
Azi, primele mecltirî la cadrul „Cupei României0 la poloportul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

ROMÂNIA CEHOSLOVACIA,
O PARTIDĂ DE REAL INTERES

IN PERSPECTIVA>••• C. E
* Ungaria - cu cea mai bună echipă I • Mai participă forma

țiile Cubei, Poloniei ți României - juniori

Cehoslovaciei. Cu
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Minunata „noapte albă" a fotbaliștilor craioveni la Lisabona

Drapelele __ . .
bei. Poloniei, Ungariei și cel 
al țării noastre flutură dea
supra intrării la bazinul bucu- 
reștean Floreasca. Turneul in
ternațional de polo dotat cu 
„Cupa României", reunind la 
această a șaptea ediție repre-

UNIVERSITATEA 0-0
PROGRAMUL DE AZI

oro 17,30: CUBA - POLONIA 
ora 10,30: ROMANIA - CEHOSLOVACIA 
ora 1M0: UNGARIA - ROMANIA (J)

în meciul tur
LISABONA, 7 (prin telefon).
După ce Donose și Humber-' 

to, cei doi căpitani de echipă, 
și-au strîns mîinile și au fă
cut tradiționalul schimb de fa
nioane, iar arbitrul a proce
dat la alegerea terenurilor, me
ciul a pornit „ca din pușcă" I 
împinsă de la spate de o „ga-

J&NFICA LISABONA
Universitatea craiova

Stadion ,,de Luza ; terenStadion „do Loz* ; teren bun ; 
timp înnorat; spectatori — circa 75 000. 
Șuturi : 14—5 (pe poartâ : 7—2). Cor- 
nere : 17—1.

BENFICA : Bento - PIETRA. HUM
BERTO, Bastes Lopez I, Ahraro — 
Corios Manuel, Sheu (min. 55 Nen4), 
ALVES, CHAIANA - DIAMANTINO, 
FIHpovicl.

UNIVERSITATEA : LUNG - NE- 
GRILA, TILIHOI, CIUPITU, UNGU
REANU - ȚICLEANU, DONOSE (min. 
77 DUMITRU). IRIMESCU (min. 54 
BELDEANU), GEOLGĂU - CRIȘAN, 
CAMATARU.

A arbitrat .bine Erik Frederiksson ; 
la linie : Hans Harisson ți Gunnar 
Larsson, toți din Suedia.

lerie" incandescentă, 
pare propulsată spre 
Lung, chiar dacă 
prin Câmătaru, construiesc pri
mul atac al meciului. Balonul 
ajunge imediat la Alves, de Ia 
el la Humberto șl (min. 4) 
^>tăm prima Centrare în ca- 

nostru de 16 m. C. Manuel 
reia cu capul, Lung respinge, 
recuperează Ciupitu, <‘ 
mescu pierde balonul, 
șut al gazdelor are loc

Benfica 
poarta lui 
craiovenii,

al semifinalei
6 și este opera lui Sheu, la o 
minge „făcută" de Chalana. E- 
chipa portugheză atacă, atacă 
necontenit, impulsionată nu nu
mai de linia de mijloc, foarte 
mobilă și precisă în pase, ci și 
de fundași, In special de Hum
berto și Pietra, care nu se™ 
sfiesc să vină adesea în atac, 
șl chiar să șuteze la poarta lui 
Lung. încet-incet, Universita
tea devine stăpînă pe ea și, in 
min. 8, un periculos contraatac 
al lui Câmătaru și Crișan este 
cu greu respins de Alves. Două 
minute mai tirziu, la o minge 
respinsă de Irimescu, Crișan șl 
Câmătaru fac un schimb de pa
se între ei, intervin „pe traseu* 
Geolgău și Ungureanu, dar din 
nou lusitanii resping, de data 
asta prin Sheu. Gazdele au o 
bună situație în min. 12, cind 
Negrilă, ajutat de Țicleanu, în
lătură pericolul. Suita de a- 
tacuri portugheze este Între
ruptă in min. 18 de un frumos 
contraatac al lui Irimescu și 
Geolgău. Acțiunea este foarte 
periculoasă, Bento fiind sur
prins afară din poartă, dar cen
trarea lui Irimescu nu-și gă
sește adresantul. Tot craiove
nii, pe fondul acțiunilor de atac 
ale fostei cîștigătoare a C.C.E., 
se dovedesc periculoși. Astfel, 
In min. 26, la o minge „lu
crată" de Ungureanu și Geol
gău, Țicleanu se găsește în ca
reul gazdelor, poarta este din 
nou liberă (!), dar Țicleanu 
preferă o „voltă" in plus, in loc

Cupei U.E.F.A.
SUFERIND LlNCĂ j

APARATUL
DE RADIO

dar Iri- 
. Primul 
: în min.

