crosul 
dezvăluie un alt fel de frumu
sețe atunci cînd vezi pe tăp
șanul înverzit de primăvară 
un pluton de peste 100 de con- 
curenți... In plan sportiv, cro
sul de la Craiova ne-a oferit 
prilejul să urmărim, la înche
ierea perioadei de iarnă și 
inamtea începerii pregătirii

VL. TODAȘCÂ ÎNVINGĂTOR LA 20 km, 
DATORITĂ PRECIZIEI LA TRAGERI

Vladimir Todașcă. ciștigătorul cursei de 20 km Foto : D. NEAGU
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pentru sezonul de pistă, cam 
tot ce are mat bun semlfondul 
șt fondul românesc, de la se- 
ntoril consacra# la cele mal 
tinere speranțe, juniorii și ju
nioarele de categoria a III-a.

Cursele mari au fost clștl- 
gate de favoțițt, Marlclca Pui
ci șl GyOrgy Marko. Absența 
(motivată) a Fițel Lovin i-a 
lăsat Maricicăi Puică doar grija 

de a-șl cunoaște posibilitățile 
de moment. Accidentată în ia
nuarie (smulgere de ligamente 
la articulația gleznei), fosta 
campioană mondială de cros 
a dorit să alerge duminică nu
mai pentru a aduce succesul 
echipei clubului său. Olimpia.

Vladimir MORARU

(Continuare în pag a 6-a) 

a-

cine 
Ma- 
Dia- 
ale

i ce

magnetOjv„M- memorie, 
tunci jind ntri pe „Estadio 
de Luz“ („Stadionul luminii1*) 
al clubului Benfica. Dar 
sînt oare Nene. Carlos 
nuel, Sheu, Clialana sau 1 
mantino, vedetele de azi 
Benficăi ? Ce valoare și 
cotă au aceștia ? Pe Filipovici 
îl știm și Universitatea Craio
va a-e de ce să se teamă de 
el. chiar dacă antrenorul Ni- 
colae Ivan care a văzut me
ciul cu Sporting, spune că este 
cam lent. Totuși el marchează 
și a făcut furori la Roma, 
unde a marcat cele două go
luri cu care Benfica a invms 
pe lidera campionatului ta- 
lian. Tar la Lisabona in me
ciul retur tot el a înscris 
unicul ounct al portughezilor. 
Așadar avem de ce să ne te
mem de acest 
în vîrstă de 30 
avea doar' 17 
iuca la Steaue

Filipovici. acum 
de ani. Pe cînd 
ani. în 1970, și 

Rosie Belgrad
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SPORTURI TEHIIIICO APLICATIVE

CONSTANTIN MANOLACHE
i UN ANTRENOR DE NĂDEJDE

t” 
r1
2

In luna august 1954 revista 
„Aviația sportivă4* dedica o 
pagină întreagă unui pilot de 
nădejde care, in timpul vis
colului. dovedise că se pot 
transporta cu o ..jucărie*  din 
lemn și pîr?ă medicamente și 
sînge celor în suferință. în 
luna februarie a acestui an 
C.N.E.F.S, acorda titlul de 
antrenor emerit unui pilot. 
Reper comun: numele, con
stantin MANOLACHE.

Cine este Constantin Mano
lache ? Pe scurt: pilot de vî- 
nâtoare — 1948 o Instructor
— 1949 • Pilot-recepționer în
1950 ® Comandant de escadri
lă — 195 ‘ ’
regiment 
al școlii de 
ția sportivă 
Aeroclubului 
și secretaru: 
nautice Ro/nâne — 1958 • Pi
lot-instructor principal în Di
recția generală a aviației ci
vile — 1961 • Instructor și 
recepționer pentru elicopterul 
Ka-26, 1968 • Pilot șef-recep- 
lioner la I.R.M.A. București
— 1971 • Vicepreședinte al 
Federației Aeronautice Româ
ne — 1978 • Membru în Co
misia internațională de acro
bație aeriană a Federației A- 
eronautlce Internaționale, ar
bitru internațional • Șl mai 
sînt...

Ce-a făcut în cele aproape 
patru decenii petrecute pe a- 
erodrom ? A zburat • La în
ceput 
di-ul. 
ceput 
parte, 
aceste

a

• Comandant cfe 
1951 • Director
pilotai in avia- 

— 1952 • Șeful 
Central Român 
Federației Aero-

cu Fleet-ul și cu Nar- 
Generația care si-a în- 
ucenicia în 1944 a avut 
in mod obligatoriu, de 

două aparate • Au

1 A.R. 39, I.A.R.-80, 
Me-109G, La-5, lak- 

exoepția primului, toa- 
vînătoare), în total 16 
de avioane militare • 
in aviația sportivă:

An-2, Po-2, MR-2,
ZLIN-381. ZLIN-526. 
ZLIN-50 • Pentru

ut mat:
I.A.R.-81.
11 (CU 
te de 
tipuri 
Apoi, 
lak-18, 
ZL1N-226. 
ZLIN-726, 
aparatele ae concepție și con
strucție românească Rg-6, 
Rg-7, I.A R.-818H. I.A.R.-821,
I.A.R.-822, I.A.R 823, 
826, I.A R.-827, IS-23.
fost „naș*  căci le-a 
formind și instruind în ace
lași timp primii piloți-recep- 
ționeri de fabrică de la noi
• în ceea ce privește 
B.N -2-ul este primul care 
face „trecerea*  pe acest tip, 
după care elevii săi l-au luat 
în stăpînire • A zburat și cu 
aparatele „grele*  ale unei e- 
poci nu prea îndepărtate: 
Ll-2 (cunoscut și sub iniția
lele D.C.-3 sau C-47) și H-14
• Cel mai bine i s-au po
trivit însă avioanele mici, su
ple. ușoare cu care te poți 
juca după cum iți permite 
fantezia și talentul. Cu aces
tea a cîștigat titlul de cam
pion național al acrobației in 
anii 1958 și 1961, a stabilit 
în 1958 un record internațio
nal de viteză pe parcurs re
cunoscut (București — Kiev, 
cu un I.A.R.-813) obținînd, 
firesc, titlul de maestru eme
rit al sportului • Intre timp 
mal zbura cu parașutiștil, 1- 
naugurînd la noi lansările de 
noapte, iar pentru a fi în 
temă a obținut și brevetul 
de parașutlst • Sau organi
za șl părticipa la mitinguri

„ARIPI" PENTRU

PERFORMANTĂ

I.A.R.-
IS-Z4 a

testat

(vreo 35) • Sau devenea 
lot planor.se (licență pentru 
două tipuri) • Sau răspun
dea ..prezent" in dipe'.e de a- 
prigă Încleștare: 1951 — cu
un aparat pe schiuri înfrun
ta viscolul. 1970 — cu elicop
terul venea in ajutorul celor 
nâpăstuiți de puhoaie; 1972 — 
cu un avion sanitar aducea 
din străinătate tn condiții 
meteo infernale un muncitor 
român care avea nevoie ur
gentă de tratament medical 
de înaltă specialitate • In 
toate momentele acestei vieți, 
de zburător in primul rind.

educat și format 
la a.b.ri, la 
licență, de la 
alt aparat, la 
recepțloneri.

a instruit 
piloțt De 
lungiri de 
ceri pe un 
marea de

In 1977. odaia cu pensiona
rea — bilanțul: 12 200 ore de 
zbor. 56 de tipuri de aparate 
pilotate. îl de aterizări for
țate (soluție de ultim moment 
pentru rezolvarea unul eve
niment de zbor), șapte lan
sări eu parașuta. Urma să 
stea la .gura sobei". Toată 
experiența Înmagazinată ișl 
pierdea fo’osința. ..Musafir" 
pe aerodrom. De nesuportat 
pentru un om care depășise 
20 000 de ore de zbor (auto
rul, cel puțin, nu cunoaște 
la noi un al doilea perfor-

pre- 
tre- 
for-

August 1982. Antrenorul Constantin Manolache in mijlocul elevilor săi înaintea ple
cării la „mondiale" Foto : D. NEAGU

mer). Vicerreședințe al F.A.R. 
(muncă obștească) se oferă 
să reînvie școala românească 
de acrobație aeriană. O lă
murire se impune. Există pi- 
loti. mulțl. foarte mulți, care 
de-a lungul anei cariere 
recte _ ‘ ‘
ceva beat să decoleze, 
ia înălțime, să vireze și să 
aterizeze Pentru ei acroba
ția nu există. Nu au nevoie 
de ea. Sint profesioniști co- 
recțl cu experiență, oameni 
de bază, harnici. Dar... Exis
tă șl cel cu har.
noastră a avut și din aceștia 
cu prisosință. Borneo Popes
cu, Nieolae Iliescu-MitraUeră, 
Bazu Cantacuzino, Mibal Pan- 
tazi. Alex Papană, Pufi Po
pescu, Petre Ivanovici, Max 
Manolescu. Octavian Băcanu, 
Ștefan Calotă și .. Constantin 
Manolache.

Ctod a preluat destulele a- 
crobației. doar vreo doi pi- 
fețl se încumetau să-și În
cerce cu adevărat puterile. 
Cit despre acrobate erau 
subHme, dar nu prea existau. 
La prima „ieșire ta lume" a 
băieților (C.M. 1976) după o 
Îndelungată absență, ultimele 
locuri din clasament ale noas
tre au fost. Se pleca de fapt 
de la zero. Talente insă exis
tau. A demonstrat-o evoluția 
ulterioară Trebuiau depista
te șl pregătite. Erau necesare: 
experiență, răbdare, entuziasm. 
Pensionarul Manolache le-a 
avut. Pe rtad, prin „Labora
tor" (aerodrom) s-au perin
dat noile promoții. Zburau 
Împreună. De ițind a mal 
adunat vreo ane de ore. Lo
rzi național a prins consis
tență. Cu fiecare participare 
creșterea calitativă s-a fâcuî 
simțită. La ultimul .mondial", 
19*2.  locul I pe echipe 
țări) la băieți. Plasarea 
feților in prima treime, la 
dividual, este departe 
„coada" pe care o stăpineau 
„In exclusivitate" doar cu 
riad ani mal Înainte. Șl mal 
relevant la fete. CT. 1SS1: 
individual — S, 2, 8; pe echi
pe — 2 (neoficial, nu s-a al
cătuit clasament). C.M. 19*2:  
individual — 11. 13, 15; pe e- 
chipe — 4. Țări care trimit 
rite o concurentă tnal există, 
dar care pot prezenta o echi
pă (3 sportive) nu stat decât 
5—6. Noi, astăzi, pe Ungă for
mația de bază avem și două 
rezerve. Elocvent, nu 2

C.NTF.S. a adăugat șirului 
de ordine, medalii, distincții 
șl titlul care, simbolic. H ca
racterizează. Uu .părinte" se
ver rind trebuie, tagâdultar 
când e cazul, care știe să-și 
educe și sâ-șl apere „puii". 
Cu el a renăscut școala ro
mânească de acrobație Cu ei 
va merge mal departe, căci 
antrenorul emerit Constantin 
Manolache privește mereu 
Înainte.

co- 
exemplare, nu fac alt- 

să

iwei

Aviația

(17 
pl
in-
de

Dinu COSTESCU

In rndioiimatorism ENTUZIASMUL NU POATE REZOLVA TOTUL
Radioamatorismul se numără printre 

sporturile mai puțin cunoscute de ma
rele public șl aceasta pentru că activi
tatea obișnuită a radioamatorilor, ca și 
competițiile la care ei participă — li
nele adevărate aventuri pe calea unde
lor, peste paralelele șl meridianele pă- 
mîntului — se desfășoară fără specta
tori, în anonimatul încăperilor în care 
sînt instalate stațiile, ori pe cărări de 
păduri, cind este vorba de radiogonio- 
metrie (plastic denumită „vînătoare de 
vulpi*).  Iată de ce. folosind prilejul u- 
nei puneri în discuție a problemelor 
legate de acest sport tehnico-aplicativ, 
făcută de Serviciul sport de masă din 
C.N.E.F.S., cu participarea reprezentan
ților unor factori cu atribuții în acest 

- domeniu — acțiune salutară — ne pro
punem o pledoarie pentru radioama
torism.

Primul contact cu lumea aparent e- 
nigmatică a undelor radio constituie, 
pentru oricine o face, un îndemn ire
zistibil de a explora în continuare ne
cunoscutul, de a dezlega tainele teh
nicii, de a învăța și de aceea radio
amatorii, chiar de la vîrsta cravatelor 
roșii cu tricolor, no impresionează prin 
cunoștințele lor. Șl nu sînt puțini „u- 
oenicii*  lui Morse, c-a să le spunem așa. 
Numai în Casete pionierilor și șoimilor 
patriei ființează peste 5 000 de cercuri 
de radioamatorism, cu peste 150 000 de 
copii, iar în școlile generale sînt or
ganizate peste 3 803 de cercuri, cu peste 
70 000 de sportivi. La acestea se adaugă 
cercurile de radioamatorism organizate 
în întreprinderi, case de cultură case 
ale tehnicii pentru tineret, in asocia
țiile și cluburile sportive și, desigur, 
radioamatorii cu stații individuale. Nu
mărul indicativelor purtînd prefixul YO, 
adică al stațiilor românești care ope
rează în... arenele acestui sport, depă
șește numărul de 7 500. Activitatea lor, 
a acestor sportivi de o admirabilă se-

riozitate sl consecvență, este de-a drep
tul Impresionantă și se măsoară — la 
radioamatorii de emisie-recepție — prin 
numărul de legături stabilite cu parte
neri din toată lumea. Să dăm un sin
gur exemplu ; in 1980, cu prilejul tre
cerii Flăcării Olimpice prin România, 
de la o stație a federației de speciali
tate, care a însoțit caravana montată pe 
o mașină, entuziaștii sportivi ai undelor 
au stabilit legături — transmițind me
saje de prietenie — cu peste 18 000 de 
stații de radioamatori din peste 90 de 
țări. Dar radioamatorismul nu înseamnă 
numai lucrul la stație. înseamnă și pro
bele de radiotelegrafie și radioșoniome- 
trie (Federația Română de Radioamato
rism îșl propune ca prin radtocluburile 
județene să fie atrași numai în acest 
am spre această activitate peste 2 700 de 
copii). Apoi, mal înseamnă activitatea 
de construcții radio, tot mal folositoa
re, mal prețioasă în această epocă a 
tehnicii, pe care o trăim.

Nu ne propunem să trecem în revistă 
performanțele acestor sportivi, dar se 
cere a fi subliniat, totuși, că el parti
cipă la numeroase competiții internațio
nale (pe calea undelor), unele orga
nizate chiar de F.R.R. șl au obținut în 
ultima vreme (prin participare directă 
locul 2 la Individual in Campionatul 
mondial de radiogoniometric. locui 1 
pe echipe la Campionatul euro
pean de radiotelegrafie sală șl 1 
locuri 1 la „Cupa Dunării ’33"). Așa
dar, o activitate pe cit de spectaculoa
să pe atit de importantă în pregătirea 
multilaterală a tineretului, cu precădere 
în tehnici de virf. cum sînt electronica 
și telecomunicațiile. în pregătirea pen
tru apărarea patriei. De aceea este lesne 
de Înțeles importanța ce trebuie acor
dată îndeplinirii de către toți cel im
plicați în această pregătire a sarcinilor 
desprinse din documentele de partid, 
îndeplinire la cel mal înalt nivel call-

tativ, cu consecvență și responsabilitate. 
Atragerea tineretului spre petrecerea, 
timpului Uber în scopuri științifice șl 
tehnlco-sportlve poate fi apreciată drept 
un act de patriotism.

După cum desprindeam din informa
rea federației de specialitate (secretar 
Iosif Paolazzo) nu In toate cazurile, din 
păcate, problemele radioamatorismului 
■tnt Înțelese șl rezolvate potrivit cerin
țelor. Spre pildă, în unele județe (Bis- 
trița-Năsăud, Gorj, Harghita, Neamț, Că
lărași șl altele) radtocluburile nu au 
condiții corespunzătoare pentru o acti
vitate tot mai fructuoasă șl aceasta da
torită insuficientului sprijin din partea 
C.J.E.F.S. șl a celorlalte organe cu a- 
tributil și sarcini în domeniul sportu
lui. In unele cazuri, la casele pionie
rilor și șoimilor patriei activitatea de 
radioamatorism se rezumă doar la rea
lizarea unor montaje electronice «ub 
formă de jucării. Iar la unele case ale 
tehnicii pentru tineret acest sport ae re
duce la... cursuri — eu plată — da de
panatori radio TV. Tot din lipsa unei 
Înțelegeri corespunzătoare, radioamato
rismul lșl face cu greu drum ta școli 
și ta învăță mântui superior, ta casele 
de cultură ale sindicatelor, ta unele în
treprinderi cu profil tehnic. Sportul un
delor dispune de numeroși entuziaști 
susținători, de specialiști cu înaltă cali
ficare și cu îndelungată experiență gata 
de a-șl consacra timpul liber șl price
perea lor atragerii șl pregătirii unul 
număr tot mal mare de copil și tineri 
ta această „școală" a tehnicii. Se cere 
insă ca el să fie sprijiniți în lăudabila 
lor acțiune. Și aceasta ta primul rtad 
de C.J.E.F.S -uri, de organele cu sarcini 
șl atribuții în mișcarea sportivă, de con
ducerile unităților ta care se practică 
— sau se poate practica — radioamato
rismul.

Viorel TONCEANU

Pasiunea pentru sport a ele
vilor de la Școala generală nr. 
11 din Pitești apare și mai preg
nantă ori de cite ori colectivul 
acestei unități de învățămînt 
(160) de elevi în clasele I—VIII), 
este chemat să participe la di
ferite acțiuni sportive înscrise 
sub genericul „Daciadei“, undp 
obține de fiecare dată locuri de 
frunte', 
cuți în 
prin 
tive, 
mul 
marca ____
directoarea școlii piteștene.

Concretizarea activității spor- 
tivp a elevilor de aici, la o ca
litate superioară, are ca domi
nantă poziții pe podium în în
trecerile „Daciadei" bi, de cîțiva 
ani încoace, descoperirea unor 
copiii Cu aptitudini, care trec 
în „atelierele" unor unități spor
tive specializate Una dintre a- 
cestea este Clubul sportiv școlar 
„Aripi". Directorul, prof. Nieolae 
Vampșu, arp cuvinte de mulțu
mire vizavi de colegii săi de la 
„generală 11" (Nicu șî Georgeta 
Costea, Marcian Constantinescu, 
Mariana Nedelcovici) pentru mo
dul cum înțeleg să colaboreze cu 
antrenorii, sprijinind 
acțiunea de depistare 
talentat! în sport,

„Atelierele*  conduse 
soni-antrenori Gabriel 
rcscu si Mihai Georgescu des
fășoară o activitate dintre cele 
mai laborioase în pregătirea fi
zică $1 specifică, tehnică și tac
tică, pe ani de studii, ca și în 
participările la competiții. ..Due
lul" la nivelul juniorilor III în
tre C.S.Ș. „Aripi*  și F.C. Argeș, 
de pildă, aduce pe stadion mii 
de elevi din întregul municipiu.

In același timp, se fac intense 
pregătiri pentru Criteriul clubu
rilor sportive școlare, de la Tg. 
Jiu. unde este așteptată tradițio
nala confruntare sportivă dintre 
micii fotbaliști de la C.S.Ș. „A- 
ripi*  și cei de la „Electroputere*  
Craiova. Apoi. în vacanta mare, 
alte și alte competiții, care vor 
spori faima acestui club, prin 
care au trecut M. Zamfir si Eduard, 
divizionari „A“. Serb și Ivanov, 
chemați la Luceafărul. Cei care 
își vor lua... zborul cît de cu- 
rînd, promit să fie Gh. Emilian și 
Cosmin Dcbrinoaia (grupa mică). 
Răzvan Tunam. Marian Teodo- 
rescu și Iulian Vilan (grupa ma
re).

Chiar dacă s-ar limita la aces
te cîtcva descoperiri, C.S.Ș. 
„Aripi*  șl-ar justifica titulatura 
de club care pregătește tineretul 
studios din Pitești pentru per
formanță.

Am ajuns să fim cunos- 
rn unicipiu și în județ 

intermediul activității spor- 
ceea ce reprezintă un sti- 

și in celelalte domenii", re- 
prof. Maria Ștefănescu,

nemijlocit 
a elevilor

de profe-
Trandafi-

Tîberiu STAMA
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LIDER CONCLUDENT
FORMAJIA Ș. IONESCU

Reuniunea de duminica, de pe hi
podromul din Ploiești, a fost domi- 
natâ de formațiile S. lonescu, V. 
Gheorghe și R. I. Nieolae, toate cu 
cîte doua victorii. Atacînd din ple
care cu Humor, S. lonescu nu a mai 
dat nici o speranța adversarilor, ob
ținînd prîma v.ctorie, iar cu Adorata 
pe a doua. Humor se anunța un con
curent de temut al generației de 3 
ani. Prin aceste victorii, S. lonescu 
și-o consolidat puternic locul de li
der a4 celor doua campionate (antre
nori și driveri). Luînd un start lansat, 
Onix a trecut primul linia de so
sire în principala cursa a zilei, iar 
Veteran, în plin progres, a adus ce-a 
de a doua victo ie a formației R. I. 
Nieolae. Din formația V. 
s-a detașat Gogol, care, prin 
cum a fost condus (a luat 
dupâ 300 ................................
4 ani în 
Feteasca, 
completat 
consemnăm Io coi în plină transfor
mare pe Răstimp, cu care G. Solcan 
a făcut o cursă de mare precizie. 
N. Gheorghe, cu MeHn, a obținut 
victoria, deși se afla la reintrare. Au 
mai cîștigat Rudy, din formația M. 
Ștefănescu, care însă a trebuit sâ 
umble la rezerva de secunde și Ogă- 
fan, din formația D. Toduță, care a 
șl produs marea surpriză a zilei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 1:1. 
Veteran (Moise) 1:41,5, 2. Fond ista. 
Cota : cîșt. 5, ord. 10. Cursa a ll-a: 
1. Humor (S. lonescu) 1:33,3, 2. Da
niela, 3. Laura. Cota : cîșt. 4, ord.

16, ord. triplă 229. Cursa a
1. Feteasca (V. Gheorghe) 

. . 2. Home uș. Cota î cîșt. 2,40, 
ord. 8, ov. 7, triplu 1—2—3 272. Cursa 
■ IV-a i 1. Rud> (Flo-ea) 1:3O,6, 2. 
Cfiient, 3. Titu. Cota : cîșt 8, ord. 7, 
ev. 10, ord. triplă 352. Cursa a V-a : 
1. Ogășan (Pâtrașcu) 1:33,6, 2. Ca
tren. Cota: cîșt. 5, ord. 36, ev. 21, tri
plu 3-4—5 950. Cursa a Vl-a: 1. Onix 
(Moise) 1:29,8, 2. Somon, 3. Copăcel. 
Cota : cîșt. 4, ord. 28, ev. 125, ord. 
triplă 302. Cursa a Vll-a : 1. Gogol 
(Simion) 1:30,7, 2. Dineu. Cota : 
cîșt 3, ord. 3, ev. 25, triplu 5—6—7 
880. Cursa a Vlll-a : 1. Adorata (S. 
lonescu) 1:33,8t 2. Suvan, 3. Sabot. 
Cota : cîșt 8. ord. 53, ev. 18, ord. 
triplă închisă. Cursa a IX-a: 1. Răs
timp (Solcan) 1:34,6, 2. Radna, 
Herald. Cota : cîșt. 3, ord. 16, 
16, ord. triplă 
Cursa a X-a : 
ghe) 1:37,3, 2 
2.80. ev. 17, ord. 24.

A

m), a dovedit câ 
pltnâ transformare, 
un cal metronom, 
cele doua victorii.

Gheorghe 
maniera 

capul 
este un 

precum 
care a 

Mal

6, ev. 
iii-o i 
1:30,2,

45, triplu
1. Me'.ln 

Sileniu.

3.
ev.

7-ă-9 200. 
(N. Gheor- 
Cota : cîșt

MOSCU
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STARTUL ÎN ETAPA DE VARA A „DACIADEI"-PRILEJ 
DE ÎNVIORARE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂA

r 1
i

Duminică, in Capitală ți in numeroase alte localități ale țării a fost 
o zi de adevărată sărbătoare a sportului l s-a dai startul In etapa de vară 
a celei de a Iii-a ediții a competiției sportiva naționale „Daciada*.  Timpul 
s fost frumos, numai bun pentru un asemenea eveniment sportiv deosebit, 
iar participarea pe măsură. In centrul atenției s-an situat alergările, cart 
intră tot mai mult in preferințele copiilor și tinerilor, iar In ultima vreme 
și ale adulților. O largă paletă de discipline sportive au atras un mare nu
măr de participanți, iar organizarea, după cum am fost informați, a fost la 
înălțime, prin grija și competența activului organelor sportive ți a celorlalți 
faeton cu atribuții. S-au văzut clar roadele strădaniilor, din ultima vreme 
mai ales, de a asigura continuitatea in organizarea de manifestații sportive 
duminicale, mai mari sau mai mici, care deprind pe copii și tineri cu miș
carea, îndeosebi*  la sfirșit de săptămînă.

Acest adevărat examen, trecut cu brio de participanți și de organizatori, 
a onorat cum se cuvine deschiderea etapei de vară a „Daciadei*,  a unui 
lung sezon de ample manifestări sportive, în care vor avea loc și finale pe 
țară. Duminica viitoare, alte localități vor organiza asemenea mari întreceri, 
salutind debutul „Daciadei" de vară. Important este, după părerea noastră, 
ca fiecare sfirșit de săptămînă să fie marcat de astfel de întreceri de masă, 
iar mobilizarea și organizarea de excepție, caracteristice acestui start, să devină 
o regulă.

In această pagină prezentăm citeva aspecte de la deschiderea etapei de 
vară a .„Daciadei" in Capitală.

La Parcul Tineretului din Capitală
ÎNTRECEREA CELOR PESTE 30000...

Totul a fost ca un vis... Pe funda
lul imensului Parc al Tineretului din 
Capitală (124 de hectare!). în această 
superbă primăvară, mai bine de 
30 000 de copii — preșcolari și elevi 
— precum și muncitori din între
prinderi și students au tinut să punc
teze, printr-o participare entuziastă, 
inaugurarea etapei de vară a marii 
noastre competiții sportive naționale 
„Daciada", ajunsă la a III-a ediție.

Reușită deplină, iată dominanta ac
țiunii inițială aici de activul Con
siliului pentru educație fizică și sport 
al Sectorului 4, prin inimosul său 
președinte, prof. Gheorghc Dumitru. 
Se dorea să fie un corolar al unor 
acțiuni similare, de mai mici pro
porții, realizate, incepînd din toamna 
anului trecut, la nivelul copiilor din 
grădinițe, al școlilor generale, al li
ceelor. Acum. întregul tineret studios 
din sector a fost prezent in Parcul 
Tineretului, cu directorii de școli, 
cu profesorii (nu numai cei de spe
cialitate, cifra acestora s-a înzecit!), 
înlr-o înțelegere deplină a devizei pe 
care „Daciada" o are, aceea de a 
reprezenta o competiție a TUTUROR, 
o întrecere organizată, cu perspec
tiva de a propulsa in performanță 
pe cei mai dotați dintre concurent).

Frumoasa si ampla acțiune sporti
vă de la Parcul Tineretului a avut, 
realmente, un caracter de masă. Toc
mai de aceea nu vom Insista asu
pra rezultatelor, cu toate că in 
alergările de cros. în cele de ciclo- 
cros (animate de veșnic tînărul Tă- 
nase Ignat) in intilnirile de handbal, 
volei și minifotbal. în partidele de 
șah, tenis de masă și tenis de cîmp 
n-au lipsit copii și tineri cu o au
tentică vocație 
Reprezentanții 
bucureștene, prezenți la acțiune, au 
avut, desigur, grijă să-i noteze

pentru performanță, 
cluburilor sportive

Tiberiu STAMA
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In șapte locuri (acesta e unul) din Parcul Tineretului, întreceri dîrze intre 
patinatorii pe rotile. Foto : Dragoș NEAGU

ALEARGĂ, CA SĂ FII SĂNĂTOS!...
Noaptea a plouat. Fulgere, tunete și un vint care a pus la încercare 

trăinicia arbuștilor și copacilor Parcului Tineretului din Capitală. A doua 
zi, duminică dimineață, ca printr-o minune, tînărul parc, negru și trist, 
a devenit o imensă scenă luminoasă — răsfățată de un soare darnic — pe 
care se desfășura principala acțiune menită să marcheze deschiderea „Da
ciadei" de vară în municipiul București.

Ne-am aflat dimineață în acest pare din Sectorul 4 al Capitalei, printre 
zecile de mii de copil — participant! și mii de adulți — organizatori (pro
fesori, directori de școli, șrbitri ș.a.). Intr-o mașină, rezervată presei și 
televiziunii — singura cu dreptul de a circula pe alei — am străbătut 
parcul in lung șl în lat. Și am văzut cu acest prilej — privind fie de jos, 
din preajma lacului, fie de pe marginile de sus ale parcului — copiii lh- 
trecindu-se. Pe patine cu rotile, pe biciclete (Impropriu zis. la ciclocros, 
unde se Împingeau de zor, pe deal, bicicletele), la volei șl handbal, mini
fotbal, dar mal ales la CROS. Se poate spune că am asistat duminică di
mineața la o mare șl convingătoare acțiune de reconsiderare a crosului. Pre
tutindeni în parc, zed de copii, strlnși laolaltă în preajma liniilor de start 
(fiindcă au fost multe), plecau în curse „pe categorii de virstă". Aleile 
asfaltate, pămintul înverzit, duduiau surd sub pașii micuților Îmbujorați 
care, în glumă, în joacă străbateau kilometrii pe drumul spre... întărirea 
sănătății lor. Privite de sus, de pe marginile parcului, crosurile, ce se des- 
fășurau ooncomitent, păreau petalele multicolore ale unei flori, reunlndu-se 
pe oglinda lacului din centrul parcului.

Ne-am amintit atunci deviza : „Aleargă, ca să fii sănătos !*.  Crosul s-a 
dovedit încă o dată, duminică dimineață, proba cea mal aoceslbllă, la în- 
demlna tuturor, practicată cu plăcere.

Modesto FERRARINI

cei care aspiră să ajungă pe trep
tele împlinirii, intr-o disciplină sau 
alta. Vom insista, in schimb, asupra 
spiritului de colaborare care a exis
tat *i  care a asigurat reușita acțiunii. 
Desfășurată sub conducerea Comite
tului de partid al Sectorului 4 (în
tregul activ. In frunte cu tovarășa 
Frusina Tașmău, prim-secretar. a 
fost prezent printre participanți), 
marea acțiune sportivă din Parcul 
Tineretului s-a bucurat de sprijinul 
nemijlocit al Consiliului municipal 
pentru educație fizică si sport, al 
Comitetului U.T.C., al Inspectoratului 
școlar și al Consiliului organizației 
pionierilor din sector. Au colaborat, 
de asemenea, la reușita acțiunii, or
ganizația de Cruce Roșie și Inspec
toratul 
lucrare 
fi fost 
numai 
poată desfășura cu

scctoa 
muni

la ma-

miliției. într-un cuvint, con- 
exemplară. Altfel nici n-ar 

posibil ca, într-un interval de 
citeva ore, programul să se 

o precizie ma
tematică, ceea ce a sporit interesul 
participantilor și a dat consistentă 
întrecerilor. Un model de con’ucrare. 
un experiment de„. nota 10. pe care 
l-am dori proiectat și in alte 
re ale Capitalei. în celelalte 
cipii și localități ale rtării

Pentru tot ce am reținut de 
rea acțiune sportivă din Parcul Ti
neretului, am dori să aducem si ne 
această cale mulțumirile organizato
rilor fată de citeva cadre didactice 
de specialitate (Gh. Teșu, D. Bădini, 
Georgeta Madrea, M. Savu. V. 
Georgescu, G. Paseu, G. Poneea, C. 
Radu, P. Antoniu) care — cum tihea 
să sublinieze prof. Gh. Dumitru — 
„au fost ca și în alte ocazii colabo
ratorii noștri de nădejde, eu spriji
nul cărora căutăm să facem din sport 
un bun al tuturor".

Pentru ttabilirea învingătoarei, te execută o serie de penalty-uri. portarul 
de la „generală 5“ fiind aplaudat pentru această spectaculoasă paradă

Foto : Ion MIHAICA

la Cireșarii: ..TARZAN ' PIERDE BĂTĂLIA CU... FOTBALUL

la deschide- 
fost frumos 
de vedere, 
mare parte

La „Cireșarii", duminică dimineața 
totul a fost frumos. Vremea — cal
dă. însorită, numai bună pentru miș
care. pentru recreare; decorul — ve
getație in explozie, și „Daciada" — 
căreia peste 500 de elevi din citeva 
școli generale (nr. 1. 5, 8. 11. 17, 180 
șl 201) și licee (nr. 11. 16) ale Sec
torului 1 i-au dat onorul 
rea etapei de vară. A 
din mai multe puncte 
Mai intii. pentru că o 
dintre cei veniți să respire aerul 
curat al pitorescului loc de sport și 
agrement, să zburde pe terenuri și 
alei, sau să se întreacă, pentru com
petiția de debut a sezonului. ..Cupa 
Daciadei", au adus cu ei și diverse 
unelte cu care au purces la toale- 
tarea de primăvară a bazei. „Copiii 
iși îngrijesc locul de recreare. așa 
cum au mai făcui și in săptâminile 
trecute — ne spuneau prof Pavel 
Cosnia, instructor la C.E.F.S.. și Dan 
Brădetean, președintele Consiliului 
pionierilor din Sectorul 1 — și cum 
• vor mai face si de acum înainte. 
Bazele „cireșarilor" sint de fapt re
partizate spre îngrijire elevilor 
șase scoli generale, care fac 
ore și activități sportive".

A fost frumos si pentru că absolut 
toti participanții la diverse compe
tiții de fotbal, volei, handbal, tenis 
de cîmp sau ping-pong si-au făcut... 
încălzirea participind la un cros în 
care au ieșit învingători toți cei ce 
și-au oxigenat astfel plămînil cu ae
rul proaspăt al dimineții, chiar dacă 
numai Camelia Dihor (Șc. gen. 180) 
si G. Alexandru la cat. 11—12 ani. 
Carmen Ionescu si C. Gută (toti trei 
de la Șc. gen. 17) la categ. 13—14 
ani s-au bucurat de a fi trecut pri
mii linia de sosire. Dar au fost fru
moase mai ales concursurile la di
verse discipline: cele din jurul me
selor de ping-pong, unde felevii de la

din 
aici

etapei de vară a „Daciadei1*.  
categorie de virstă și-a avut 
ei, pe străzi diferite, așa în- 
știam pe cine anume să ur- 
Oamenii cartierului urmăreau 

i“ și i-am

AȘA VREM SĂ FIE TOATE
Iubitorii de sport care în ceasurile 

libere își îndreaptă pașii spre Parcul
Progresul din Capitală — grădină cu 
arbori seculari ce leagănă primăvara 
in frunze și cu terenuri cochete și 
îmbietoare la joc — au fost dumini
că martorii unui spectacol de excep
ție. Spectacol care a început, de fapt, 
pe cheiul Dîmboviței, de unde s-au 
dat starturile impresionantului cros 
care a constituit centrul de greutate 
din programul întrecerilor organizate 
de Consiliul pentru educație fizică și 
sport al sectorului 5, cu prilejul des
chiderii ' ' ’ ~ '
Fiecare 
traseul 
cit nu 
mărim, 
însă pe sportivii „Daciadei1 ____
văzut pe foarte mulți dintre ei gră
bind pașii spre Progresul: „Cine a 
cișfîgat?" „Cine?" — întrebau. Dar 
cine putea să le răspundă?

Am alergat spre linia de sosire, 
unde o seamă de inimoși oameni de 
sport din activul sectorului — și ne 
gîndim îndeosebi la profesorii Radu 
Itu, Doina Uță, Petre Dudcscu, Pe
tre Ghencea ș.a.. mereu prezenți la 
asemenea acțiuni — se îngrijeau să 
nu se ivească nici o fisură or
ganizatorică. mai ales acum, la sosi
rea concurentilor. Am notat în grabă 
clștigătorii: Felicia Andrei (Șc. gen. 
144) la categoria 11—12 ani fete și 
Alexandru Săndulescu (Șc. gen. 150) 
la băieți; Carmen Tudor (5c. gen. 
125), cat. 13—14 ani și Ion Șerban 
(Șc. gen. 139); Victorita Cristea (lie.

Cimponeru (care 
Si un adevărat 
arbitraj) au pro- 
invingind pe fa- 

..generală 1",

„generală 1“ au arătat mai multă si
guranță in minuirea paletei, cele 
de pe terenurile de volei și handbal, 
unde sportivele de la „generală 17“ 
Si respectiv „industrial 16“ au etalat 
mai multe cunoștințe' tehnice și tac
tice, și mai ales de pe terenul de 
fotbal, unde partidele extrem de in- 
dirjite au stirnit interesul celorlalți 
copii și chiar al oaspeților mai vârst
nici ai „cireșarilor". După ce Bogdan 
Tănăsoiu, Alin Ivanov 
mici fotbaliști de la 
gătiți de prof. Al. 
ratat la lovituri de 
de a disputa finala.
Viorel Negrei, Nicolae Sțănescu 
coechipierii de la ..generală 201“, în
drumați de prof. P. 
a avut de susținut 
test de rezistență in 
dus marea surpriză, 
voriȘi, elevii de la 
printr-un gol lucrat la meserie, pe 
„contre pied“. Motiv de oarecare 
mihnire pentru galeria învinșilor și 
pentru antrenoarea echipei. profe
soara Georgcta Covaci, dar numai 
pentru citeva clipe.

Spre prînz, printre copiii răspindiți 
pe toate bazele îndemnul „Gata, e 
de ajuns! Hai la Tarzan!" devenise 
tot mai frecvent. Puțini au răspuns 
însă chemării. Ba. cei de-a 6-a de 
la „generală 5", împreună cu prof. 
AI. Dragomir. s-au răzgindit îndată 
ce au descoperit că terenul de bas
chet se eliberează. Serialului de tele
viziune, copiii i-au preferat fotbalul. 
Și. ca ei. multi alții, care au mai ră
mas și după competițiile proprîu-zi- 
se pe terenurile de tenis, la mesele 
de ping-pong, la fotbal. Și 
bucurie. Bucuria muncii si 
cum va mai fi pe „Ciresarii". 
itoarele duminici, cînd alte 
sector vor veni la rind...

Aurelian BREBEANU

_e uoguan
și ceilalți j i 

Șc. gen. 5. pre- - [ 
Dragomir, au ' i 

la 11 m dreptul ■ [ 
învingătorii lor, ' i 

si 1'

a fost cu 
sportului. 
Și în vi
scoli din

ACȚIUNILE: FRUMOASE!...“
„Vulcan") — cat. 15—16 ani și Liviu 
Popa (Lie. ind. nr. 4); Cristina Po- 
găceanu (Lie. „D. Bolintineanu"), cat. 
17—19 ani și Cătălin Ștefănescu (Lie. 
ind. nr. 4) și Lelioara Milru (elec
trician la „Vulcan") — cat. peste 19 
ani și Corneliu Gapșa (Brănești). 
S-ar putea spune multe lucruri des
pre protagoniști. Pe pioniera Ionela 
Vasile eram tentați s-o suspectăm că 
e... mai mare decit categoria ei. Cîți 
ani al, Ionela? „Doisprezece/ Dar 
sint așa de dezvoltată pentru că joc 
handbal, aici, Ia Progresul". Simplu. 
Auziți, fetelor? Laura Tufescu ne-a 
dat explicația cîștigării locului III: 
„Fac de mică patinaj artistic și joc 
handbal. Sint obișnuită cu mișca
rea". Floarea Oprea. locul II în cate
goria și: „Eu practic orientarea tu
ristică. Acolo se fuge, nu glumă!". 
Constantin Calciu, de la „Vulcan" 
ne spunea: „Alerg mereu. Un cros 
frumos îți dă poftă pentru următo
rul..." Gînduri sincere si frumoase...

Dar crosul a constituit doar o sec
vență din filmul derulat pe Progre
sul — este adevărat, o secvență cu 
peste 3500 de competitori. Am urmă
rit spectaculoase întreceri de bas
chet (cîștigătoare echipa Liceului ,D. 
Bolintineanu"), de handbal. șah, 
volei. După încheierea orogramu- 
lui, l-am abordat ne prof. Victor Ută, 
oreședintele Consiliului sectorului 5. 
Cum a fost, tovarășe profesor? „Asa 
cum vrem să fie țoale acțiunile vi
itoare din „Daciada" de vară: fru
moase!". Subscriem...