Aurel NEAGU

tContinuare tn gag s 4-a)

Etapa a 24-a a Diviziei „A“ de fotbal

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE PE LINIE
REZULTATE TEHNICE

Dinamo
S.C. Bacău
„Poli" Timișoara
F.C. Argeș 
Petrolul Ploiești 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C.M. Brașov 
Sportul stud.
Meciul Univ. Craiova - F.C. Bihor a fost amînat

- Corvinul
- Jiul
- Chimia Rm. VI.
- F.C. Constanța
- C.S. Tîrgoviște
- Steaua
- F.C. Olt
- Politehnica lași

2-0
2-1
1-0
4-0
1-0
4-0
1-0 (0-0 j
3-0 ‘

CLASAMENTUL

(o-o) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(3-0)

[0-0)

1. DINAMO 24 12 11 1 47-20
2. Sportul studențesc 24 14 5 5 36-17
3. Universitatea Craiova 22 13 3 6 43-14
4. F.C. Argeș 24 12 5 7 38-25
5. Corvinul 24 10 7 7 33-21
6. Steaua 24 10 7 7 35-31
7. S.C. Bacău 24 10 5 9 31-32
8. C.S. Tirgoviste 24 8 8 8 27-26
9. Jiul 24 9 6 9 24-32

10. F.C. Olt 24 10 3 11 34-24
11. Politehnica lași 24 7 8 9 25-28
12. F.C. Bihor 23 8 5 10 41-47
13. A.S.A. Tg. Mureș 24 7 6 11 22-29
14. F.C.M. Brașov 24 8 4 12 27-39
15. Petrolul Ploiești 24 9 2 13 25-46
16. Chimia Rm. Vilcea 24 7 5 12 21-31
17. „Poli" Timișoara 24 7 2 15 25-47
18. F.C. Constanța 23 5 4 14 22-47

ETAPA VIITOARE (marți 19 aprilie)

35
33
29
29
27
27
25
24
24
23
22
21
20
20
20
19
16
14

- S.C. Bacău (0-1)
— Petrolul Ploiești (2-4)
- Sportul stud. (0-0)
— F.C.M. Brașov (0-1)
— A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
- Dinamo ' (0-2)
— „Poli" Timișoara (1-0)
— C.S. Tîrgoviște (0-1)
- Univ. Craiova ,(0-1) a fost amînată

Numai asta nu ne-a 
mai fost dat să trăim. Să 
zăcem bolnavi de fotbal 
la miezul nopții 
aparatele 
ne apuce 
sorbindu-i 
Domoziră 
printr-o 
ție - ți 
rină al 
delețte 
creierii I 
mi pe veci pe

Ce ocazii— 
ba Câmătaru, 
ba Filipovid. 
spaimelor, atacantul 
minincă portarii. 
Sheu, ba Geolgău. 
nou Câmătaru, care 
peste tot și d poa-ta 
portughezilor, ți la poar
ta craiovenilor, și in casa 
noastră, și în inima noas
tră care tremura ca c 
frunză, din nou Gheor- 
ghiță Geolgău al nostru 
din Pielești. d'n nou _ —

$i 
Și 
$i 
s 
$i 
Am 
Au

minunății noștri 
olteni, in fața 
Benfica, la ea acasă, pe 
stadionul lui Eusebio.

Am rezistat și 
casă la noi—

Vorba lui Nea 
„Și dacă o fi - 
- și o fi — să fie..."