Viorel TONCEANU



o SAMEȘ - HAGI, CEI DOI

„POLI" Al SPERANȚELOR CON-

STĂNȚENE

Partid ax de la Constanța a fost de un 
rar dramatism. S.C. Bacău a pus mari 
probleme formației locale, care, pentru 
a mai putea spera avea numai alterna
tiva victoriei. F.C. Constanța a obținut 
cu mare greutate cele două puncte, cu 
prețul unor mari eforturi, în fața untul 
adversar extrem de incomod, care știe 
bine să-și siringă rîndurile, să se or
ganizeze exemplar în apărare. La sfîr- 
șitul meciului, antrenorul Constantin 
Tîlvescu își exprima nemulțumirea față 
de modul cum au respectat jucătorii 
constănteni indicațiile tactice. Intr-ade
văr. nimeni n-a avut răbdarea necesară 
pregătirii atacurilor pentru a-i scoate 
pe adversari din dispozitiv. Acea grabă, 
cu gîndul de-a ajunge cit mai repede 
la poarta lui Mangeâc. s-a arătat, fi
rește, ..cauza ' relelor* 4, fiecare acțiune 
ofensivă constănțeană oprindu-se în 
fața ..desișului" din preajma careului. 
Maniera de joc adoptată de echipa lo
cală nu s-a limpezit nici după pauză, 
cînd aspectul jocului s-a păstrat, sin
gura deosebire fiind aceea că F.C. Con
stanța a mărit tempoul ; imprimat acum 
de insistența lui Sameș care a anărut 
deseori în prima linie ca un real pe
ricol pentru poarta adversă.

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 30 MAR
TIE. Cat. 2: 3 variante 100% 
a 50.000 lei și 6 variante 25% 
a 12.500 lei; cat. 3: 14,75 va
riante a 7.716 lei; cat. 4: 70,50 
a 1.614 lei; cat. 5 : 260 a 438 
lei; cat. 6: 8.457,75 a 40 lei; 
cat. 7: 217,50 a 200 lei; cat. 8:

Debutul lui Sameș în echipa litora
lului, putem s-o afirmăm de pe acum, 
este, indiscutabil, un real ciștig. Expe
riența internaționalului nostru, calitățile 
lui fizice, puterea de luptă, toate la un 
loc aduc un plus de siguranță în apă
rare, un plus de limpezime șl de vitali
tate în atac.

Avîndu-1 pe Sameș la un ..pol", cel al 
MATURITĂȚII, și pe Hagi la celălalt, 
al PROSPEȚIMII generatoare de fante
zie și entuziasm, F.C. Constanța a prins 
să spere din nou la zile mai însorite 
— tot in... Divizia ..A" — pe litoraL

Gheorghe NERTEA

• PENTRU CA STEAUA SA 
IL——-------------------------------------------

„STRĂLUCEASCĂ" DIN NOU...

Pe deplin meritată, cum s-a afirmat 
și în cronica meciului, victoria Stelei 
asupra Sportului studențesc. Echipa mi
litară își susține acum. între altele, do
rința de a ciștiga pe o bună pregătire 
fizică, un atu care-i permite să joace 
cu toată formația, folosind în acest 
scop — puține divizionare ..A" fac acest 
lucru în momentul de față — întregul 
dreptunghi de gazon. Indicîndu-le ju
cătorilor zone de acțiune nelimitate. în 
spiritul fotbalului actual, antrenorii Ste
lei ni l-au arătat pe Cîmpeanu II dis
pus să acopere cu succes mari porțiuni 
de teren și, cu toate acestea, să rămână 
proaspăt pînă la ultimul fluier de ar
bitru. Ce să mai spunem de Balint (un 
mijlocaș-inter fără splină, precum Michi 
Mihăilescu pe vremuri) ca si de alți 
jucători ai echipei din Ghencea ?

Observația — în aceste condiții, după 
un 2—0 sec administrat vice-liderei cla
samentului, o echipă, trebuie spus. în 
SCĂDERE VIZIBILA DE „TURAȚIE" — 
că Stelei îi lipsește un jucător, Ștefan 
Popa, s-ar părea superfluă. Și totuși o 
facem, La gîndul, firește, că mișcarea 
în teren a ansamblului nu este suficient 
de clară, de ordonată și de coordonată,

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
DINAMO — COR VINUL HUNEDOARA: 

M. Salomir ; M. Man și L. Iakab (toți 
din Cluj-Napoca) ;

S.C. BACĂU — JIUL PETROȘANI : 
Cr. Teodorescu ; I. Neegu (ambii din 
Buzău) și I. Schiopu (Focșani) ;

„POLI" TIMIȘOARA — CHIMIA RM. 
VÎLCEA : M. Stoenescu ; V. Alexandru 
și N. Voinea (toți din București) ;

F.C. ARGEȘ — • F.C. CONSTANȚA : 
M. Ncșu ; I. Medveș (ambii din Oradea) 
și L. Sălăgean (Satu Mare) ;

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S. TÎRGO-

...Șl CEI
SERIA I : Gloria Buzău — Gloria Bis

trița : D. Petrescu (Bucureștii), Prahova 
Ploiești — Viitorul Mecanica Vaslui ; 
I. Dima (Sighișoara), Dunărea C.S.U. 
Galați — Oțelul Galați : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște), Minerul Gura Humorului — 
C.s.M. Suceava : M. Neșu (Oradea), U- 
nirea Dinamo Focșani — Viitorul Gheor- 
gheni : T. lonescu (București), C.S.M. 
Borzeștâ — C.S. Botoșani : M. Stoenescu 
(București), Ceahlăul P. Neamț — Delta 
Tulcea : I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea), 
Dunărea Călărași — F.C.M. Progresul 
Brăila : P. Balaș (București), C.S.M. Sf. 
Gheorghe — I.M.U. Medgidia : M. Axente 
(Arad).

seria A ii-a : Autobuzul București 
— Precizia Să cele : R. Nicoaxă (Tulcea), 
Șoimii IPA Sibiu — Carpați MSrșa : Al. 
Mustățea (Pitești), Minerul Metru — 
Mecanică fină Steaua București : V. 
Donțu (Galați), Dinamo Victoria Bucu
rești — C.S.M. Drobeta Tr. Severin : 
I. Velea (Craiova), Luceafărul Bucu

travaliul imens aducînd nu o dată, pe 
parcursul celor două reprize, cu o zba
tere în gol. Lipsește, evident, la ora ac
tuală, un „dispecer" din linia a doua, 
destule sînt încă — am văzut-o pe 
Steaua în trei meciuri la rînd — execu
țiile pripite și. din această cauză, defec
tuoase la unii dintre mijlocași.

Nu încape vorbă, reintegrarea lui 
Ștefan Popa (un talent autentic, produs 
al stelei, fost component al naționalei 
de juniori, cel mai bun jucă
tor al Rapidului n<u de mult) 
în „ll“-le de bază al Stelei ne
cesită timp, ea se impune a fi pregătită 
cu grijă, cu tact pedagogic. Pentru sim
plul motiv că Șt. Popa, va trebui repus 
mai întâi în perfectă condiție psihică, 
(în așa fel încât să uite, cît mai repede 
cu putință, că este rezerva minutului 
86, a celor ultime 4 minute cînd ad
versarul nu mai poate întoarce scorul 
în favoarea lui) valoarea lui, reala lui 
valoare situindu-se oricum mai aproape 
de aceea a lui Dumitru, lor dă nes cu și 
Gigi Tătaru, ca să-1 numim doar pe 
câțiva dintre fotbaliștii formației bucu- 
reștene, pe cei mai autorizați. care, 
de-a lungul anilor, au dat echipei 
coerență, culoare și stil. O „față" de 
posibilă ambasadoare a fotbalului româ
nesc, la toamnă, în cupele europene. 
Iată, acum. Steaua acumulează din nou 
puncte, se apropie de „podiumul repre
zentativ". Grija ei. a conducerii tehnice 
vizavi de valorile autentice se impune 
a fi cu atit mai mare.

Gheorghe NICOLAESCU

• JOC BUN, AȘTEPTĂM ȘI-

REZULTATE

Netnvtași ta ultimele 5 etape de cam
pionat. din noiembrie anul trecut, ba 
chiar afirtnindu-se în acest sezon prin 
câteva surprinzătoare rezultate egale 
scoase în deplasare (cu Universitatea 
Craiova, F.C. Olt și Steaua), tirgoviș- 
tenii au privit, totuși, cu oarecare tea
mă meciul de simbâtă. pe care-1 dispu
tau acasă, cu CorvânuL Iar aceste te
meri ale lor s-au dovedit întemeiate, 
hunedorenii punindu-le localnicilor mul
te și mari probleme în joc chiar din 
prima parte a meciului, când raportul 
numeric de forțe tacă nu fusese de
zechilibrat prin eliminarea lui Alenei. 
Dealtfel, cu admirabilă sportivitate și 
sinceritate, antrenorul principal al tir- 
g^vișterilor. Cosei că Rădulescu. ne măr
turisea la sfârșitul meciului că >□ fost 
unele momente, chiar după reechilibra
rea aceluiași raport de forțe (deci după 
eliminarea fundașului huredorean Bog
dan). in care s-ar fi declarat mulțumit 
cu un rezultat de egalitate.

Intr-adevăr, în 11 sau apoi în 10 oa
meni, hunedorenii au evoluat la fel de 
dezinvolt și cu aceeași siguranță pe care 
le-o conferă talentul și posibilitățile lor 
recunoscute, s-au menținut mai mult 
timp fo ofensivă decât partenerii ior. 
le-au fost acestora superiori in raoortu! 
șuturilor la și pe poartă, ca și ta cel 
al corr.ereîor. După cum cu deplină o- 
biectivitate remarca și cunoscutul an
trenor Bazil Marian, care în ultima vre
me a urmărit îndeaproape presătirile și 
evoluțiile Cor vinului, hunedorenii au fă
cut sîmbătă, la Tîrgoviște. unul dintre 
cele mai bune jocuri ale lor in depla
sare. Poate că nu întâmplător din „un- 
sprezecele" Corvinului s-a remarcat 
sîmbătă aproape întreg grupul de in- 
temiațiomâi ai săi, în frunte cu Klein, 
Andone, Rednic, Gabor. Să fi fost, oare, 
la mijloc dorința de reabilitare a unora 
dintre ei după ștearsa comportare din 
partida cu Iugoslavia, ambiția de a dovedi 
că se poate conta și în viitor pe apor
tul lor la buna reprezentare a fotbalu
lui românesc în arena internațională ?

Oricum, „mîn-jii Hunedoarei" au con
firmat din nou că dispun de un poten
țial de joc care poate și trebuie măi 
bine valorificat, de către ei înșiși prin 
rezultate, nu numîai prin evoluții cărora 
le lipsește, nu de puține ori, tocmai... 
concluzia, adică golul victoriei.

Constantin FIRANESCU

„A4
VIȘTE : M. Axente ; I. Băilan și R. Câm- 
peanu (toți din Arad) ;

A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA : FI. 
Popescu ; I. C-oț (ambii din Ploiești) 
și L Moraru (Cîmpina).

F.C.M. BRAȘOV — F.C. OLT : N. Rai- 
nea (Birlad) ; C. Nistor și A. Porum- 
boiu (ambii din Vaslui) ;

SPORTUL STUDENȚESC — POLITEH
NICA IAȘI : R. Petrescu ; L. Măerean 
și P. Catdar (toți din Brașov) ;

Meciul UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
F.C. BIHOR a fost amînat.

Al DIVIZIEI frB'J (duminica)
rești — Automatica București : P. Ilies
cu (București), Chimica Tirnăveni — 
Progresul Vulcan București : O. Streng 
(Oradea), Pandurii Tg. Jiu — Unirea 
Alexandria : M. Salomir (Cluj-Napoca), 
I.P. Aluminiu Slatina — Rapid Bucu
rești : N. Rainea (Birlad), Metalul 
București — Rova Roșiori : A. Gheor
ghe (P. Neamț).

SERIA A ITI-a : Minerul Cavnic — 
Armătura Zalău : V. Antohi (Iași), Ind. 
sârmei C. Târzii — Gloria Reșița : R- 
Matei (București), Rapid Arad — U.M. 
Timișoara : D. Busuioc (Craiova), Olim
pia Satu Mare — F.C. Baia Mare : FI. 
Popescu (Ploiești), „U" Cluj-Napoca — 
U.T. Arad : R. Petrescu (Brașov), în
frățirea Oradea — Someșul Satu Mare : 
L. Frunză (Sibiu), CJ.R. Timișoara — 
Aurul Brad : C. Drulă (Tg. Jiu), C.S.M. 
Reșița — Metalurgistul Cugir : Fr. Ke- 
resteș (Tg. Mureș), Strungul Arad — 
C.I.L. Sighet : Cr. Teodorescu (Buzău).

• TOT DESPRE ȘOARECE

Din „jurnalul indian" al

0 SĂRBĂTOARE A FOTBAL
Se consemna într-un număr nu foarte 

îndepărtat al ziarului nostru despre sus
pendarea jucătorului Șoarece, de la F.C. 
Olt, pentru abateri disciplinare. Se dez
văluia, deci, cazul tipic al fotbalistului 
de valoare al cărui aport substanțial în 
formație poate fi sacrificat de o condu
cere tehnică fermă, dornică să stârpeas
că exemplul rău din mijlocvl unei co
lectivități și să împiedice regresul imi
nent al unui fotbalist cu tare serioase 
ta antrenamentul invizibil. Fără a mai 
vorbi că însăși vîrsta la care a ajuns 
(28 de ani) nu-i mai poate fi un aliat 
pe drumul pe care se complace.

Dună efectuarea suspendării. Șoarece 
a revenit in „11“-le de bază, evoluând, 
ce e drept, nu o dată, foarte bine. Sîm
bătă insă, înaintea meciului cu Petrolul, 
dispăruse iarăși din formula de echipă. 
Stătea cu un aer spășit (tot mai greu 
de crezut) in ușa cabinei, cu număr 
de rezervă pe spate, care îl împingea 
în anonimat, pe el, cel mal vechi om 
al lotului (alături de Anghd). care a 
pus umărul și la promovare, și la men
ținerea ta „A", si la ascensiunea ta „A". 
O recentă (nouă) escapadă îi anulase 
iarăși toate meritele, punâmdu-1 la in
dex, în acest ..război pedagogic" In care 
antrenorul Halagian nu obosește nicio
dată și nici nu-i place să piardă vreo
dată. Rezultatul final de 5—0 a repre
zentat, în felul acesta, o dublă victorie: 
asupra Petrolului și asupra lui... Șoare
ce, care și-ar mai fi putut închipui că 
&ră el echipa se poate împotmoli. A- 
ceastă echipă care știe să separe neghina 
de bobul curat și care mai poate oferi 
încă o pildă de intransigență și serio
zitate ta pregătirea lotului său : perfec
ta ..ajustare" fizică a lui Cățoi și Ia- 
mandă pe care nici Sportul studențesc, 
nici Delta Tulcea nu reușise, în ani de 
zile. să-i scoată de sub povara supra - 
ponderabilității...

Ion CUPEN

• ROMILÂ : „FACEM LOC CF

LOR TINERI I-

Cu toate că partida a început cu două 
mingi trimise ..acasă", cite una la fie
care poartă, ceea ce ar fi constituit 
„cartea de vizită" a unui meci în care 
echipele ar fi ales calea jocului .^eco
nomicos". confruntarea de la Iași a avut 
ta continuare toate atributele fotbalului 
modern, ta cep ta d cu spiritul de luptă 
demonstrat de-a lungul celor 90 de mi
nute de toți jucătorii folosiți și conti
nued cu v_rtu;ije tehnlco-tactice etalate 
de o bună parte dintre componențiî ce
lor două echipe. Pentru că a fost un 
meci cum no am mai văzut „cam de 
multișor poveste". De o parte, un „U" 
alcătuit din jucători experimentați. în
cărcat de faZma cetor 22 de etape în 
care s-a dovedit de neînvins, care a ve
nit ta Copou cu jceea fermă de a-si 
menține aura in\*tacib91riățu.  de cealal
tă — o formație afSată ta perioada 
schimbării la față, infuzia de talente 
dtadu-i altă culoare, dtadu-i vitalitate. 
Politehnica a Dărut, intr-ade'.’ăr. o altă 
formație, muX transformată în bine 
față de ultimul meci văzut de ooi (2—2, 
astă-toamnă, cu C.S. Tîrgoviște). Moti
vul ? Ni l-a spus ș: Mihai Romilă, se
cundul antrenorului L Marica : «Nu joc 
nici eu. nici Ursa (n-n. — ptaă la urmă, 
Ursu a jucat 6 minute). Facem loc ce
lor tineri. Gheorghiu joacă excelent, 
Paveliuc sau Burdujan sînt adevărate 
talente. Și mai avem și alți -copiii care 
așteaptă botezul Diviziei -.A». Trebuie 
să le facem loc dacă sint mai buni, 
nu ?“ Ai dreptate, Romilă ! Tocmai ti
nerii au fost cei care au dat tonul în 
acest meci, tocmai ei au dus greul și 
s-au evidențiat în mod deosebit (tată 
o echipă de unde pot fi selecționați 
cîțiva jucători pentru lotul olimpic). 
Dar lîn.gă ei, ca un adevărat maestru
— „veteranul" Simionaș, într-o zi de 
excepție !

„Nu știu cine putea cîștiga azi, ta fața 
Politehnicii", ne spunea, după joc, an
trenorul dinamovist D. Nicolae-Nicușor; 
„Bine au mers copiii aceștia, de la Iași", 
remarca și Augustin. Intr-adevăr, bene
ficiind de o defensivă mobilă, în care 
Munteanu (28 ani) a fost și el un ade
vărat pericol pentru poarta lui Moraru, 
iar Gheorghiu (19 ani) s-a prezentat la 
o bună valoare pe un post („libero") 
care pretinde multă experiență, cu un 
mijloc în vârstă de n-uimai... 95 de ani 
(Florean — 24, Paveliuc — 20, Simionaș
— 32, Burdujan — 19), care a „arat" 
terenul, și cu două vârfuri (Cioacă — 
28 ani, Nemțeanu — 26 ani) care au 
câștigat „meciul lor" cu Movilă și AL 
Nicolae, se poate spune că „Poli" a câș
tigai pe deplin meritat! Cu toate că, re
petăm, a întâlnit o formație decisă să 
facă totul pentru a pleca din Copou 
cel puțin cu un punct.

Mircea TUDORAN
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— POLITEHNICA IAȘI, din etapa de 
mîlne, va inoepe la ora 15,30, repriza 
secundă fiind televizată.

• MODIFICĂRI IN PROGRAMUL 
COMPETIȚIONAL. Jocurile din etapa 

a 25-a a Diviziei ,,A“ programate Initial 
la 20 aprilie, se vor disputa o zl mai de
vreme, mărfi ia aprilie. Meciurile etapei 
a 26-a4 intermediară, din seria a n-a a 
Diviziei „B“ se vor disputa joi, 21 a- 
prille, In loc de miercuri 20 aprilie. 
Etapa din ziu>a de 7 aprilie, a campio
natului republican de juniori I a fost 
reprogramată pentru ziua de 14 apri
lie (ora 15).

• AFLAM CU PROFUNDA TRISTEȚE 
vestea încetării din viată, la vîrsta de 
60 de ani, a antrenorului Gută T&nase, 
fost internațional, jucător la echipele 
D.V.A. Galați, Gaz metan Media®, Jiul 
Petroșani șl I.C. Oradea.

...luxact peste mări și țări. în înde
părtata Indie. în imensa peninsulă asia
tică, cu populația sa fabuloasă ce gra
vitează în jurul a opt sute de milLoane 
de oameni. In țara tigrului bengal, a 
elefantului, ă palmierilor și cocotieri- 
lor, a ceaiului și bambusului, în pre
mieră absolută o „expediție ramâneas- 
că de fotbal" : 17 jucători, un antrenor 
(Emericli Dembrovschi), un medic spor
tiv * (Niculae Lazăr), un arbitru (Radu 
Petrescu), un președinte de club, arhi
tect Barbu Emil Popescu, de la Spor
tul studențesc (conducător al „expediției 
indiene") și un reporter însetat de ima
gini noi. Cu toții hotăriți să prezinte 
cît mai elocvent fotbalul românesc ta 
cea de a doua ediție a turneului inter- 
niațional dotat cu M „Cupa de aur Ja
waharlal Nehru", 19 zile ta India, timp 
in cane am cunoscut...

...UN ORAȘ ȘI VIAȚA LUI. Repre
zentativa secundă de tineret a Româ
niei, sau „tineretul de perspectivă", a 
jucat ta sudul Indiei, la vreo 1.200 km 
de Bombay, la doi pași de Ecuator, mai 
exact pe paralela 10, într-un orășel din 
statul Kerala, unul dintre cele 22 de 
state ale InidieL „Orășelul" se numește 
Cochin și are aproape... 600.000 de lo
cuitori, cifră Incredibilă la o primă ve
dere. Cochinul este al doilea oraș al 
Keralei, după capitala Trivandrum, dar 
primul port, cu șantiere și enorme ram
pe de încărcare a mărfurilor, lingă care 
acostează vase de mare tonaj din toată 
lumea, inclusiv din România. în port, 
pe chei — de unde am reușit primul 
telex spre țară, via agenția noastră e- 
oonomică din Bombay — domnul Rama, 
de la South India Corporation, laudă 
Navlomarul și vasele românești și vor
bește mult despre Constanța, pe care 
vrea să o viziteze în vară. Cochinul se 
leagănă pe ape, între canalele ce plea
că pe sub palmieri din Marea Arabici, 
pe aceste drumuri bătute prin secole 
de ardbi, chinezi, englezi, portughezi, 
și atâția alții. Pe aiei a trecut și Vasco 
da Gama, exact prin Cochin unde a și 
murit, în 1524, în cripta din biserica 
Sf. Francis, unde a așteptat un secol 
să fie transportat acasă, în Portugalia. 
La doi pași de mormântul celebrului 
navigator, uriașe năvoade, uriași „pă
ianjeni" cu bolovani atârnați de frânghii 
anume legate, demonstrează ce înseam
nă ..pescuitul chinezesc", veche și ac
tuală sursă de hrană. Se pescuiește 
mult în Cochin, se merge mult pe ca
nale, cu șalupe și pirogi, se însămân
țează fiecare grind, fiecare limbă de 
pământ răsărită surprinzător între ape 
și taalții arbori în care atîmă n.uci de 
cocos. în Cochin aerul se coace, la 40 
de grade toate par să fiarbă, și o clipă 
crezi că nu poți respira. în Kerala însă 
peisajul e verde, natura e vie, darnică 
cu omul, oferindu-i grîne și roade ale 
pământului, banane, ceai, piper. In Co
chin, localnicii respiră normal, femeile 
se plimbă lejer în tari, rochiile acelea 
lungi, cu o eșarfă trecută anume peste 
umăr, dezvelind șoldul, bărbații în cear
ceafurile lor albe legate de mijloc și 
suflecate din cînd în eiind pînă dea
supra genunchiului, unii cu turbane albe 
pe cap, alții cu umbrele negre, ca o 
pavăză în fața axșițeL Tot împotriva 
căldurii, ventilatoare, peste tot în ma
gazine, în instituții, în case, pînă și 
în catedrale. Pe arșița asta care pe noi, 
europenii, ne obligă, parcă, să respirăm 
cu rândul, se circulă non-stop, se cir
culă nebun, în toate direcțiile, fără sem
nalizare, la înțelegere, autobuze fără 
geamuri, camioane cu sirene stridente, 
motociclete acoperite, mașini mici, bi
ciclete, vaci, capre, din când ta cînd 
un elefant cu stăpânul cocoțat pe spate, 
oameni. Nimeni n.u stă, totul e un fur
nicar fără legi afișate, dar fiecare se 
respectă și în 19 zile n-am văzut un 
accident, n-am văzut un pieton sa-u un 
șofer nervos. în acest turn Babei, afișe 
multicolore, în atâtea limbi — cine să 
le mai deosebească — se vorbesc cam 
400 de dialecte în India! — afișe care 
ne trimit la film (Indiia e a doua pro
ducătoare de film din lume, după 
S.U.A.) și ia turneul de fotbal de pe...

...MAHARAJA’S COLLEGE STADIUM. 
Arena e în centrul Cochinulud. Are un 
gazon „persan" și o instalație de noc
turnă de excepție. Tribuna I e din be
ton, cu 20.000 de locuri. Tribuna a n-a 
și peluzele, formând un arc de cerc, 
oferă una dintre minunile acestui secol 
ta ■ materie de construcție. E făcută din 
lemne, pare un dom din lemn. O pă
dure de pari cu diametrul unei mingi 
de tenis, un lemn special, casurina.. Nu
mai pari și sfoară. Nici un cui ! Această 
pădure imensă a fost ridicată într-o 
singură lună de 1.500 de oameni și va 
fi. distrusă imediat diupă terminarea tur
neului. Nu puteam crede că uriașa 
„hardughie" — cum a zis Dohot — va 
rezista, dar, seară de seară, cam 50.000 
de spectatori frenetici (copii, bătrâni, 
femei, marinari, călugărițe), care săru
tau baloanele rătăcite în tribună și de
zaprobau orice minge trimisă acasă, în 
numele spectacolului, au parafat măies
tria constructorilor anonimi din Cochin. 
Cd care n-au avut decât un singur or
goliu...

...TURNEUL. A doua ediție a „Cupei 
de aur Jawaharlal Nehru" s-a dorit „o 
adevărată sărbătoare a fotbalului", după 
cum a declarat Ashok Gosh, secretarul 
federației Indiene. Ca atare eforturi 
pentru asigurarea unei atmosfere ase
mănătoare marilor turnee, de la tele- 
xur-il? î telefoanele pentru presă pînă 
la oe>l de al patrulea arbitru, cel de 
rezervă și tot protocolul de rigoare. 
Turneul a fost deschis primelor repre
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PAȘI DE ECUATOR...
1

sale în multe momente grele“, cum de
clara Prasanna Kumar de la „Veeksha- 
n.am Daily*.

Mărginean. Un 
echipă, „motorul*  
dificile. Dimamovistul s-a dovedit 
ca fundaș lateral, dar și ca fundaș 
tr<al, în funcție de fază, și nu q 
ca... extremă, centrînd excelent.

Cioroianu. A început turneul ca 
locaș, dar, datorită accidentării lui 
can, a jucat și fundaș central de ___
caj, dovedind o bună Intuiție a jocului 
și un foarte bun joc de cap. Matur, 
în creștere, talentatul jucător craiovean 
promite.

Iliescu. Libero-ul echipei s-a impus, 
în primul rând, prin proba de sacrificiu 
din semifinală, când, deși avea piciorul 
umflat, a strîns din dinți și a jucat 
(bine). Credem că „rezerva*  
studențesc are temperamentul 
țile unul util mijlocaș.

Despa. Tehnică bună, joc 
totuși componentul lui F.C. Olt au s-a

adevărat căpitan de 
moral în momentele 
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mij- 
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mar-

Sportului 
șl calită-

curat. Și

stingă), cel mai bun jucător al reprezenta- 
! din „paradele" sale de la Cochin. în în- 
ală a Iranului. Cu nr. 2, Mărginean, căpi- 
și sarcini de fundaș central
stderja 
1. Vă
ii fost 

(unii 
și de 

picur 4 
F.A.!)

băp- 
ă re
do uă 
India 

k din 
I.F.A. 
p l va 
hal !), 
I, cel 
h s-a

datorită

SERIA I
C.F.R. Pașcani — TEPRO Iași 4—1 

(3—0), Constructorul Iași — A.S.A. Câm
pulung Moldovenesc 3—0 (1—0), Metalul 
Rădăuți — Chimia Fălticeni 
norul Roman — Zimbrul 
(0—1), Cetatea Tg. Neamț 
Frasin 3—2 (1—1), Șiretul
Metalul Botoșani 5—0 (1—0), 
cec ea — Celuloza Piatra 
(1-1). 
talul Dorohoi 3—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
etapa a 18-a ; 1. C.F.R. PAȘCANI 
(30—16) —. penalizată cu — 2 p, 2. 
brul Șiret 23 p (32—19), 3. Chimia Făl
ticeni 21 p (29—12)... pe ultimele locuri: 
15. A.S.A. Cîmpu-luing 14 p (ÎS—2B), 16. 
Metalul Botoșani 11 p (19—29).

SERIA A H-a
Partizanul Bacău — Azot CM Săvinești 

2—0 (3—0), Minerul Comănești — Vic
toria Gugești 4—1 (2—1), Minerul Ba-
raolț — Aripile Bacău 0—0, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — DEMAR Mărășești 4—0 
(2—0), Relonul Săvinești — Viticultorul 
Panciu 1—0 (1—0), Petrolul Moineștl — 
Constructorul Sf. Gheorghe 2—0 (1—0), 
Letea Bacău — Gloria Focșani 3—1 
(1—0), Metalul Sf. Gheorghe — Luceafă- 
rul Adjud 1—1 d—0).

Pe primele locuri : L 
BACAU 27 p (37—18), 2. 
22 p (35—20), 3. Petrolul 
(32—18), 4. Gloria Focșani 
pe ultimele locuri ; 15.

0—0, Lami- 
Siret 1—2 
— A vin tul 
Pașcani —
Șiretul Bu-
Neamț 2—1 

Minerul Vatra Dornei Cris-

după
23 p
Zim-

SERIA A V-a
Plopeni — Caraimanul Buș- 

(3—0), Tehnometal București — 
București 1—2 (1—0), Minerul 
de Pădure — Petrolul Băicoi 

T.M. București — Flacăra
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ridicat la nivelul așteptărilor 
replierilor Urzii.

Tîmoveanu. „Un argint viu“, 
caracterizat cronicarul de La 
Express*.  Autor a trei goluri, __ ____
bleur și inteligent cărăuș, hunedoreanul 
anunță un. frumos salt.

%imitreasa. Tenace. Muncitor, cu lar
gă zonă de acțiune. Din păcate, hune
doreanul niu și-a valorificat șutul.

Udrică. Tehnică deosebită. Clarviziune 
de tactician. Uneori, însă, după o repri
ză excelentă, vilceanul s-a îndrăgostit 
de propriul dribling, ceea oe l-a costat. 
Și pe el, și... ECHIPA !

Sertov. Calități de vîrf autentic. Teh
nică, demarcare, forță de pătrundere. 
Lipsa forței morale l-a privat pe dina- 
movist de un joc pe măsura posibili
tăților.

Bolba. A plecat foarte bine în tur
neu, că un vîrf modern, prezent pe tot 
terenul. In final s-a văzut mal puțin 
(și datorită unui accident), finalizarea 
rămînlnd (ca și la Sertov) un capitol 
deschis.

Cojocaru. La început a fost rezervă. 
Au venit însă cele două goluri ou Ca
merun (și ce goluri !) și hunedoreanul 
a devenit „micul Cămătaru*.  Un nume 
despre care, credem, se va vorbi mult, 
în curîn d.

în privința celorlalți : Popa — neatent 
în faze clasice pentru un portar ; Vuș- 
can — serios și dârz până cînd a fost 
scos din joc de duritățile unul jucător 
camerunez ; Epure — vînjos. dar încă 
neșlefuit în „Intrări*;  Burchel — tehnic, 
lucid, însă fără hotărâre în acțiuni ; 
M. Radu — abil, inteligent, lipsit însă 
de concentrare în faze decisive ; Mesza- 
roș — tehnic șl cu șut bun, deocamdată 
fără experiență.

Aceștia au fost ..cei 17 indieni*  se
lecționați în țară de antrenorul federal 
Cornel Drăgușin. Ot despre echipă, să 
reținem caracterizarea făcută de revista 
„Țhe Week", după primele două me
ciuri din grupă : „O echipă tînără, cu 
un joc matur însă, care trece neașteptat 
de ușor din apărare în atac, unde are 
o serie de jucători foarte tehnici." A- 
cum, TMPORTANT ESTE CA ACEȘTI 
JUCĂTORI SĂ JOACE. Ca antrenorii de 
la echipele lor de club să riște mai 
mult cu ei.

In avionul care ne aducea în țară, 
între Roma și Tirana, ne-aon întâlnit cu 
arbitrul italian Menegali. Mergea să 
conducă partida Albania — R.F. Ger
mania. La coborâre, m-a întrebat la un 
moment dat : „Cîți dintre jucătorii pre- 
zenți în avion vor juca la 16 aprilie, Ia 
București, contra Italiei ?“... Era cea 
mai frumoasă întrebare pentru „cei T7 
indiieni*.  E cea mai frumoasă invitație 
pentru antrenorii de la cluburi- Și o 
invitație pentru un eventual meci între 
prima reprezentativă de tineret și „cea 
indiană". Turneul de la Cochin a de
monstrat — și el — că avem un ne
bănuit fond tînăr, cu personalitate, care 
trebuie valorificat !

Mircea M. IONESCU
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PARTIZANUL 
Aripile Bacău 
Moinești 21 p 
21 p (26—17)...

_______ _____.___Betonul Sâvi- 
nești 11 p (22—17) — penalizată cu

, 16. Azot Să vin ești 10 p (23—52).
SERIA A III-a

Avîntul Matca — Chimia Brăila 
(1—1) — s-a jucat la Panciu. Carpați 
Neholu. — Laminorul Brăila 3—0 (1—6), 
Ancora Galați — Progresul Isaccea 0—0. 
FEPA 74 Bir Iad — Ohm p ia Rm. Sărat 
0—3 (0—20, S.N. Tulcea — Metalul Bu- 

Victoria Tecuci — 
2—2 (0-6). Chimia Bu- 

DVA Portul Galați 4—2 (3—1). 
Petrolul Brăila Ianca — Rulmentul Bir- 
lad 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : ___________ _______
LA 2S p (40—15), 2. Carpați Nehoiu 25 p 
(42—20). 3. Olimpia Rm. Sărat 24 p
(31—21)... pe ultimele locuri : 15. A vin tui 
Matca 14 p (23—32), 16. Rulmentul B!r- 
lad 5 p (9—47).

SERIA A IV-a
S.N. Oltenița — Unirea Slobozia 1—6 

C0—0), Flacăra Urziceni — Victoria Tăn- 
dărei 2—0 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Voința Constanța 3—2 (2—0), Metalul 
Mangalia — Șoimii Cernavodă 1—0 (O—O, 
Constructorul Călărași — Chimpex Con
stanța 2—0 (1—0), Viitorul Chămogi — 
Oanal Basarabi 3—0 — neprezer. tare.
Portul Constanța — Granitul
3-1 (l—O. Rapid Fetești — ISC IP Ul- 
meni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri 1. PORTUL CON
STANTA 26 p (42—12), 2. Unirea Slobo
zia 36 p (34—0. 1 S.N. Oltenița 25 p 
(35—17), 4. Viitorul Chirnoei 23 p (23—17) 
—pe ultimei? locuri : 15. Șoimi Cerna
vodă 12 p (13—33). IA Car al B^arabî 
4 p (3—37).

zău 1—1 (0—1),
Arrubtom Măcin 
zău

—10

1—2

L CHIMIA BRAI-

Metalul 
teni 5—2 
Abatorul 
Filipeștii 
1—0 (0—0), 
roșie București 1—0 (0—0), A.S.A. Mizil
— Carpați Sinaia 2—1 (0—0), Danubiana 
București — Aversa București 1—0 
(1—0), Viscofil București — I.C.S.I.M. 
București 4—2 (2—2), Poiana Cîmpina — 
Luceafărul București 4—2 (2—0), Chimia 
Brazi nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. METALUL PLO
PENI 24 p (27—13), 2. Viscofil București 
24 p (19—13), 3. Danubiana București 
22 p (26—19)... pe ultimele locuri : 15. 
Abatorul București 13 p (16—22), 16.
Caraimanul Bușteni 12 p (12—38).

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Flacăra Mo- 

reni 2—0 (1—0), Electrica Titu — Me
talul Mija 2—0 (2—0), Chimia Găești — 
Petrolul Bolintin 3—1 (3—0), Muscelul
Câmpulung — Dacia Pitești 1—0 (0—0), 
Cimentul Fieni — F.C.M. Chimia Giur
giu 3—1 (1—0), Progresul Topoloveni — 
Electronistul Curtea de Argeș 2—2 (1—1), 
Constructorul Pitești — Cetatea Tr. Mă
gurele 3—2 (2—1), Dunărea Venus Zim- 
nteea — Petrolul Videle 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR.
MĂGURELE 24 p (37—19), 2. Dunărea 
Zimnicea 23 p (25—20). 3. Electrica Titu 
22 p (26—20), pe ultimele locuri : 16. 
Cetatea Tr. Măgurele 14 p (26—2«), 16. 
Constructorul Pitești 10 p (13—34).

SERLA. A vn-a
Lotru Brezei — Constructorul Craiova 

9—1 (0—0). Mecanizatorul Simian — Du
nărea Calafat 2—1 (1—0), CFJt. Cratova
— Metalurgistul Sadu 1—0 (1—0), Petro
lul T-cier.i — Minerul Horezu 1-0 (6—0). 
Sportul Muncitoresc Caracal — Armă
tura Strehaia 3—• (1—•), Jiul Rovinari
— LP.C. Slatina 4—0 (2—6). EZectropu- 
tere Craiova — Viitorul DrăgAșar.: 4—0 
O-^), Recolta Stoicănești — Progresul 
Corabia 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L CONSTRUCTO
RUL CRAIOVA 23 p (31—21), 2. Electro- 
pxxere Craiova 21 p (35—17), 3. Progre
sul Corabia 31 p (33—16) .„ pe uitznele 
locuri : 16. Metalurgistul Sadu 15 p
(19—2t), 26. Minerul Horezu 14 p (16—31).

SERL\ A MH-a
Minerul Oravița — C F-R. Victoria Ca- 

ransebeș 3—• (3—0), Constructorul Timi
șoara — Victoria Ineu 1—0 (0—0), Celu
loza Drobeta Tr. Severâ — Minerul 
Arma 1—0 (•—•), C-FJL Arad — Șoimii 
Lipova 3—0 (1—0), Minerul Moldova
Nouă — Unirea Tomnatic 2—0 (1—0), 
Metalul Bocșa — Vulturii IURT Lugoj 
1—0 (0—0), Unirea Sirmicolau — Mine
rul Certej 3—1 (1—1), Diema Orșova — 
Fronuera Curăci nu s-a disputat jucă
torii oasprii r.eavfcd viza medicală pe

PROGRAMUL Șl

locuri : 1. C.F jț. CARAN-
CK—2*),  1 Minerul Anina
3. Minerul Oravița 21 p

ARBITRII
SERIA I: Sirerai Buceoea — Laminorul Roman: Gh. Do- 

bre (Focșani), Avixuul Frasin — Șiretul Pașcaru: A. Grama 
(Bistrița), Cristalul Dorohoi — CeLuLoza P. Neamț: L Virlan 
(Gh. Gheorghiu-Dej), Chimia Făliiceoi — C.F.R. Pașcani: 
T. Feier (B^trița), Tepro Iași — Canstruriorul Iași: P. 
Costea (Buzău), A.S.A. ClmpuluaR — Minerul Dxnei:
P. Bogdan (Reghin). MetaluL Botoșani — Ccsaaea Tg. Neamț: 
M. Munteanu (Bir’ad), Zimbrul S-ret — Metalu. Rădăuți: 
L Rus (Bacău).

SERIA A n-a: Victoria Gugești — Letea Bacău: D. Vasile 
(București), Demar Mărășești — Betonul Săvinești: A. Me- 
roianu (Ploiești), Constructorul Sf. Gheorghe — Gtoria Foc
șani: I. Csoregi (Miercurea Ciuc). Aripiâe Bacău — Parti
zanul Bacău: C. Gheorghe (Suceava). Petrolul Moinești — 
Minerul Comănești: C. Popa (Lași). Minerul Bara olt - I.J- 
oeafărul Adjud: C. Kovacs (Tg. Mureș). Azotorn Săvinești
— Electro Sf. Gheorghe: S. Jipa (Buzău). Viticultorul Pan
el u — Energia Gh. Gheorghiu-Dej: L Samoilă fGalaț:).

SERIA A IlI-a: Metalul Buzău — Avîntul Matca: S. Ro- 
tărăscu (Iași), Carpați Nehoiu — FEPA *74  Blriad: L Hie 
(Tîrgoviște), DVA Portul Galați — Victoria Tecuel: C. Mertea 
(Constanța), Chimia Brăila — Arrublum Măcin: M. Lăzărescu 
(București), Rulmentul Bîrlad — Ancora Galați: M. Alien ei 
(Botoșani), Laminorul Brăila — Petro?ul Brăila: I. Gheorghe 
(Brăila), Ș.N. Tuloea — Olimpia Rm. Sărat: Al. Ganea (Slo
bozia), Progresul Isaccea — Chimia Buzău: V. Curt (Med
gidia).