Și uite câ a fost!
Gata, ne cumpărăm 

pălării noi la Craiova să 
dăm cu ele de pămînt 
înaintea finalei I I I

zentativele gărilor amintite, 
debutează astăzi după-amiază. 
In programul inaugural, un 
joc de real interes, opunind e- 
chipele României și Ceho
slovaciei, interes creat de fap
tul că această intilnire se con-, 
stituie Intr-o avanpremieră a 
turneului de calificare pentru 
campionatele europene, 
de elită, 
prilie (la

seria 
de la finele lunii a- 
Brugea urmează să-și

dispute șansa, alături de alte 
două formații, selecționatele 
care susțin al doilea meci al 
reuniunii de azi). Ambele 
garnituri au efectuat antrena
mente ieri dimineața, antre
norii noștri și tehnicienii ce
hoslovaci (Ladislau Bottlik și 
Rudolf Stoffan) promițînd a- 
celași lucru — evoluții angaja
te, edificatoare în privința 
șanselor pentru cîștig'area în 
Belgia a unui Ioc între prl- 
melg opt la... Roma. Au făcut 
o ședință de pregătire în apă 
și sportivii cubanezi, antreno
rii Juan Almeneiro șl Oscar 
Fernandez avindu-i la dispo
ziție printre alții pe cunoscu- 
ții Oscar Periche, portarul că
pitan de echipă, Jorge Rizo, 
Gerardo Rodriguez.

Printre cei care au urmărit 
ultimele pregătiri de la „Flo-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In vag 2-3)

lingă 
de radio. să 
ți a doua zi 
c-rvittoie U 
freneticul. care 

singură exedmo- 
ex clamă Domo- 

nostni de-ți sfre- 
fimpartele ți 

- ii poate ador- 
cardiaci— 
am auzit, 

ba Crișan, 
spairoa- 

care 
ba 

din
era

murim_ 
înviem...

iar murim... 
iar înviem... 
gata ! 

rezistat ! 
rezistat ai noștri, 

fotbaliști 
renumitei

noi, a-

Marin: 
ți O fi

Marius POPESCU J

ll Hunedoara PRIMELE STARTURI 
In campionatele de Înot 

iN BAZIN ACOPERIT 
(avancronica intrecerii In pag. 2-3)

AzL

»</-»•>

afirmă dr. Nicolae CONSTANTINESCU. medic primar la Spitalul Colțea
7 aprilie. Ziua sănătății. O 

dovadă a grijii deosebite pen
tru sănătatea poporului și a 
prețuirii de care se bucură in 
tara noastră 
desfășurată 
muncitor din unitățile sanita
re. Această sărbătoare a lucră
torilor din rețeaua sanitară 
coincide cu Ziua mondială a 
sănătății, eveniment care mar
chează aniversarea 
in anul 1943 
Mondiale a Sănătății

— Tovarășe doctor 
tinescu. ați fost un 
sport.

— $i am rămas !
— Ați practicat basc.ietul, de 

la virsta de 13 ani. cum ținea 
să remarce primul dv antre
nor. Alexandru Dănilă. Ati ac
tivat in prima divizie. Chiar 
și acum, deși timpul vă este 
drămuit, vă găsiți răgazul 
pentru a vă vedea succesorii 
in această admirabilă pasiu
ne— Totuși, o întrebare: pen
tru ce baschet?

— Pentru că locuind pe Ber
zei, la doi pași 
eram, prin ’49, 
la demonstrațiile 
Costi Herold și 
lui de echipă, Folbert, Vasile 
Popescu, Dinescu. Pentru mi
ne. copil fiind, era o incin- 
tare să-i urmăresc pe acești 
virtuozi sportivi, in teren, in 
disputa de sub panou; in toa
te cazurile cu risipă de fan
tezie, de energie, de dăruire!

munca nobilă 
de personalul

constituirii 
a Organizației 
------- (OMSK 

Constan- 
om de

de „Drept" 
nelipsit de 
„unchiului" 

ale colegilor

— Ati avut 
ați prins epoca 
mantie...

— De acord! 
că nu finalizau 
teptărilor, in : 
adevărate spectacole. Ei, ca șt 
noi, cei din tribune, trăiau din 
plin fascinația paselor, 
fac deliciul 
sportive

— Pasele, 
anul trecut, 
mai amintiți?

— Intr-adevăr! 
judecat pentru 
Eu (și cred că și alții) i-am 
admirat, deoarece au făcut 
din fotbal un moment de ma
re bucurie și de desfătare!

— Așadar, baschet... vecină
tatea cu ..Dreptul" a fost uni
cul argument în sprijinul aces
tei ' ni statornice?

— ->h fost mai multe De 
pildă, consider că baschetul ră- 
mine, prin definiție, un sport 
de echipă, care nu admite di
letantismul ci cere munci, 
perseverență, permanentă an
gajare. Cei comozi n-au prea 
făcut casă bună cu acest sport. 
Au dispărut repede. Pot, de 
aceea, să afirm că datorez și 
baschetului reușitele mele de 
mai tîrziu, din facultate și

o mare șansă, 
baschetului ro-

Jucătorii poate 
: pe măsura a$- 
schimb realizau

care
oricărei întreceri

atuul 
la El

brazilienilor, 
Mundial! Vă.