SERIA A IV-a: Chimpex Constanța — Rapid Fetești: D. 
Urm.eș (Brăila), I.S.C.I.P. Uimeai — Portul Constanța: V. 
Dobrescu (București), Victoria Tăndârei — Viitorul Chlr- 
nogi: C. Drăguță (Pitești), Șoimii Cernavodă — Unirea Slo
bozia: H. Nedelcu (Tîrgoviște). Metalul Mangalia — Ferom 
Urziceni: V. Bobeanu (Tulcea). Canal Basarabi — Construc
torul Călărași: N. Toader (Brăila), Voința Constanța — 
Ș.N. Oltenița: T. Chelu (Giurgiu). Granitul Babadag — Ci
mentul Medgidia: D. Avrigeanu (București).

SERIA A V-a: Aversa București — Poiana Cîmpina: D. 
Despa (Câmpulung), Flacăra roșie București — Luceafărul 
București: M. Bercan (București), Abatorul București — 
A.S.A. Mizil: M. Georgescu (Constanța), Caraimanul Buș
teni — T.M. București: F. Szabo (Sf. Gheorghe), I.C.S.I.M. 
București — Metalul Plopeni: N. Dinescu (Rm. Vîlcea), 
Petrolul Băicoi — Viscofil București: I. Schiopu (Focșani), 
Chimia Brazi — Minerul Filipești de Pădure: D. Dumitra- 
che (Sibiu), Carpați Sinaia — Danubiana București: F. Rizea 
(Alexandria).

seria A VI-a: F.C.M. Giurgiu — Constructorul Pitești: 
A. Fieraru (Craiova), Cetatea Tg. Măgurele — Cimentul 
Fieni: V. Titorov (Drobeta Tr. Severin), Metalul Mija — 
Dunărea Zimnicea: L. Pantea (București), Dacia Pitești — 
Progresul Topoloveni: Gh. Ofițeru (București), Electro 
Curtea de Argeș — Muscelul Câmpulung: V. Alexandru 
(București), Petrolul Videle — Chimia Găești: G. Pintilie 
(Tecuci), Flacăra Morenl — Electrica Titu: N. Giurcă (A- 
vrig), Petrolul Bolintin Vale — Chimia Tr. Măgurele : 
I. Crețu (Slatina).

SERIA A VlI-a: I.P.C. Slatina — Lotru Brezoi: V. Bă- 
lăneanu (Alba Iulia), Minerul Horezu — Armătura Stre- 
hala: S. Catană (Drobeta Tr. Severin), Metalurgistul Sadu
— Mecanizatorul Simian: I. Pătruț (Timișoara), Recolta 
Stoicănești — Eleetroputere Craiova: P. Vancea (Bu<ni.reștf). 
Viitorul Drăgășanl — Petrolul Țic’-eni: D. Plămadă (Deva) 
Constructorul Craiova — C.F.R. Craiova: I. Coț (Ploiești) 
Progresul Corabia — Jiul Rovinari: L. Ștefan (Ploiești)

Curtxi 10 p

ETAPEI

BUN PRILEJ de frumoase 
i îl oferă și tragerea o- 

Pronoexpres de mâine, 
'are, de asemenea, numai 

mai pot procura bilete cu 
alese de particip anți. ÎN
SĂ VA NUMĂRAȚI ȘI 

NE PRINTRE MARII CÎȘ- 
(I LA SISTEMUL DE JOC 
IT 1

ȘANSE DE MARI SUC-

CESE ! • După cum s-a mai anun
țat, mîine va avea loc un concurs 
Pronosport deosebit de actractiv, cu 
meciuri din campionatul divizionar 
,,A“ al României și din cadrul se
mifinalelor cupelor europene, și a- 
n urne: *
vin ul;
,.P-oli“ 
A.S.A. 
lirt —

I. Dl na mo București — Cor
ii. S.C. Bacău — Jiul; III. 
Tim. — Chimia Rm. V.; IV. 
Tg. M. — Steaua ; V. Petro- 
C.S. TîrgovLșibe; VI. F.C.M.

Brașov — F.C. Olt; VH. Sportul 
stud. — „Poli*  Iași ; VIII. Real San 
Seb. — Hamburger S.V.; IX. Ju
ventus — Widzew Lodz; X. F.C. A- 
berdeen — Thor Waterschei; XI. 
ustria Viena — Real Madrid;
Bohemians Praga — S.C. Anderleeht; 
xrn. Benfica Lisabona — „U*  Cra
iova. Se reamintește că astăzi este 
ultima zi de depunere a buletine
lor !

A- 
XII.

SERIA A IX a
Soda Ocna Mureș — Unirea Alba Iulia 

2—1 (i—0), Șurianul Sebeș — Minerul 
Ghelar 4—0 (1—0), Inter Sibiu — Victo
ria Călan 1—2 (1—1), Minerul Știința
Vulcan — Explorări Deva 1—0 (1—0), 
Minerul Lupeni — Minerul Paroșeni 2—0 
(1—0), Minerul Aninoasa — Textila Cis
nădie 2—1 (1—1), Mecanica Alba Iulia
— Dacia Orăștie 2—0 (1—0), Metalul
Aiud — C.F.R. Simeria 2—1 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. MINERUL LU
PENI 24 p (33—13), 2. Unirea Alba Iulia
23 p (31—19), 3. Explorări Deva 23 p 
(27—16)... pe ultimele locuri : 14. Mi 
nerul Aninoasa 14 p (17—30), 15. C.F.R. 
Simeria 14 p (16—39), 16. Textila Cis
nădie 10 p (26—45).

SERIA A X-a
Unirea Valea lui Mihai 

Cărei 0—0, Oțelul Or. dr.
— Minerul Sărmășag 3—0 
Arieșul Turda — Oașul : 
(2—1), Voința Oradea — 
Napoca 2—9 (1—0), Ra.pid _ 
nerul Or. dr. Petru Groza 
C.F.R. Cluj-Napoca — C’ i
2— 0 (0—0), Bihorul Beiuș — Bihoreana 
Marghita 1—3 (0—1). Silvania Cehu Sil
vaniei — Olimpia Gherla 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA CĂ
REI 24 p (32—9), 2. C.F.R. Cluj-Napoca
24 p (34—18), 3. Minerul Or. dr. “ “ 
za 22 p (27—17)... pe ultimele 
15. Rapid Jibou 13 p (15—36), 
nerul Sărmășag 12 p (18—35).

SERIA A XI-a
Avântul Reghin — Sticla Bistrița 2—0 

(2—0), Minerul- Băiuț — Minerul Rodna 
1—6 (1—9), Foresta Bistrița — Oțelul
Reghin 1—9 (0—0), Lăpușui Tg. Lăpuș
— Bradul Vișeu 3—9 (0—0), Mureșul Lu
duș — Minerul Baia Borșa 6—0 (1—0), 
Metalotehnica Tg. Mureș — Textila Nă
săud 7—0 (3—0). Minerul Baia Sprie — 
CUPROM Baia Mare 2—1 (1—1), Unirea 
Seini — Minerul Bălța ~ ~ 
tund suspendată.

Pe primele locuri : 
GHIN 26 p (41—18), 
23 p (39—17), 3. —_____ _
22 p (29—16)... pe ultimele 
CUPROM Baia Mare 13 p 
Sticla Bistrița 13 p (16—29), 
Seini 6 p (8—53).

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — Progresul Odorhei

3— 4 (1—ff), Torpedo Zărnești — Metrom
Brașov 1—0 (0—0). IMIX Agnita — Ni
tramonia Făgăraș 1—0 (0—0), Utilajul
Făgăraș — Chimia Or. Victoria 3—0 
(1—0), Unirea Cristuru Secuiesc — Mă
gura Mobila Coldea 1—0 (0—0), I.C.I.M. 
Brașov — Textila Prejmer 1—1 (0—0), 
Metalul Sighișoara — Minerul Bălan 
1—0 (1—0), Tractorul Miercurea Ciuc — 
Mureșul Toplița 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. TRACTORUL
BRAȘOV 28 p (34—6), 2. Nitramonia Fă
găraș 26 p (25—7), 3. IMIX Agnita 22 p 
(20—14)... pe ultimele locuri : 15. Metrom 
Brașov 13 p (16—20), 16. “ 
Ciuc 10 p (16—27).

— Victoria 
Petru Groza 
(0—0), Sticla 

Negrești 5—1 
C.E.M. Cluj- 
Jibou — Mi- 

-6 (1—0), 
Chimia Tășnad

P. Gro- 
locuri : 
16. Mi-

0—3 Unirea

1.
2.

AVÎNTUL RE- 
Mureșul Luduș 

Minerul Baia Sprie 
locuri : 14. 
(23—27), 15.

16. Unirea

Rezultatele ne-au fost 
către corespondenții noștri 
localitățile respective.

Tractorul

transmise 
voluntari

DE DUMINICĂ

M.

de 
din

Sportul muncitoresc Caracal: M. StroieDunărea Calafat —
(Pitești).

SERIA A vm-a:
Man (Cluj -Napoca), Minerul Anina — C.F.R. Arad: M. 
Fior ea (Craiova), Șoimii Lipova — Diema Orșova: D. Ar
delean (Satu Mare), Constructorul Timișoara — Minerul 
Moădova Nouă: M. Don ca (Oradea), Victoria In eu — Unirea 
Stnnicolau M. Timoc (Zalău), Celuloza Drobeta Tr.
Severin — Metalul Bocșa: M. Popescu (Craiova), 
Victoria Caransebeș — Unirea Tomnatic: M. Mitu 
Frontiera Curtici — Vulturii Textila Lugoj: L.
(Alud).

SERIA A IX-a: Minerul Paroșeni — Inter Sibiu: 
(Craiova), Unirea Alba Iulia — Minerul Lupeni: Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea), CJF.R. Simeria — Șurianul Sebeș: M. 
Ștefănoiu (Tg. Jiu), Minerul Ghelar — Mecanica Alba Iu- 
Ma: M. Neagoe (Rm. Vîlcea), Victoria Călan — Minerul Ști
ința Vulcan: Gh. Tăulea (Făgăraș), Dacia Orăștie — Ex
plorări Deva: I. Caraman (Oradea). Metalul Aiud — Mi
nerul Aninoasa: L. Voroș (Reșița), Textila Cisnădie — Soda 
Ocna Mureș: M. Agiu (Tg. Jiu).

SERIA A X-a: Chimia Tășnad — Bihorul Beiuș: A. Să- 
vulescu (Arad), Bihoreana Marghita — Oțelul dr. P. Groza: 
V. Lazăr (Timișoara), Oașul Negrești — Unirea Valea lui 
Mihai: I. Pistea (Baia Mare), C.E.M. Cluj-Napoca — Olim
pia Gherla: M. Crișan (Arad), Rapid Jibou — C.F.R. Cluj- 
Napoca : F. Huter (Mediaș), Minerul Sărmășag — Sjlvania 
Cehu Silvaniei: V. Mureșân (Luduș), Minerul dr. P. Groza 
— Sticla Arieșul Turda: R. Cîmpeanu (Arad1), Victoria 
FTUT Cărei — Voința Oradea: E. Sărăcin (Timișoara).

seria A Xl-a: Minerul Baia Borșa — Minerul Baia Sprte: 
I. Toma (P. -Neamț), Bradul Vișeu — Avântul Reghin: S. 
Martinescu (Rădăuți), Oțelul Reghin — Metalotehnica Tg. 
Mureș: L. Iakab (Cluj-Napoca), Cuprom Baia Mare — Mi
nerul Bă^uț: A. Rad (Sighet), Textila Năsăud — Minerii 
Bălța: A. Petz (Cărei), Mureșul Luduș — Minerul Rodna: 
Gh. vîrjoghe (Brașov), Sticla Bistrița — Foresta Bistrița: 
A. Broscăteanu (Brașov), Lăpușui Tg. Lăpuș — Unirea 
Seini nu se dispută.

seria A XII-a : Progresul Odorhei — Tractorul Miercu
rea Clue : L. Sasu (Sinaia), Torpedo Zărnești — Utilajul Fă
găraș: D.P. Man o le (București), Mobila Măgura Codlea — 
Metalul Sighișoara : D. Bolintiș (București), Metrom Bra
șov — Tractorul Brașov: D. Teodorescu (București), Mu
reșul Toplița — IMIX Agnita: N. Pruteanu (P. Neamț), 
Chimia Oraș Victoria — Unirea Cristur : C. Popovici (C. 

Turzii), Nitramonia Făgăraș — Textila Prejmer: J. Tătu- 
lescu (București), Minerul Bălan — ICIM Brașov: C. Scla- 
vone (Focșani).

Minerul Certej — Minerul Oravița: M. 
Minerul Anina — C.F.R. Arad: 

Șoimii Lipova — Diema Orșova:

C.F.R. 
(Călan), 
Vescan

I. Radu

I.

ȘANSE MULTIPLE DE MARI SUCCESE LA 
INDEMiNA TUTUROR I

LOZUL
PRIMĂVERII

emisiune specială limitată

prîle- 
numă-

Nu ocoliți 
jul de a ta 
ra printre 
ciștigători I

• Autoturisme 
„Dacia 1300“

• Mari sume de

marii

Agențiile LotOț 
Pronosport ți vtn- 
zătorii volanți vă 
oferă In aceste zile 
posibilitatea de a 
obține :

V



in Divizia „A“ de handbal

JOI, UN DERBY DE MARE ATRACȚIE 
DINAMO BUCUREȘTI - H. C. MINAUR
Citeva lucruri notabile in 

etapa a XV-a*  a campionatelor 
naționale de handbal. Divizia 
„A“ disputată sîmbătă și dumi
nică :

O Steaua a repurtat cea d-e 
a 15-a victorie (din 15 meciuri 
susținute) în acest campionat. 
Vasile Stingă, complet refăcut, 
a reintrat cu succes.

9 Dinamo București, gratie 
victoriei la Universitatea Cluj- 
Napoca (restanța s-a disputat 
în cursul săptăminii). a urcat 
pe podium, acolo unde de fapt 
este locul său.

• Luptă mare in subsolul 
clasamentului. Pentru cel de al 
doilea loc Ia retrogradare 
(C.S.M. Borzești are o situație 
fără ieșire) se află in... horă 
Universitatea Craiova. Relon 
Sâvinești. Dinamo Brașov și 
Constructorul Oradea. Ultimele 
trei echipe speră, insă, că stu
denții craioveni vor pierde trei 
puncte la ..masa verde*,  deoa

CLASAMENTELE
MASCULIN

1. STEAUA BUC. 15 15 0 0 405-233 45
2. IL C. Mmaur 14 1» 1 3 395-301 35
3. Dinamo Buc 14 8 1 5 363-301 31
4. Constr. Arad 15 8 0 7 306-307 31
5. U. Cluj-Napo^a 15 8 0 7 362-376 31
6. Poli Timișoara 15 6 3 6 308-322 30
7. Indep. Carpați •) 15 7 1 7 340-351 29
8. Constr. Oradea 15 6 0 9 297-324 27
9. Dinamo Brașov 15 5 2 8 312-335 27

10. Relon Sâvinești 15 5 1 9 300-316 26
11. Univ. Craiova •) 15 4 2 9 309-367 24
12. C.S.M. Borzeșt: 15 1 1 :L3 310-420 18

•) Echipe penalizate! CU! cite in punct.

FEMININ

1. ȘTIINȚA BACAU 15 12 0 3 377-316 39
2. Chimistul Rm. V. 15 11 0 4 365-318 37
3. Rulmentul Bv. 15 13 1 4 304-281 36
4. Progresul Buc. 15 8 1 6 309-301 32
5. TEROM Iași 15 8 0 7 322-296 31
6. A.E.M. Timișoara 15 7 1 7 297-294 30
7. Mureșul Tg. Mureș 15 6 1 8 280-303 28
8. Textila Bubuși 15 6 1 8 278-321 28
9. Confecția Buc 15 5 2 8 332-331 27

10. Hidrotehnica C-ța 15 5 2 8 295-318 27
11. C.S.M. Sibiu 15 4 1 10 270-310 24
12. C.S.M Sf. Gh. 15 2 2 11 297-337 21

DINAMO IN FINALA CUPEI CUPELOR
(Urmare din pag. 1)

s-a dovedit a fi cvasi-generală, 
iar apărarea fermă, handba- 
liștii iugoslavi erau pur și 
simplu dezorientați. In această 
parte a întâlnirii s-au pus ba
zele victoriei. în partea a 
doua a meciului. pressingul 
adversarilor s-a mărit, porta
rii dinamoviști au intrat în e- 
clipsă, sistemul defensiv cobo- 
rindu-și îngrijorător nivelul, 
dar cîștigătoarea „Cupei Româ
niei" n-a abandonat, totuși, 
cirma jogului. Au apărut, ca 
din... pămint. Grabovschi și 
Roșea, doi interi de... altitudi
ne. care au marcat gol după 
gol, menținînd avansul de trei 
puncte, deci asigurător pentru 
formația lor. între minatele 34 
și 48, acești doi sportivi au 
înscris 9 goluri, făcînd Inutile 
eforturile mari, admirabile, ale 
componentilor lui Zelezniciar 
Niș. Inepuizabilele resurse ale 

rece au întrebuințat in meciul 
cu Universitatea Ciuj-Napoca 
un jucător care nu se prezen
tase la normele de control, și 
că astfel vor putea respira ușu
rate.

• Luptă mare si pe „podiu
mul*  campionatului feminin : 
Știinfa Bacău. Chimistul Rm. 
Vilcea si Rulmentul Brașov 
speră la titlu ! Mizăm — din 
mai multe motive — pe Știința 
Bacău.

• Unul dintre marile derby- 
uri ale campionatului, meciul 
DINAMO BUCUREȘTI — H.C. 
MINAUR BAIA MARE, se dis
pută joi. Dinamoviștii. superbi 
în disputele din Cupa cupelor, 
au un moral ridicat si vor vic
toria. Maramureșenii lui Lascăr 
Pană — care i-au aplaudat pe 
.roș-albi" pentru performanțe
le lor în competiția europeană 
— ’vor insă să dovedească tutu
ror că sint mai buni decit fina- 
liștii Cupei cupelor 1 In pers
pectivă un meci deosebit!

LA ZI
• Meciul Dinamo Bucu

rești — H.C. Minaur, res
tanță din etapa a XV-a, 
se va disputa joi, 7 aprilie, 
la ora 16, în sala Giulești.

• Etapa a XVI-a a în
treceri’or Diviziei „A“, 
băieți și fete, se va desfă
șura duminică, 10 aprilie.

• In clasamentul „Tro
feului eficacității". oferit 
de ziarul „SPORTUL", 
COndUOe ȘTEFAN B1RTA- 
LAN (Independența Car- 
pați Mirșa) cu 126 de go
luri marcate (din 13 par
tide jucate), urmat de 
Mex Folker (Politehnica 
Timișoara) cu 119 goluri.

• In fruntea clasamen
tului „Trofeului eficacită
ții" se află MARIA VERI- 
GEANU (Chimistul Rm. 
Vîlcea) cu 150 de goluri 
înscrise (medie de 10 go
luri pe meci !), urmată de 
Iuliana Dimofte (Hidroteh
nica Constanța) 110 goluri 
și Rădica Grigoraș (Con
fecția București) cu 109 
goluri.

dinamoviștilor. apărute uneori 
surprinzător, de unde nu te 
așteptai, au reprezentat un 
handicap insurmontabil pentru 
oaspeți.

Este evident, dinamoviștii au 
vrut din tot sufletul această 
calificare și au reușit-o. A- 
ceasta pentru că au putut! 
Pentru acest potențial supe
rior. felicitările se cuvin, in 
primul rind, antrenorilor Ghi- 
tă Lieu și Valentin Samungi, 
ambii maeștri emeriți ai spor
tului. Cei doi tineri tehnicieni 
au pregătit exemplar echipa, 
i-au inoculat dorința afirmă
rii internaționale, au mobllî- 
zat-o, au știut cind s-o solicite 
la maximum în pregătiri și 
cind să-i ofere timp de odih
nă, au fost — în primul rind 
— ei înșiși un exemplu mo
bilizator. Lg acest ceas de 
bucurie, să le mulțumim pen
tru contribuția lor majoră la 
realizarea acestei performante 
a handbalului românesc.

După rezultatele nesatisfăcătoare din grupa „B« a C. M. de hochei

„TOKIO 03“ TREBUIE SĂ FIE MOMENTUL DE ÎNCEPUT
AL RECONSTRUCȚIEI ECHIPEI REPREZENTATIVE!

A 26-a ediție a grupei B a 
CAL de hochei pe gheață, în- 
ctieială. recent, la •Tokio. cu 
victoria unei tinere șl foarte ta
lentate echipe a S.U.A. a însem
nat pentru hocheiul nostru în
trecerea în care el a trecut din 
eșalonul secund al disputei mon
diale In cea de a treia categorie 
a sa. adică în grupa C. Acumu- 
l'uid doar 3 puncte (victorie la 
Elveția cu 4—3 șt ioc egal cu 
Iugoslavia 7—7), echipa noastră 
reprezentativă a adunat o „zes
tre" evident modestă, care s-a 
dovedit Insuficientă pentru ră- 
minerea ei in eșalonul secund 
al elitei mondiale.

In acest fel. ECHIPA NOAS
TRA REPREZENTATIVA nu și-a 
îndeplinit obiectivul PRO
PUS (CALIFICAREA PENTRU 
JOCURILE OLIMPICE DE LA 
SARAJEVO) ȘI N-A REUȘIT 
NICI MACAR SA SE MEN
ȚINĂ ÎN GRUPA B ! Este 
drept că □ astfel de oontra- 
perlormantâ se... anunța cam de 
doi ani. deoarece Ia gru.oa B a 
C.M. atît în 1381. la Val Gardena, 
cit si in 1932. la Klagenfurt, ho- 
cheiștii noștri s-au salvat în ul
timul moment, la golaveraj.

înainte însă de orice, deci îna
inte de a vorbi despre evoluția 
ca atare a echmei la Tokio, nl se 
pare necesar să precizăm. încă 
de la început, că Ia ora actuală 
hocheiul nostru, în ansamblul 
lui (competiții, valoarea lor, nu
mărul de echipe și repartizarea 
lor pe teritoriu, numărul și, mal 
ales, calificarea antrenorilor, fe
lul în care înt-leg să se pregă
tească jucătorii, cum muncesc 
antrenorii etc. etc.) nu mal este 
competitiv pe plan international, 
în confruntările cu reprezentati
vele unor țări cu Elveția (chiar 
dacă la Tokio am cîștigat me
ciul direct). Polonia, Austria, 
Norvegia. Și aceasta pentru că 
țările menționate au campionate 
cu 13—20 de echipe puternice, la 
meciurile cărora vin mii și chiar 
zeci de mii de spectatori (în pri
ma ligă a campionatului e,vețian 
media de spectatori a fost în 
acest sezon de 10 000!). cu antre
nori toarte calificați, cu o dota
re tehnică (extrem de importan
tă în hochei) după ultimele ce
rințe ale Inovațiilor în materie de 
echipament și n ateriale. Diferen
ța din acest punct de vedere 
este frapantă și ea nu poate fi 
exclusă dintr-o analiză ca aceas
ta. Analiză care își propune să 
arate citeva cauze ce frînează 
dezvoltarea hocheiului si a că
ror eliminare depinde numai de 
noi. adică de forurile sportive 
cu sarcini în această direcție.

Prin aceasta dorim să spunem 
că este neapărat necesar să se 
asigure, mai ales in centrele 
unde există nuclee <le hochei, 
creșterea numărului de echipe, 
prin rezolvarea unor probleme 
vechi, discutate și răsdiscutate, 
cum sint : înființarea unei e- 
chipe la una din marile uzine 
din apropierea patinoarului „23 
August", adică în cartierul Bal
ta Albă-Tltan, care a dat șl dă 
majoritatea zdrobitoare a com
ponent ilor formațiilor Steaua si 
Dinamo : înființarea unei alie 
echipe la Galați, oraș cu peste 
250 000 de locuitori si unde ho
cheiul a prins rădăcini puterni
ce ; sprijinirea centrului de la 
Suceava, unde a început să se 
muncească și rezultatele bune 
ar putea fi accelerate dacă ar 
exista mai multă înțelegere pen
tru eforturile care se depun în 
acest oraș șl în... vecini, la Ră
dăuți (vechi șl statornic ..prieten" 
al hocheiului nostru); repartizarea 
fondurilor nu după principiul 
„fiecăruia eîte o bucățică", ci după 
merite și contribuția la dezvolta
rea generală a hocheiului, pen
tru că există centre (Odorhei, 
St. Gheorghe și altele) care de 
ani sl ani consumă fără să dea 
nimic! o altă problemă: cind se 
vor rezolva situațiile paradoxale 
șl atit de vechi legate de faptul 
că la București, Galați șl Miercu
rea Ciuc există echipe de ju
niori de sine stătătoare precum 
și echipe de seniori care n-au 
secții de juniori (exemple: Stea
ua și, mal ales. Dinamo!). Sl 
ar mal exista încă multe astfel 
de „mici necazuri" care, rezol
vate la timp șl operativ, ar fi 

putut ajuta la progresul inter
national al hocheiului nostru, 
despre care se spline (din pă
cate, mal mult „se spune") că 
este cel mal avansat pe planul 
competițiilor Internationale din
tre sporturile -noastre da iarnă. 
Ne propunem ca la încheierea 
sezonului să ridicăm toate pro
blemele acestei discipline înce- 
pind cu valoarea principalei com
petiții Interne (unde jucătorii de 
lot se plimbă pur și simplu șl 
apoi se lovesc cu „capul de pra
gul de sus" în marile întreceri...) 
șl terminînd cu repartizarea for
țelor. a sprijinului moral șl ma
terial acordat primelor echipe 
care ființează în hocheiul nos
tru.

Și acum să vedem ce a fost 
la „Tokio ’33". In grupa „B“ a 
C.M.. In primele 4—5 meciuri e- 
cliipa noastră s-a străduit să se 
comporte cît mai bine. Atît 
timp cit au putut rezista cel 
8—9 jucători care au fost folo
siți mal mult șl care, în aceste 
condiții, au dus lot greul re
prezentării tării noastre în aceas
tă dispută, jocul selecționatei 
noastre a suferit mal puțin. In
tr-adevăr, portarul Gh. lluțan, 
fundașii Ionlță. Jusțlnlan, ca șl 
cel doi „unși" ad-hoc la Tokio 
in acest post. Axinte și Eloil An
tal (ultimul plonjînd în șutul 
unui adversar în meciul cu El
veția s-a accidentat serios la 
picior șl n-a mal jucat în ulti
mele două meciuri), atacantll 
Doru Tureanu, Cazacu (un exem
plu de dăruire și de dorință de 
mobilizare pînă la ultima pică
tură de energie), Hălăucă (gest 
efectiv eroic : cu arcada spartă 
sl cusută In trei fire, cu ochii 
învinețiți, cu fruntea umflată de 
la lovitura care l-a spart arca
da a intrat după 10 minute în 
joc, provocind senzație pe Sta
dionul Național din Tokio!), 
Solyom, Plsăru au depus mari 
eforturi, au luptat cu îndirjlreîn 
fiecare meci si nu greșim dacă

CAMPIONATELE DE CROS SUB SEMNUL TINEREȚII
(Urmare din pag. I)

A pornit în cursă temătoare, 
dar după un kilometru de a- 
lergare a „rupt" plutonul, ră- 
mînind singură în frunte. încă 
un demaraj după jumătatea 
distanței i-a asigurat un avans 
confortabil față de Doina Me- 
linte, care ne-a lăsat, la rîn- 
dul ei, o bună impresie. La 
seniori, Marko a controlat cu 
siguranță cursa, fiind bine se
condat de colegii de club Ale
xandru Chiran și Constantin 
Ariciu (o surpriză plăcută). 
Campionul încheie un sezon 
hivernal foarte bun. care ne 
face să credem că în sezo
nul de pistă își va relua pro
gresul întrerupt anul trecut.

Dacă despre învingători. și 
alți cîțiva fruntași, se pot spu
ne lucruri bune, imaginea de 
ansamblu a probelor seniori
lor, atât la fete cît și la bă
ieți, nu este tocmai îmbucu
rătoare, cele două plutoane 
părind sărăcăcioase numeric x 
și valoric. Mai interesante, mai 
animate au fost, de această 
dată, cursele juniorilor și ele 
au dat, din fericire, nota ge
nerală a campionatelor. în 
special probele fetelor ne de
termină să afirmăm că semi- 
fondul nostru are un bogat re
zervor de talente. Unele s-au 
afirmat- acum, cum sint, de 
pildă. Cătălina Gheorghiu 
(CSȘ Lie, Mihai Eminescu 
Iași, antrenor Radu Constanii- 
nescu), cîștigătoare la junioare 
III — categorie la care antre
norul federal Constantin Nou- 

spunem că el au. în ciuda re
zultatelor obținute, meritul de 
a fi luptat. Dar ceilalți T „Tu
riști" calificați : Berdilă, Popescu, 
Ghergblșan, Moroșan, Chlriță, 
Istvan Anul și V. Netedu care 
fie că nu au valoarea ce
rută de participarea la o astfel 
de întrecere, fie că privesc pre
zența lor la jocurile echipei re
prezentative cu o ușurință con
damnabilă. arătând — prin atitu
dinea fată de pregătire, prin evo
luția lor superficială — că nu 
sînt pătrunși de uriașa responsa
bilitate ce o are orice spor
tiv atunci cînd îmbracă tricoul 
echipei reprezentative a tării. 
Aceasta a fost marea lacună a 
echipei noastre. Unii jucau în... 
galop, luptind fără reținere, iar 
alții, cei amintiți în urmă „dan
sau" un fel de vals lent, parcă 
oin altă epocă. Șl culmea este 
că acest fapt ntt-1 prea deranja!?

In încheiere, citeva propuneri: 
ECHIPA NAȚIONAIA TREBUIE 
RESTRUCTURATA TOTAL. Exis
ta destule elemente talentate la 
juniorii marl de M de ani și la 
cel de 18 ani. Din lotul actual 
pot fl reținuți numai acei spor
tivi care au tăcut pe deplin do
vada muncii lor în preMBlre, a 
hotărtrll lor de a-șl adm*!  con
tribuția la revenirea hocheiului 
nostru in grupa „B“ a „mondia
lelor". Timp pentru refacerea e- 
ctiipei este suficient, pentru că 
prima obligație competltlonală in
ternațională. adică grupa „C“ a 
C.M.. este abia In 1985, anul vi
itor urmind a se desfășura Jocu
rile Olimpice. 3e cere doar mal 
rnutlă exigentă, mal multă mun
că si un suflu nou. tineresc. în 
întreaga activitate. Este de dorit 
ca forul nostru de specialitate 
să acționeze rapid șl eficient 
pentru reconstruirea echipei re
prezentative.

Călin ANTONESCU

rescu sublinia că Întreg grupul 
primelor 12—15 clasate a do
vedit mari posibilități —. Cle
opatra Pălăcean (CSȘ Cetate 
Deva, antrenoare Maria Mlă
diu), campioana junioara^" II 
— cea mai bună categorî*  a 
concursului —, Adriana Dumi
tru, pregătită la CSM Pitești 
de... Natalia Betini, Iulia Ne
gură (CSȘ 1 Piatra Neamț, 
antrenor Hie Popescu), Pălă
cean, Dumitru și Negură au 
întrecut-o pe Ana Algcorgei — 
și ea o revelație a sezonului, 
componentă a echipei naționa
le, campioană balcanică la An
kara! Ne bucură și revenirea, 
după o perioadă neconvingă
toare, a Iuiiei Ionescu, învingă
toare la junioare mari (unde 
a lipsit, e drept. Margareta 
Keszeg) campioana, ca și a 
doua clasată. Aurelia Halda, 
fiind componente ale lotului 
pentru campionatele europene 
de juniori de la Viena in pro
ba de 3 000 m.

Este adevărat că, la catego
riile mici, evoluția talentelor 
este greu previzibilă. Dar, mai 
mult ca oricind, impresia fa
vorabilă lăsată de întrecerile 
juniorilor (ale fetelor în spe
cia!) și optimismul privind vi
itorul atletic al tinerelor ta
lente se bazează pe argumen
tul obiectiv al unei selecții 
foarte bune. Nu putem decit 
să sperăm ca antrenorii care 
i-au descoperit si pregătit pînă 
acum pe candidații la perfor
manță vor ști cum să lucreze 
și de acum înainte pentru ca 
promisiunile (mari) să devină 
certitudini.

SEZONUL DE TENIS ÎN AER LIBER A ÎNCEPUT
(Urmare din pag. I)

nis clubului București. Desigur, 
pentru a nu se pierde nici o 
zi din sezonul in aer liber, 
gospodarii de la T.C.B. s-au în
grijit din tjmp de procurarea 
zgurei. O cantitate destul de 
mare rămăsese din vara trecu
tă. dar citeva zeci de tone au 
fost transportate, de la Tîrgo- 
viște. la începutul acestei pri
măveri. „Nu avem nici un fel 
de probleme legate de zgură" 
— ne spunea Gheorghe Zărnea. 
șeful bazei. Că la Tenis Club 
este prezent spiritul gospodă
resc. e un adevăr pe care îl 
vor confirma și alte detalii 
Astfel. în scopul exploatării la 
maximum a fiecărui teren, dar

Sportul

urmărindu-se si economisirea 
timpului sportivilor și abona- 
tilor. s-au Întocmit grafice sim
ple de utilizare a fiecărei su
prafețe de joc. De asemenea, 
la fiecare teren există acum 
cite un ceas, abonatul-susțină- 
tor fixîndu-șl singur timpul 
cînd intră si cind părăsește te
renul. In sfîrșit. să notăm fap
tul că stat în curs de termi
nare mai multe marcatoare, 
astfel că fiecare ocupant al u- 
nui teren își va trasa singur 
liniile de var. in funcție de 
dorință.

După cum se știe, la T.C.B. 
nu activează numai cei care 
joacă tenis de plăcere, d s! 
unii dintre performeri. Acesto
ra din urmă li s-au creat con
diții mult mai bune în actualul 
sezon. în primul rind. este de 
notat că li s-au rezervat in ex
clusivitate cind terenuri pe 
care copiii se vor putea antre

na de la ora 7 dimineața la ora 
20. în funcție de programul 
școlar. Fiecărui antrenor i-au 
fost repartizați un număr de 
jucători. La T.C.B. activează, 
de la începutul acestui sezon, 
un antrenor entuziast, nu nu
mai cu multă putere de muncă, 
dar și cu multă pricepere. L-am

ABIA ACUM SE FACE CITE CEVA...

La complexul de terenuri „23 
August" din Capitală am făcut 
prima vizită în ziua de 28 
martie. O primă constatare : pe 
nid unul din cele zece terenuri 
nu am văzut antrenîndu-se, a- 
sa cum ne-am fi așteptat, vre
un tenisman de performantă. 
Explicația avea să ne-o ofere 
antrenorul federal Alexe Bar
dan : „Sini vreo doi ani de 
cind solicităm conduceri) 
I.E.A.B.S. să ne aducă zguri, 
să ne schimbe fileurile si stâl
pii, să facă ordine la această 

numit pe Gheorghe Văideanu. 
Alături de el lucrează Virgil 
Roșianu si Lucian Vasilescu. 
Pentru inițierea copiilor va ac
tiva aceeași bună pedagogă, 
fosta jucătoare Aneta Verone. 
Merită evidențiațl si altl en
tuziaști care muncesc la T.C.B., 
printre care, amenajatorii Con
stantin Solea, Gheorghe Chitan, 
Maria Chitan si Alexandru O- 
prina.

bază sportivă de performantă. 
Dar nu am fost ascultați. De 
aceea, am hot irit. eu deplinul 
acord al biroului federal, să 
renunțăm la complexul de te
renuri de la „23 August". Alei 
plăteam chirie 300 000 de Iei pe 
an, dar nu nl se făceau nici un 
fel de servicii. Acum, pentru 
performant*,  am închiriat tere
nuri la Tenis Club București si 
Ia Progresul". Călctnd pe fie
care teren ta parte ne-am con
vins că Alexe Bardan avea mo
tive îndreptățite să părăsească 

terenurile amintite. Si pentru 
că tot eram în apropiere, am 
mers la întreprinderea econo
mică pentru administrarea ba
zelor sportive, unde am purtat 
o discuție cu conducătorul u- 
nitătil. Traian Iliescu. Interlo
cutorul a încercat să găsească 
tot felul de scuze pentru de
zordinea de Ia terenurile „23 
August", inclusiv pentru faptul 
că. de multă vreme, aid nu 
s-a adus nici măcar o roabă de 
zgură. Nu s-a arătat prea a- 
fectat de faptul că jucătorii de 
performantă au abandonat te
renurile de la complexul „23 
August". Abia citeva zile mat 
târziu conducerea I.E.A.B.S. a 
înoeput să întreprindă unele 
măsuri. în special legate de a- 
ducerea zgureL Că s-a putut 
(dacă a existat cît de cit in
teres) s-a dovedit ulterior : a- 
tît la „23 August" cit și la 
terenurile de la Ștrandul tine
retului a început a fi adusă 
zgura necesară. Cam târziu în
să... Sigur, mai bine decit de
loc ! Dar de ce nu s-au făcut 
toate acestea la timpul potrivit?



Joi încep la Galafi CONCURSUL REPUBLICAN în Divizia „A“ de popice

CAMPIONATELE NAȚIONALE INDIVIDUALE 
DE HALTERE PENTRU JUNIORI

• ,(»pa Dunării" pentru seniori, intre 22 și 21 aprilie 

io Bistrița © concurs de culturism ia Pitești

Două întreceri polarizează 
în această lună, atenția Iubito
rilor de haltere din tara noas
tră. ambele de o importantă 
majoră. Este vorba. în primul 
rînd. de campionatele naționale 
individuale de juniori, progra
mate în această săptămînă de 
joi oină duminică, la Galați, la 
care vor lua startul peste 200 
de concurenti (copii, juniori I 
Si juniori II). Această întrecere 
de amploare va constitui un 
important test al membrilor 
lotului national înaintea Cam
pionatelor europene programate 
în mai. în San Marino. Chiar 
dacă recordmanii C. Udraș. Ni
cu Vasile. Li viu Munteanu, An
drei Socaci si alții vor concura 
la alte categorii decît cele o- 
bisnuite. ^prezenta lor în con
curs vaMisemna o utilă conti
nuitate 'în pregătire pentru 
C.E.

A doua mare competiție a

STILIȘTII S-AU DISTANȚAT ÎN CAMPIONATUL
DE DIDI-IRACK PE ECHIPE

Campionatul republican. de 
dirt-track de la o reuniune la 
alta mai atractiv, a continuat 
sîmbătă. la Brăila, cu etapa a 
doua. Pe pista stadionului mu
nicipal din localitate si-au dis
putat întîietatea cei mai buni 
alergători ai genului. în 16 
manse.

Cu viu interes a fost urmă
rit duelul dintre motocicliș'ii 
d« la Steaua (antrenor — 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Voiculescu) si Meta
lul București (maestrul sportu
lui Cornel Voiculescu). care au 
furnizat curse mult apreciate 
de ce^__^proane 6 000 de spec
tatori. Spre deosebire de etana 
inaugurală de data acea-sta si 
unii si alții «i-au pregătit te
meinic mașinile pentru concurs 
(n-a existat nici un abandon), 
abordînd cu o maximă concen
trare fiecare înt’lnire directă. 
Cu un plus de omogenitate 
stelistii au reușit să se distan
țeze în clasamentul general ei 
aducjnd următoarea contribuție 
la zestrea echipei : Ionel Pavel 
— 12 p (autorul celui mai bun 
timp al zilei — 1:18.0). ex-brăi- 
leanul Stelian Postolache — 
9 n (sîmbătă s-a autodepăsit 
în fata numeroșilor săi supor
teri). Daniel Stoica — 9 p (de 
la un concurs la altul mai am
bițios) si mezinul formației.

JUPA ROMÂNIEI- EA POEO

(Urmare din pag l)

unde și-a propus ciștigarea 
dreptului de a se număra în 
vară între cele opt formații 
care vor lupta pentru pozițiile 
de frunte in poloul european. 
Si nu e nici un secret că Ră- 
ducanu, Hagiu, Moiceanu, Ar- 
dcieanu, Costrăs și toți ceilalți 
doresc ca frumosul trofeu să 
rămînă la București. Mai pre
sus de orice însă promisiunile 
lor fa>ă de Cupa României 
sînt legate de jocuri de bun 
nivel, dătătoare de speranțe în 
vederea apropiatelor angajări 
internaționale. Drept care ju
cătorii noștri pun la punct ul
timele amănunte de ordin tac
tic în puținul timp de dina
intea fluierului inaugural al 
turneului.