Unii i-au 
ineficacitate.

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

(Continuare în vag 2-3)

Divizia „A“ de baschet masculin

astă searA clasamentul
VA AVEA 0 SINGURĂ FRUNTAȘĂ: 

STEAUA SAU DINAMO ?
• In meciul candidatelor la locul 3, Rapid

73-69
Farul

Cîteva date statistice ilus
trează elocvent interesul pe 
care îl stîmește tradiționalul 
mare derby bascnetbalistic 
Steaua — Dinamo, găzduit azi, 
de la ora 18, de sala Floreas
ca: steliștii șj dinamoviștil to
talizează același 
puncte 
tajați în clasament doar 
coșaverajul direct, 
formației Steaua 
scorul meciurilor 
campionat este 
(Steaua a condus cu 2—0: 93— 
86 și 88—86; Dinamo a ega
lat, cîștigînd ultimele două 
întîlniri consecutive, cu 73—69 
și 82—81); întîlnlrea de azi 
este a 108-a dintre protagonis

număr de
62 — și sînt depar- 

de 
favorabil 

(331—327);
din acest 
egal: 2—2

de ex- 
basche- 

Dan

Jucători 
cepție ai 
tului nostru, 
Niculescu (în tri
cou alb) și Costel 
Cernat — adver
sari in meciul de 
azi, prieteni In e- 
chipa naționali și 
in viata de toate 
zilele

tele campionatului, 
tual fiind de 54—53 
rea echipei Dinamo.

Cine va ciștiga azi?
Vom vedea diseară in sala 

Floreasca. unde se așteaptă, 
de la cele mai valoroase 
team-uri ale baschetului nos-

scorul ac- 
în favoa-

tru. o întrecere spectaculoasă, 
viu disputată, desfășurată în- 
tr-o notă de oerfectă disci
plină.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in vag 2-3)



LA 10 km, ÎNVINGĂTOR TOT VL. TODAȘCĂ 
SI TOT DATORITĂ TRAGERILOR s

PIATRA ARSA, 6 (prin te
lefon). Ca și în proba de 20 
km, victoria în cursa de 10 km 
din cadrul finalelor „Daciadei" 
și ale campionatelor naționale 
de biatlon a revenit dinamo- 
vistului Vladimir Todașcă Si 
tot datorită mâl bunei presta
ții in poligon, unde a fost pe
nalizat cu două ture, în vreme 
ce principalii săi rivali — Va- 
sile Bejenariu si Gheorghe 
Berdar — au trebuit să par
curgă cite trei și. ^respectiv, 
patru ture în plus față de tra
seul inițiaL Pregătit de Gheor 
ghe Gîrniță si Constantin Ar- 
ghiropol. antrenori ai lotului 
național. Vladimir Todașcă a 
confirmat. din nou. forma 
sportivă bună manifestată de-a 
lungul sezonului. Apreceri 
frumoase se cuvin si lm loan 
Cimpoi a. de la C.S.U. Oradea. 
Mihai Radulescu (aflat In pri
mul an de senioratl si Imre 
Lcstyan (încă junior). amb:: 
de la A.S. Armata Brașov.

Trebuie să subliniem Insă 
că — așa cum s-a petrecut r 

• la 20 km — în cursa de 10 
km s-a tras nesatisfăcător. 
Concurenții nu au avut n‘ci 
măcar scuza condițiilor de vi

zibilitate nefavorabilă (vremea 
a fost excelentă), ceea ce ne 
determină să tragem din nou 
..semnalul de alarmă” care a- 
nunța, de mai multă vreme, 
defecțiuni cronice în pregăti
rea la trageri a biatloniștilor 
noștri fruntași. Referitor la 
concursul de miercuri, ce poa
te fi mai elocvent deeît fap
tul că din 30 de concurenți 
doar unul a parcurs cei 10 km 
fără nici o penalizare? Si au 
fost numai două trageri..

Clasamentul probei: 1. VD 
TODASCA (Dinamo Brasov' 
37:30 (2 ture). 2. V. Bejenariu 
(A S. Armata Brașov) 38:35 (3). 
X Gh. Berdar (A.S.A.) 38:35
(4). 4 L Cimpoii (CS.U.
Oradea) 38:39 (fără penalizare). 
5. M. Răduleseu (A^A.) 3830 
(1>. «L L " ’
(4), 1.