De fapt, totul este pus la 
punct și în ce privește organi
zarea. „Ea a fost stabilită in 
cele mai mici detalii, dorind 
eu toții să dovedim si de a- 
ceastă dată că noi, românii, 
sîntem gazde ospitaliere", ne 
spunea președintele F.R. Na
talie. Avram Lăptoiu, pre
ședintele Comisiei de organi
zare a Cupei României. Sînt 
așteptați să sosească delegatul 
Ligii europene de natatie. 
francezul Alphonse Angella, 
și cei trei arbitri neutri: ita
lianul Franco Pichelio. iugo
slavul Danilo Odalovjc, vest- 
germanul Dieter Zuhl. Din ța
ra noastră, cavaleri ai fluie
rului au fost desemnați bucu- 
tcs tenii Relf Silha și Valentin 
Mediani», alături de cluienîi 
Radu Njchita și Radu T'inoe. 

iunii este „Cupa Dunării" la 
seniori. întrecere care se înscrie 
în programul de elită al calen
darului international. Competi
ția va avea loc la Bistrița (și 
nu la Tulcea cum s-a anunțai 
initial), intre 22 si 24 aprilie, 
reunind unele dintre cele mai 
valoroase echipe din Europa 
in frunte cu cele ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei. Ungariei. Austri
ei, R. F. Germania. Iugoslavi
ei și. bineînțeles. României.

• Duminică a avut loc la 
Pitești „Cupa Primăverii" la 
culturism, la care au luat star
tul 30 de sportivi din locali
tate. din București. Iași. Cra
iova. Tg. Mures si Orașul Vic
toria. Iată cîstlgătorii în ordi
nea categoriilor : C. Mihăiles- 
cu (Rapid Buc.). A. Costache 
(Rapid Buc.). P. Ciorbă (C.F.R. 
Iași). D. Pop (Petrochimistul 
Pitești). Fl. Uceanu (Lie. Spiru 
Haret Buc.).

Gheorghe Șolran — 8 p (în 
evidentă ascensiune). De la 
metalurgisti s-a ridicat la va
loarea adversarilor Gheorghe 
Marian — 11 p (bun tactician 
si posesorul unui stil elegant 
de pilotaj), iar mai tînărul său 
coechipier Dan Gașpar (3 o) 
progresează văzînd cu ochii 
Antrenorul metalurgistilor
bucuresteni nu a fost însă pe 
deplin mulțumit de evoluția 
veteranului formației sale. 
Marin -Dobre. si a lui Sarchis 
Flalagian. ultimul traversind 
de citva timp o perioadă cri- 
tțcă. Liderii celorlalte echipe 
Eugen Botezatu (combinata 
C. S. Brăila — Voința Sibiu) 
Si Marius Soaită (I.P.A. Sibiu) 
s-au străduit să se intercaleze 
printre principalii animatori. în 
unele manse ei reușind să cu
cerească sufragiile publicului.

CLASAMENTUL ETAPEI :
1. Steaua 38 p. 2. Metalul 31 p. 
3. I.P.A. Sibiu 17 p. 4. Com
binata C. S. Brăila — Voința 
Sibiu 9 o.

CLASAMENTUL GENERAL 
DUPĂ DOUA ETAPE : 1. Stea
ua 73 p, 2. Metalul 62 p. 3. 
I.P.A. Sibiu 36 p. 4. Combinata 
C.S. Brăila-Vointa Sibiu 19 p.

In deschidere, s-au întîlmt 
cei mai tineri alergători în ca
drul etapei a doua a „Cupei 
speranțelor", dominată de lo
calnici (antrenor — Nicolae 
Stăniiă. mecanic — Nicu Nițu): 
1. Gh. Stănel (C.S. Brăila) 6 p. 
2—4 C. Grosu (C. S. Brăila). 
T. Bădulescu (I.P.A. Șibiu) și 
M. Agrișan (Met. Buc.) 5 p.

Tr. IOANITESCU

ASIGURĂRI UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Adminisrația Asigurărilor de Stat automobiliștH pot con

tracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care aco
peră o serie de riscuri, altele decît cele cuprinse în cadrul 
asigurărlor prin efectul legii de răspundere civilă auto — cum 
sînt :
• asigurarea globală pentru avarii — casco;
• asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse 

ca urmare a accidentelor de circulație;
• asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse 

de incendiu șl calamități;
0 asigurarea autovehiculelor pentru dispariție de la locul de 

parcare;
• asigurarea suplimentară pentru cazurile cînd autovehicu

lul este condus de alte persoane decît asiguratul sau rude ale 
acestuia;
• asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor la 

concursuri. întreceri sau antrenamente pentru acestea ;
• asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme și 

a altor persoane aflate în autoturisme;
® asigurarea autovehiculelor cu valabilitate nurrr<»> în afara 

teritoriului R.S. România.
Pentru relații suplimentare și pentru încheierea unor astfel 

de asigurări, cei interesați se pot/ adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste «genților și inspectorilor de 
asigurare, filialelor A.C R., sau. direct, oricărei unități ADAS.

DE PATINAJ ARTISTIC
AL COPIILOR - 0 RAZĂ 

DE SPERANȚĂ
Spre deosebire de evoluția 

„speranțelor". întrecerile copii
lor din cadrul concursului re
publican de patinaj artistic 
desfășurat pe patinoarul aco
perit din Galati au fost mai 
interesante, cu elemente mai 
bine lucrate si. implicit, reuși
te. Totuși, dispunem încă de 
prea puține valori autentice ca
re să ne facă să privim cu 
mult optimism viitorul patina- 
iului nostru artistic. O expli
cație a penuriei de sportivi cu 
reale perspective de afirmare 
ar fi modestul proces de in
struire ce se desfășoară în clu
burile si asociațiile sportive 
spiritul funcționăresc de lucru 
al unora dintre antrenori.

Ca un fapt pozitiv consemnăm 
progresele înregistrate în acti
vitatea unor centre de patinai 
din tară care lasă se se între
vadă posibile succese : C.S.S 2 
Galați. C.S.S. Buzău. C.S.S. Ti
mișoara. C.S.S. Miercurea Ciuc. 
Iată acum rezultatele înregis
trate : copii II (fete) : 1. Co- 
druta Moiseanu (C.S.S. Triumf 
Buc.) 2.0 p. 2. Marina Belu 
(C.S.S. 2 Buc). 5.0 p. 3. Eva 
Geg6 (C.S.S. Miercurea Ciuc) 
6.2 d : băieți : 1. F. Sinitean 
(C.S.S. Timisoara) 3.2 o. 2. L 
Taifas (C.S.Ș. Buzău) 4.4 p. 3. 
S. Kerekes (C.S.S. Miercurea 
Ciuc) 4.4 p ; copii I (băieți) : 
1. M. Prisecaru (C.S.S. 2 Ga
lați) 2.0 p. 2. B. Pavel (C.S. 
Tractorul Brasov) 6.0 p. 3. C. 
Popa (C.S.M. Cluj-Napoca) 6.0 
P : fete : 1. Grety Marton
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3.8 p. 2. 
Cristina Papone (C.S.S. 2 Buc.) 
4.4 p. 3. Nicoleta Cimpoieșu 
(CSU—IEFS Buc.) 5.0 p.

T. SIRIOPOL — coresp.

Finalele concursului republican MICUȚII JUDOKA
S-AU ÎNTRECUT CU ARDOARE

Cei mai buni micuți judoka 
din țară s-au aflat, la sfirșitul 
săptăminii trecute în Sala 
sporturilor din Ploiești. Acolo 
ei au luptat după puterea si 
priceperea lor pentru întiieta- 
te la finalele concursului repu
blican al copiilor mari (11 — 
13 ani) și mici (9—10 ani). 
Ducă o impresionantă festivi
tate de deschidere, prileiuită și 
de inaugurarea .Daciadei" de 
vară in municipiul Ploiești, cei 
300 de finaliști reorezentind. 
cu excepția Giurgiului. toate 
județele tării s-au întrecut cu 
o ardoare puțin obișnuită pen
tru frageda lor virstă si. fireș
te. pentru bagajul lor de cu
noștințe tehnice. Pe măsură ce 
competiția avansa sure parti
dele decisive, toti cei prezenți 
aplaudau la scenă deschisă 
frumoasele procedee tehnice 
finalizate de micuții judoka. 
Dealtfel, la finele întrecerilor 
alegerea celor mai tehnici 
concurenti a fost cit se poate

ECHIPELE BINE PREGĂTITE 
AU CÎȘTIGAT Șl ÎN DEPLASARE

In etapa a 11-a a campionatu
lui Diviziei „A” de popice, dis
putata sîmbătă, rezultatele au 
fost. în general, cele așteptate, 
cu toate că s-au înregistrat mul
te victorii în deplasare dar ale 
formațiilor care porneau favorite. 
Astfel, au clștigat ..afară” Voin 
t. București. Voința Tg. Mu
res. Metrom Brașov. Voința Ti 
nușoara. Electromureș Tg. Mu
res (f). Gloria București și Me
talul Roman (n.). Dar iată re
zultatele : '

FEMININ • Rapid București — 
Voința București 2439—24S1 ? d 
(scor individual 3—3). Voința a 
ciștlgat datorită punctajului 
Elenei Pană — 445. S-au mai 
remarcat Minata Badea, — 412 de 
la învingătoare, respectiv Vasi- 
Uca Pințea — 424. Elena Găman
— 423 și Ioana Dogaru — 422.
(D. Brănoiu-carasp.) • Voința 
Oradea — Hidromecanica Bra
șov 2309—2302 (4—2). Partidă deo
sebit de disputată, un adevărat 
derby al seriei Nord, în care 
gazdele au reușit să clștlge la 
ultimele lovituri. Cele mai bune 
jucătoare au fost : Silvia Berin- 
de — 407 și. respectiv. Alexandria 
Hâldoiu — 401, (L Ghișa-coresp.) 
• Voința Odorheiu Seeniesc — 
Voința Tg. Mureș 2311—2349 (3—3). 
Campioanele și deținătoarele tro
feului C.C.E. pe 1982 au jucat 
toarte bine, cîștigind acest difi
cil joc. Cele mal precise jucă
toare au fost Eltsabeta Albert, 
de ia învingătoare, cu 424. res
pectiv Maria F trenezi. de la gaz
de. cu 425 p d. (A. Pialoga-co- 
resp) • Voința Galați — Petro
lul Băicoi 2512—24» (4—2). Meci
interesant, dștigat pe merit 8e 
gazde, care au avut In Pachița 
Zăineșcu — 457 si Aristita Dobre
— 435 cele mai in formă Jucă
toare. Performera reuniunii a 
fost însă jucătoarca oaspete Stela 
Bucur cu 459 p d (Gb. Arsenîe- 
corcsp.) • Gloria București — 
Voința Constanța 2116—2227 (5—1). 
Principalele realizatoare au fost: 
Ana Petrescu — 420 șl, respec
tiv. Ioana Luchlan — 410 (O.
Cuțu-coresp.) a Bradul Vama — 
Electromureș Tg, Mureș 2413— 
2434 (2,5—3,5). Deși Învinse, ju
cătoarele de la Bradul — prima 
ecnipă sătească care activează în 
D'vizia .A” — au jucat bine mal 
ales junioara Adriana Nlga —

de dificilă, deoarece mai multi 
copii emiteau pretenții îndrep
tățite. criteriul fiind numărul 
cel mai mare de victorii Prin 
ipoon (înainte de limită). In 
cele din urmă, au fost desem
nați ciștigători Florin Pop 
(Rapid Arad) cat. 40 kg. la 
copii mari și Negru Blaga 
(Casa pionierilor și șoimilor 
patriei Bistrița), cat. 40 kg. De 
subliniat că arădeanul a cuce
rit acest trofeu și la ediția de 
anul trecut

Clasamentele copiilor mari : 
cat. 30 kg: 1. Virgil Moș (C.S.Ș. 
Oradea). 2. M. Popa (C.P.S.P. 
Bacău). 3. C, Militară (Chimia 
Tr. Măgurele) și M. Rusu 
(C.P.S.P. Bacău) ; 33 kg : 1.
Radu Ghimpu (C.P.S.P Bacău),
2. C. Zimerman (Rapid Arad).
3. D. Potra (C.P.S.P. Cluj-Na- 
poca) și M. Iancu (Chimia, Tr. 
Măgurele) : 36 kg: 1. Aureliu 
Toma (Gloria Arad). 2. M. Pîr- 
jol (C.P.S.P. Deva). 3 M. Go- 
sav (C.S.S. — Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej) și V. Marcu

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BiATLON
(Urmare din pag 1)

porțiune de teren plat si ne
obișnuit de puține urcușuri și 
coborîșuri. Chiar și în aceste 
condiții, însă, s-a alergat cu 
ambiție mai ales sportivii cla
sați pe primele locuri ale cla
samentului, reprezentanți ai 
clubului Dinamo. ai A.S. Ar
mata și ai clubului Steagul 
roșu, toate din Brașov.. Lupta 
pentru titlu a fost dîrză. spec
taculoasă. și a fost decisă — 
așa cum se petrece deseori la 
acest sport — nu numai de e- 
fortul depus în parcurgerea ce
lor 20 de kilometri, ci (putem 
spune în primul rînd) de pre
cizia manifestată la trageri. 
Aici, dinamovistul Vladimir To- 
dașcă s-a dovedit evident mai 
bun decît rivalii săi direct!, el 
fiind penalizat doar cu 4 mi
nute. în vreme ce Gheorghe 
Bcrdar și Vasile Bejeriariu au 
fost penalizați cu cîte 7 și. res
pectiv. 6 minute. Bine a tras și 
Ioan Staicu — doar 3 minute 
penalizare ! — dar alergarea
mai’ slabă l-a privat de un loc 

432 p d, care in ultimele eir.ci 
partide oficiale a obținui rezul
tate de peste 410 p d. De la mu
reșenii s-au ran; cat Rodica 
Eaciu — 439 și Aurelia Cerdean
— 137. • U.T. Arad — Voința
Timișoara 2344—2248 (5—1) « La-
romet București — Voința Plo
iești 2561—2409 (4—2) • Frigul
București — Metrom Brasov 
2316—2379 (t—3) a Voința Craio
va — C.S.M. Reșița 2324—2384 
(4—2).

MASCULIN Petrolul Cimpina
— Gloria București 5161—5241
(3—3) Partidă sț ectaeuoasă, in 
care victoria a fost decisă de 
rezultatul lunlorului bucurest-ean 
Andrei — 930. De la gazde, cele 
mai multe popice le-a doborit 
Slai — 903. (E. Strbe-coresp.) a 
Voința București — Olimpia 
București 5206—5114 (3—3). Joc
echilibrat pînă aproape de sfîrsit. 
cînd gazdele, pnn rezultatele lui 
Purge (903) șl Ar dac (833) s-au 
detașat. Cele mal mari punctate 
le-au obtinut. însă. Rădulescu 
CV) — 327 și M. Grigore (O) — 
923. (A. Soare-eorcsp.) ■ E!ec-
tromures Tg. Mures — C.F.R. Ti
mișoara 5209—486G (5—1). Victo
rie a gazdelor la un scor neaș
teptat de sever, care au avut in 
tlie Hosu principalul realizator, 
cu 891 p d. De la timișoreni nici 
un popicar n-a reușit să obțină 
un rezultat remarcabil. (1. Păns- 
coresp.) • Tchnoutilaj Odorheiu 
Secuiesc — Unio Satu Mate 
4920—4778 (5—1) • Rafinorul Plo
iești — Metalul Roman 4842— 
4853 (3—3) • Carpati Sinaia — 
Rulmentul Brașov 5113—4933 (5—1). 
Localnici) au jucat foarte bine, 
au format o echipă mai omoge
nă. Multiplul nostru campion 
roșit Tismănar (R) a stabilit re
cordul arenei cu 897 o d. De la 
Carpati s-au evidențiat Ovidfu — 
832 Si Nicoară — 371. IV. Feld- 
man-coresn.) • Progresul Oradea
— Constructorul Tg. Mures 5267
—3075 (4—2) • Constructorul Ga
lați — Chimpex Constanta 5052— 
4989 (?—4). Performerul reuniunii 
a fost constănteanul Gh Silves
tru — 904. De la gazde s-au im
pus C. Silvestru — 869 si G. Co- 
văsală — 855. (T. Siriopoî-co- 
resp.) • Voința Tg. Mures — 
Aurul Baia Mare 0—5039 — Vo
ința s-a retras din campionat.

(C.S.S. 2 Galați) ; 40 kg : 1. 
Florin Pop (Rapid Arad), 2. C. 
Baba (C.P.S.P. Năsăud). 3. M. 
Munteanu (Constructorul Alba 
Iulia) și T. David (Rapid 
Arad) ; 45 kg : 1 Leonard Răș- 
canu (C.S.Ș. Municipiul Gh- 
Gheorghiu-Dej) 2. B. Marin 
(C.S.Ș. 1 — I.E.F.S, București), 
3. M. Negoiță (C.S.Ș. 2 Galati) 
și Fl. Sfetcu (Rapid Arad) : 52 
kg : 1. Adrian Croitoru (Unirea 
Focșani). 2 S. Ifrim (C.P.S.P. 
Adjud). 3. Șt. Ghinescu (Chi
mia Tr. Măgurele) și FI. Mi- 
huț (C.S.Ș./Oradea) ; +52 kg: 
1. Florin Solomon (A.S. Reși
ța), 2. M Malinovschi (C.S.Ș. 
Suceava). 3. Gh. Techer (C.S.Ș. 
Oradea) și V. Perdevară 
(C.S.Ș. Dinamo Brașov).

Cîștigătorii oe categorii în în
trecerea copiilor mici : 26,5 kg 
— Bogdan Tudoroiu (C.S.Ș. Su
ceava) : 29 kg — Cristian Cîrcu 
(C.P.S.P. Năsăud) : 32,5 kg — 
Zoltan Solomon (Constructorul 
Miercurea Ciuc) : 35 kg — So
rin Ticu (C.P.S.P. Rm. Sărat); 
40 kg — Negru Blaga (C.P.S.P. 
Bistritș) : 45 kg — Adrian loja 
(Rapid Arad) : +45 kg — Flo
rin Popa (Gloria Arad).

pe podium, ceea ce s-a petre
cut. dealtfel, și cu Mihai Bar
bu, penalizat numai cu 2 mi
nute ! In sfîrșit, se cuvine să-i 
evidențiem pe juniorii Sorin 
Popa și Basarab Abriham. cla
sați pe locurile 7 și. respectiv. 
8. după prestații promițătoare 
in compania mai experimenta- 
ților lor parteneri de întrecere.

Clasament : biatlon 20 km : 
1. VL. TODAȘCA (Dinamo) 
1.29:38 (4 min. pen.). 2. Gh.
Berdar (A.S.A.) 1.30:44 (7) 3.
V. Bejenariu (A.S.A.) 1.31:13 
(6) ; 4. I. Staicu (Steagul roșu) 
1.32:27 (3), 5. M. Barbu (A.S.A.) 
1.33:29 (2). 6. M. Rădulescu 
(A.S.A.) 1.34:24 (7). 7. S. Pona 
(Dinamo) 1.35:27 (7) 8. B. Abri
ham (Dinamo) 1.37:04 (9).

Marti este zi de odihnă ; în
trecerile vor continua miercuri, 
cînd se va disputa cursa de 10 
km și se vor încheia vineri, 
cînd va avea loc întrecerea șta
fetelor 4X7,5 km.



LA UNIVERSIADA
EDMO'NTON, 4 (Agerprcs). 

Președintele Comitetului de or
gan zare a Universiadei de vară 
de la. Edmonton (1—11 iulie), 
Ed Zemrau, a declarat recent 
că alte 34 de tari și-au anunțat 
participarea la marea competi
ție studențească, numărul țări
lor înscrise pină în prezent ri
dieîndu-se Ia 66, cu peste 3 500

ACTUALITATEA ȘAHISTA
® Duminică a început la 

Moscova cel de al 50-lea cam
pionat de șah al Uniunii Sovie
tice la care participă 17 jucă
tori. între ei și Anatoli Karpov, 
campionul lumii. In prima run
dă au obținut victoria Tukma- 
kov la Razuvaev, Beliavski la 
Iosupov și Balașov (cu negrele) 
la Vaganian. Celelalte partide, 
între care Karpov — Polugaev- 
ski, Petrossian — Psikhis, 
Gheller — Ta! au fost între
rupte.

• Cea de-a 7-a partidă a 
meciului dintre Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.) și Liu Shilan (R.P. 
Chineză), care se dispută la 
Velden (Austria) in sferturile de 
finală ale Turneului candidate
lor la titlul mondial, a fost ciș- 
tigată de Nana Ioseliani Ia mu
tarea a 38-a. Scorul este favo
rabil Nanei Ioseliani cu 
4,5-2,5 p.

• Meciul dintre Vasili Smis- 
lov (U.R.S.S.) și Robert Hiibner 
(R.F. Germania) a continuat, 
tot la Velden, cu partida a șa
sea, întreruptă la mutarea a 
41-a. Smîslov conduce cu 3—2 
(1).

O în turneul de la Dort
mund. după 6 runde in frun
tea clasamentului se află ma
rele maestru Mihai Șubă și Hort 
(Cehoslovacia), cu cite 4 p și 

2 partide întrerupte, urmați 
de Chandler (Anglia) — 4 p și 
campioana mondială Maia 
Ciburdanidze (U.R.S.S.) cu 3,5 
p (1), care participă ca invi
tată la acest turneu masculin. 
De menționat că unul dintre 
favoriții inițiali englezul Ni
gel Short ocupă lbcul 12 
cu 1 D.

f

ECOURI BRAZILIENE DUPĂ COMUNICATUL F.I.F.A.
RIO DE JANEIRO (Agerprcs). 

— Sub titlul „Stelele fotbalului 
brazilian salută alierea Mexi
cului ca gazdă a viitorului cam
pionat mondial-, ziarul brazilian 
„O GLOBO*4 din Rio de Janeiro 
publică un articol în care sînt 
expuse părerile unor cunoscuți 
jucători brazilieni despre recenta 
decizie a FIFA de a reține numai 
candidatura Mexicului pentru 
organizarea turneului final al 
„Cupei Mondiale** din anul 1986.

Celebrul Pele a declarat că ho
tă rîrea FIFA pste un motiv de 
satisfacție și chiar de nostalgie 
pentru momentele de neuitat din 
istoria fotbalului brazilian. După 
cum se știe, Pcle a fost compo
nent al selecționatei braziliene 
care în 1570, a cîștigat la Ciudad 
de Mexico, pentru a treia oară 
campionatul mondial. La rindul 
său, Jairzintio, un alt membru 
al echipei de atunci, a spus că 
FIFA nu putea f^cp o alegere 
mai poți ivită, încheindu-si decla
rația astfel : „3razilia ? și în
ceput să ciștige „Cupa Mondială** 
din 1986!“.

De aceeași părere este și cu
noscutul internațional brazilian 
Zico. în opinia sa FIFA fâcind 
cea mai bună alegere.

In sfîrșit, noul antrenor al re
prezentativei Braziliei, Alberto 
Perreira, a declarat : «Tn Mexic 
vom avea toate condițiile pentru 
un spectacol fotbalistic de cali
tate. Tot ce ne dorim este repe

CAMPIONATE • TURNEE
CEHOSLOVACIA (et. 20): Bo

hemians — Inter Bratislava 1—0. 
Ir nu va — Ostrava 3—1, Vltkovice
— Kosice 0—3, Brno — Nitra 2—3, 
Dulcla Praga — Olomouc 1—0. Slo
van — Slavia 1— L in clasament 
conduce Bohemians cu 29 p, urma
tă de Slavia 26 n. Ostrava 25 p.

IUGOSLAVIA (et. 22): Niș — 
Dinamo Zagreo 1—1, Skoplje — 
Split 2—1. O.F.K. — Titograd 1—0, 
Zemun — Steaua roșie 2—2, Voj- 
vodlna — Partizan 1—1, Sarajevo
— Osijek 1—L In clasament, pe 
Prunele locuri. Dinamo Zagreb 
31 t>. Partizan 29 p. Split șl Stea
ua roșie dte 26 p.

SP'NIA (et. îl): Real Madrid
— Athletlo Bilbao 2—0. Real 
Sociedad — C.F. Barcelona 1—C, 
Espanol — Atletico Madrid 1—2, 
Gijon — Sevilla 1—1. Betls — 
Osasuna 4—2, Santander — Val
ladolid 5—0. Vigo —Las Palmas 
3—0. Salamanca — Valencia 1—0, 
Zaragoza — Malaga 3—1. în cla
sament, pe primele locuri. Real 
Madrid 45 p. Bilbao 44 p, C.F. 

de sportivi. Se apreciază, astfel, 
că anticipările organizatorilor, 
după care vor fi prezenți Ia 
J.M.U. 1983 aproximativ 4 500 de 
sportivi din 80 de țări vor fi de
pășite. Delegațiile cele mai nu
meroase vor fi cele ale U.R.S.S. 
(cu 9 campioni mondiali și o- 
limpici în lot. între care și cu
noscutul înotător Vladimir Sal
nikov), S.U.A. șl R. P. Chineze, 
care vor face, fiecare, depla- 
rea cu cite circa 300 de spor
tivi.

Ceremonia de deschidere a 
Jocurilor, care ae va desfășura 
la 1 iulie pe .Commonwealth 
Stadium" din Edmonton (65 000 
de locuri), va coincide cu două 
importante aniversări : Împlini
rea a 116 ani de la crearea Ca
nadei, precum și 60 de ani de 
la primele Jocuri mondiale uni
versitare, disputate la Paris, la 
inițiativa francezului Jean Pe- 
titjean.

FINALELE COMPETIȚIILOR EUROPENE DE HANDBAL
Alte rezultate din semifinale

le (retur) ale competițiilor con
tinentale de handbal : C.C.E. : 
C.F. Barcelona — Gummersbach 
22—23 ; finala Ț.S.K.A. Mosco
va — Gummersbach ; CUPA 
CUPELOR. finala : Dinamo 
București — S.K.A. Minsk ; 
CUPA FEDERAȚIEI : Zaporoje 
— Reinikendorfer Berlinul

tarea performanței reușite în ur
mă cu 16 ani tof tn Mexic. Pro
blema centrală a programului 
nostru de pregătire fizică va fi cea 
a aclimatizării cu altitudinea la 
care este situat stadionul „Aztec" 
din Ciudad de Mexico, locul dis
putării finalei in care sperăm să 
fim prezenți".

Una din vedetele echi
pei Benfica, iugoslavul 
Filipovici (în dreapta 
imagini) în meciul cu 
Maritimo.
Foto : Nuno FERRARI — 

Lisabona

LISABONA Șl
(Urmare din pag. 1)

a marcat trei din cele șase 
goluri cu car,e belgrădenii au 
eliminat pe U.T.A. din Cupa 
campionilor europeni (după 
ce U.T.A. trecuse de Feye- 
noord Rotterdam) : 3—0 la
Belgrad și 3—1 la Arad. Apoi, 
în 1975. același Filipovici, la 
22 de ani, de data asta în

Barcelona <2 p, Atletico Madrid 
40 p.

ungaria (et 21): Honved — 
Szombathely 2—0, Debrecen — 
U: pești Dozsa 2—1. Pees — Za- 
laegerszeg 1—1, Fersncvaros — 
M.T.K. 2—L Csepel — Vaeae 2—5, 
Gyor — Videoton S—2. Pe prime
le locuri, GyOr 30 p (un loe mal 
□utln). Honved 29 p. Csepel 28 
p Ferencvaro« 37 p.

GRECIA (et M): Bhodoa — 
Olymplako» 0—2, A E.K. — Pa- 
nathinalkoe 4—1, Aris — O.F.I.
2- 1. P.A.O.K. — Heraklis 1—3, 
Makedonlkos — Panahalkl >—0. 
Pe primele locuri. Olymplakos 
37 p, A.E.K. 33 p, Arts 31 p, La
rissa 29 p.
• tn finala turneului de ju

niori de la Saint Malo se vor ln- 
-.ilnl Franța si Belgia. Pentru lo
cul 3: Portugalia — Danemarca.
• tn finala turneului de junior! 

de la Cannes : Franța — Italia
3— 1, după prelungiri (1—1, după 
timpul regulamentar).

ANGRENATE ÎN ÎNTRLCLR1 INTERNAIIONAEE
Intr-o perioadă relativ scur

tă. toate reprezentativele de 
baschet ale României vor fi 
angrenate în întreceri interna
ționale. al căror principal scop 
este verificarea potențialului si 
realizarea coeziunii echipelor 
respective în vederea unei 
comportări bune la competițiile 
oficiale.

Debutul 11 fac junioarele și 
juniorii care, deplasindu-se la 
Moscova sub titulatura de se
lecționate ale Bucureștiului. vor 
participa, intre 9 si 12 aprilie, 
la „Cupa Capitalelor", la care 
au mai fost invitate echipele 
orașelor Berlin. Budapesta, 
Praga, Sofia. Varșovia și. bine
înțeles. cele ale gazdelor. Du
pă înapoierea de la Moscova, 
junioarele vor participa la •un 
alt turneu international. care 
va fi găzduit, intre 15 și 17 a- 
prilie. de sala Olimpia din Ti
mișoara. In afara formației tă

Sezonul internațio
nal al patinajului 
viteză este aproa
pe încheiat, ora de 
față fiind cea a 
bilanțului. Acest 
sezon a avut in 
prim plan două re
prezentante ale R.D. 
Germane, Andrea 
Schone și Karin 
Enke. ciștigătoare a 
numeroase concur
suri de prestigiu și 
autoare a unor per
formante excelente. 
Foto : CHRISTOPH 
HOHNE — Sport 
Echo Berlin

Occ. 17—15, IFK Karlskrona — 
Karis (Finlanda) 35—19; finala: 
Zaporoje (U.R.S.S.) — IFK
Karlskrona (Suedia).

Femei : CUPA CUPELOR : 
Rostelmaș Rostov — SC Mag
deburg 19—24; finala: S. C. 
Magdeburg — Osijek (Iugo
slavia) ; CUPA FEDERAȚIEI : 
Avtomobilist Baku — Topol-

BENFICA. IN AȘTEPTAREA UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
Cupa UEFA. înscria trei go
luri si Universității Craiova, 
dintre care două la Craiova 
(3—1 pentru Steaua Roșie) și 
unul, din penalty, la Belgrad 
(1—1). Dar aici. Diamantina 
(24 de ani). Carlos Manuel (25 
de ani) și Nene (32 de ani) 
sînt râsfâtatii publicului por
tughez. Și totuși, „vikingul", 
așa cum este denumit aici an
trenorul suedez Sven GSran 
Eriksson, știe să-l revitalizeze 
pe Filipovici, așa cum a fă
cut în meciurile cu A- S 
Roma.
OLIVERA, JUCĂTORUL-ANTRE- 
NOR, RAMINE PE PLAJA I

Firește, noi am fost impre
sionați sîinbătă seara. la 
București, cînd am aflat că 
Benfica a învins atît de cate
goric pe tradiționala sa riva
lă. Sporting. Aici. însă, ama
torii de fotbal nu sînt chiar 
atît de entuziasmați. La în
ceputul campionatului, în 
august 1982, la puțin timp 
dună ce Sporting angajase 
un antrenor englez (Allison), 
acesta a plecat repede, invo- 
cînd lipsa de seriozitate a ju
cătorilor. si clubul a promovat 
ca antrenor un jucător repu
tat, pe Olivera, component 

rii noastre, vor mai lua parte 
selecționatele de junioare ale 
Bulgariei. R. D. Germane și 
Ungariei, precum si cea de ca- 
dete a României. Menționăm că 
obiectivele oficiale ale sezonu
lui sînt „Balcaniada" (5—7 au
gust. la Rm. Vîlcea) și „Tur
neul Prietenia" (17—21 august, 
la București).

Tot intre 15 și 17 aprilie, dar 
la Tîrgoviște, selecționatele de 
juniori și de cădeți ale tării 
noastre vor participa la un 
turneu internațional, alături de 
echipele Bulgariei și Ungariei. 
Obiectivele oficiale ale junio
rilor : „Balcaniada" (10—14 au
gust, la Deva) si „Turneul 
Prietenia" (15—22 iulie, în 
R.P.D. Coreeană).

Reprezentativa de senioare 
are programată participarea la: 
turneul de la Halle (14—17 a- 
prilie), turneul de calificare 
pentru campionatul european 
(22—24 aprilie, la Cluj-Napoca). 
turneul din Ungaria (1—5 mai). 
„Marele premiu al orașului 
Praga" (18—21 august). „Cupa 
federației" (24—28 august. la 
Focsani. înlocuiește ..Cupa Mă
rii Negre") și Campionatul eu
ropean (11—18 septembrie, in 
Ungaria) : selecționata studen
țească va lua parte la Univer
siada de Ia Edmonton (1—11 
iulie).

Cit îi privește pe seniori, ei 
vor participa la : turneul de la 
Gyor (14—16 aprilie ; mai iau 
parte echipele Austriei, Bulga
riei și Ungariei), „Marele pre
miu al orașului Sofia" (20—25 
aprilie), turneul din Austria 
(13—15 mai). „Cupa federației" 
(Oradea. 17—19 iunie) si la 
„Balcaniadă" (31 august — 4
septembrie. în Iugoslavia).

nicky (Cehoslovacia) 22—20 ; 
finală : Avtomobilist — Empor 
Rostock ; C.C.E. : Spartak
Kiev — Bayer Leverkusen 
27—17 : finala : Spartak — 
Radnicki Belgrad.

® Polonia a cîștigat turneul 
de la Cairo (29—21, în ultimul 
joc cu Egiptul), urmată de 
Egipt, Coreea de Sud și Italia.

al echipei naționale. Dar Oli
vera nu s-a prezentat. sîm- 
bătă. la meciul cu Benfica, ln- 
vocind o accidentare și rămî- 
nînd pe plajă in timpul io 
cului. După cum imi spun co
legii de la- „A Boia", este 
un mister cine va veni antre
nor la Sporting. Astfel că 
Benfica nu s-a întrebuințat 
prea mult. Jucătorii săi cei 
yiai buni au fost libero-ul 
Humberto, căpitanul echipei, 
Chalana și Diamantino. Fili
povici nu a strălucit. Iar Nenă 
a intrat spre sfîrșitul meciu
lui
ERIKSSON VREA SA REPETE 

ISPRAVA FĂCUTA CU 
GOTEBORG

Antrenorul suedez Eriksson 
are 36 de ani, a venit la Ben
fica din sezonul trecut $1 e pe 
cale să plece și el, se pare, la 
un club englez. El a cîștigat 
cu I.F.K. Goteborg ultima e- 
diție a Cupei UEFA și. desi
gur, vrea să repete isprava 
care l-a lansat atît de tînăr 
și fără să fi fost jucător n- 
ternațional. Acum el se află 
cu Benfica în faza semifinalei 
cu Universitatea Craiova și 
vrea să ciștige. Are însă pro
bleme. cu echipa și cu jucă

ATLETISM • Americanca Les
lie Deniz a realizat un nou re
cord national la aruncarea dis
cului cu 64,62 m, după cel da 
64,34 m de acum dteva zile. • 
Cursa de alergare pe circuit or
ganizată tn centrul istoric al ora
șului italian Vlgevano a reveni* 
atletului englez Sebastian Coe. 
cronometrat pe 6,600 km tn 18:22. 
Pe locul doi la 2 sec. a sosit 
italianul Gellndo Bor din.

AUTOMOBILISM • Juan-Ma- 
nuel Fanglo (nepotul fostului 
campion mondial) a cîștigat du
minică, pe autodromul din V Is
ca yas (Chile), cursa de 103.913 
km cu o medie orară de 163,234 
km, In cadrul campionatului sud- 
smerican ■ înaintea ultimei por
țiuni a traseului Iul -Safari rai- 
lye“. In frunte se află Vic Pres
ton (Kenya) 46.06:00, urmat da 
l'imo Salonen (Finlanda) la 14 
min. șl Michele Mouton (Franța) 
la 39 min.

CICLISM a Al 67-lea Tur al 
Flandrel a fost cîștigat de olan
dezul Jan Haas (272 km tn 
6.37:14). El a fost urmat de bel
gianul Peeters 6.38:44 a Turul 
Kormandlel (amatori). Etapa a
5- a a revenit francezului Madiot 
(110 km în 3.31:00) Iar etapa a
6- a lui Allberg (Suedia) 1.43:29 
pe 62 km. Ctșllgâtorul competi
ției este însă francezul Ivan 
Fraeberț cu 19.96:15, urmat la 
•11 s de olandezul Fritz Schur.

HOCHEI • Rezultate din ul
tima zl a turneului de la Lenin
grad : U.R.S.S. — Cehoslovacia
7- 1, Suedia B — Caiwl'tNjfechi- 
na olimpică) 5—4. Clasamentul 
final : 1. U.R.S.S. 8 p, 2. Sue
dia B 6 p, 3. Cehoslovacia 4 p 
etc.

MOTO • Rezultate ale unor 
curse de la Lc Mans contînd 
pentru C.M.: 50 cmc — St. Dor- 
flinger (Elveția) 63,30 km — me
dia orară 104,400 km; 125 cmc — 
Ricardo Tormo (Spania) 93.230 
km — media 123.225 km; 250 cmc 
— Alan Carter (M. Britanie) 
103.76 km — media 143,655 km; 
500 cmc — Freddie Spencer 
(S.U.A.) 122,96 km — media
154,348 km; ataș — Bilan-Waltis- 
perg (Elveția) 93,28 km — media 
141,569 km.

POLO • Echipa U.R.S.S. (12 p) 
a cîștigat turneul de la Palma 
de Majorca, fiind urmată de : 
2. R.F.G. 11 p, 3. Iugoslavia 8 p, 
4. Italia 8 p, 5. Spania 7 p, 6. 
Olanda 7 n, 7. Franța 2 p. 8. 
Cuba 1 p. în ultima etapă: Ita
lia — Iugoslavia 13—7, R.F.G. — 
Cuba 6—3, U.R.S.S. — Franța 
12—7, Spania — Olanda 9—9. 
Franța — Cuba 8—7, Olanda — 
Italia 11—10, R.F.G. — Spania 
11—8 e La Maastricht (Olanda), 
în cadrul unui turneu de juniori. 
Italia — Olanda 12—0, R.F.G. — 
Spania 9—8, Iugoslavia — Fran
ța 12—3. Conduce Iugoslavia 8 p, 
urmată de Italia 6 p, R.rCV 4 
p, Olanda șl Spania 3 p, Fran-
ța 0 p.

KRIZAJ, FAVORITUL 
PRESEI IUGOSLAVE
BELGRAD, 4 (Agerpres). Pre

sa iugoslavă de specialitate a- 
preciază că la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Sarajevo, 
sportivii iugoslavi au șanse 
bune în disputa pentru meda
lii în concursul masculin de 
schi alpin. Ziariștii contează, 
în pronosticurile lor, pe expe
riența competițională a cunos
cutului campion Bojan Krizaj 
și pe dorința de afirmare a 
unor tineri schiori.

torii, de pildă cu Nene, șt 
din această cauză nu a venit 
la Craiova în acest an, prefe
rind să-1 trimită pe adjunctul 
său, Antonio Oliveiră, cu
noscut in presa portugheză 
sub numele de Toni. Dar 
Eriksson a fost acum doi ani 
la Craiova, cînd a asistat la 
derbyul Universitatea — Di
namo București. interesat 
pentru echipa sa de atunci, 
I.F.K. GOteborg.

Eriksson a întrebuințat cu
Sporting echipa pe care o do
rește miercuri seara. în ziua
de luni luind decizia de a-1
prefera pe Diamantino 'ui
Nenâ. Prin urmare 11-le de
început al portughezilor va fi : 
BENTO — PIETRA. HUM
BERTO. BASTOS LOPES, 
ALVARO - CARLOS MA
NUEL. SHEU. ALVES. CHA
LANA — DIAMANTINO, 
FILIPOVICI.

Să sperăm că băieții noștri, 
craiovenii. vor reuși să con
tinue seria bunelor lor rezul
tate înregistrate pină acum in 
Cupa UEFA. Dealtfel, zia
rele de aici publică o decla
rație optimistă a lui C. Oțet, 
transmisă prin Toni, care a 
văzut ultimele două meciuri 
ale Universității. De aceea 
Craiova este așteptată cu mult 
interes.
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