32 (21. 
TMT CD 
3932 (2), 
79 58 (1).

UltTna _ _
«tafefa 4X7.5 km — se i «țxită 
joi dimineață, 
menajată hi
Piatra Arsă.

probi ■ finalelor

tot pe pirfca >- 
Jurul catrmet

Rcxfo PMOFTE

-La Tg. Mureș au avut loc

CAMPIONATELE UNIVERSITARE LA TENIS DE MASĂ
la „^țaci^de • la 
eș. beneficiind de o 
excelentă, asigurată 

Tul Educației 4. lu
ai $i Uniunea Asc- 
VjdențUor Coamniști 
îia. In eolabsrare eu 

xaîitate a inst- 
s-au

două zile întreceri > 
d' 

îa sala de 
și-au disputat 
de student: și 
centre univec- 

de

PENTRU PROMOVARE
IN DIVIZIA Z,A-

DE VOLEI (f)
OERBYUL DINAMO-H.C MINAUR, LA HANDBAL I

Sub egic 
T.rgu Mur 
organizare 
de Ministe 
vățămintul: 
dajlilor S' 
din Homât 
catedra de 
tutului gazel 
timp de 
Campionatelor universitare 
lenis de masă, 
sport a I.M.F. 
lntiietatea 143 
studente din 18 
sitare. Meciurile au fost 
un bun nivel tehnic, la între
ceri partictpind multi jucători 
în prima divizie de tenis de 
masă. Performerul concursu
lui a fost studentul sportiv 
Paal Denes, de la Institut’d 
Politehnic Tați

Iată ocupanții primelor 3 
locuri: simpla fete — L Ma
rina Ghe (Inst. Politehnic 
Clui-Nanoca). 2. Virginia Popa 
(A.S.E. București), 3. Maria 
Hatos (Inst. de înv. sup. Tg. 
Mureș): simplu băieți: L Paal 
Denes (Inst. Politehnic Ia$B. 
2. Radu Neagoo (Unlversita- 
tea Craiova). 1 Petre Zdela-

Burn

Tayj* •
Deae

lin*
Radu 
(Un?.

C. ALBV. cocesp.

DIVIZIA „A“ DE BASCHET MASCULIN
f Urmare din pag. I)

Baloșescu ș;

Partida Dinamo — Steaua 
constituie și ultima verificare 
a majorjtății componenților lo
tului national Înaintea partici
pării la turneul internațional 
de la GySr, unde vor intilni 
redutabilele selecționate 
Austriei. Bulgariei șl

Programul Jocurilor 
de la
Farul 
(0-4). 
(2—2 ;
Nicolescu și D. Oprea).

In meciul inaugural al turneului. 
Steaua a învins pe C.S.U. Sibiu 
cu 118—87 (35—43), la capătul
unul meci în care siblenU au 
făcut lată mal valoroșilor lor 
adversari doar în primele 30 de 
minute. La Steaua s-au încercat 
diferite formule de Joc si de 
formații, printre care ți unele 
menite să suplinească absența 
fol Opșitaru și Căpușan (nere- 
făcuti după accidente mal vechi). 
Au Înscris : Ermurache 32, gâr
lă 19, Bărbulescu 17, Scarlat 14. 
Cetnat 13, V. Ion 18, Oczclak 3, 
Brănlșteanu Ș, NctoUtzchl Ș pen
tru învingători, respectiv Ton ca 
30, ChlrUă 16, Palhegy 13, Co- 
Băclan 12, Anoslu 8. Brets 8, G.

«an 8, Takacs 4. Arbitri 1 L 
Szabo șl L Breza.

ora 15: C.S.U.
(1—3), I.C.E.D.

Steaua — 
arbitrii meciului :

ale
UngarieL 
de azi: 
Sibiu — 

— Rapid 
Dinamo 

Em.

Dinamo a trebuit să suporte o 
replică dlrză din partea Jucători
lor de la LC.E.D.. bine pregătiți 
și ambițioși în acest meci. In 
Blin. 37 scorul era de nanul 83—73 
pentru dlnamovlstl care, InsA, cu 
un final irezistibil, J~«u detașat 
pet. De la dlnamoriști a lipsit 
Popa, accidentat. Scor final : 
37—79 (34—48). Au înscris : David 
fi, Braboveanu 22, Nlculescu IC, 
Uadal 11. Vlnereana 3. Tvaae«neu 
7, Uarlnacbe «, A. Popovlri 3 
(au mal jucat Cristea șl VasIHcU 
pentru învingători, respectiv Ar
delean 33. Grâdlșteanu 14. Pogo- 
naru 14. V. Constantin 18, Car
pen 7, Chirci ș, Voleu 3, Panaî-

parddi. Rapid —
(88—M), la capitul

ORADEA, 4 (prin telefon). In 
Sala «porturilor a Început turneul 
grupei valorice 7—13. Rezul
tate :

„U- CLUJ-NAPOCA—SP. STU
DENȚESC BUCUREȘTI 88—M 
(41—43). Barna si Rotaru au de
cis. tn repriza secundă, victoria 
clujenilor. Cosgeteri : Rotaru 14, 
Barna » șt Herbert W pentru în
vingători. respectiv Constantin.,- 
eu 18. I. Ionescu 17, D. Dălan ÎS, 
ArbJtri : A. Atanaseseu *1 L Da
vid.

BRAȘOV POLITKH-C.S.U. ____ ___ _____ _
NICA LAȘI 79—63 (38—SS). Brașo
venii au dominat net. Coșgeteri : 
Tecău 37. Tace M de la învingă
tori, respectiv Botșteanu S3, Mol- 
sescu 30. Arbitri: N. Constantl- 
aescu si P. Pasere.

DINAMO ORADEA — IMUAS 
BAIA MARE 84—80 (35—35, 74-14). 

Iile GHISA — eoresp.

„CUPA F. R. C.“
începind de astăzi și pină 

duminică inclusiv se va des
fășura la Brașov șt în împre- 
iurimile municipiului, „Cupa 

i’.R. Ciclism” pentru Juniori. 
Sînt programate două etape de 
fond (joi și sîmbătă), o etapă 
contracronometru individual

RM. VILCEA, 8 (prin telefon). — 
In cet de a patra zi a turului 
turneului de baraj pentru pro
movarea in prima divizie de vo
lei (feminin) s-au disputat trei 
meciul soldate cu rezultatele :

UNIVERSITATEA. CRAIOVA — 
GJ.G.C.L BRAȘOV 3—1 (—13, f, 9, 
9). Un meci în care brașovencele 
.,s-au văzut" do ir în setul I cind 
au condus cu 10—1 yi l-au cî^ti- 
gat. deși au fost egalate la 12. 
Ultimele trei seturi au aparținut 
cu autoritate studentelor din Cra
iova cu un blocaj bun și atacuri 
variate. De la invingâtoare ne-au 
plicut : Mariana Barbu, 
Tomeei, Lucreția Milea, 
Dubinciuc. Au arbitrat : 
brescu (PSoiești) — C. 
(Sibău).

CHIMIA RM. VÎLCE.K — UNI- 
VEP.SITATEA 
RE$TI 3—• (2. . _
firâ probleme pentru 
terrr-naxâ in numai 56 de minu
ne. D-oer tu setul 3 bucureșten-' 
eeie au mai contat In joc. Ce»e 
mc bune de ia învingâtoare : 
laana Lneanu și Vall Cebue. Ar- 
bar. A. Ignat (Tg. Mures) — 
“ — (Sibui).

CRAIOVA— VOINȚA 
3—2 (XX —«,—13,15, 3).

CI-ASAMENT : L „U" Craiova 
— 1 puncte. 2. Chimia Rm. VH- 
oea - 7 p. 1 Voința București — 
• p. 4. GXG.CJ- — t p, 5. 
A-S-S-". Craiova — 5 p, 6. LETS 
București — 4 p.

Azi, ulttana zi: Oiimla —
G.LG.CX. : A S^.U. — „U" Bacu- 
refEi; -U" Crawi — Voința.

Pavel GEOBNOIU, cortsp.

C. Pascu
AS.S.U. 

BUC

I.EJ.S.
5, 1®.

Camelia
Maria

D. Do-
P-.taru

BUCU- 
Partidâ 
Chimia.

CAMPIONATELE
DE CANOTAJ FOND

in fiecare primăvară, o- 
Tîmișoara va găzdui pri- 

concurs oficial de canotaj 
al anului: campionatele re
publicane de fond rezervate 

-seniorilor. întrecerile, care vor 
avea loc pe Bega, programea
ză curse pe distanțe de 5 000 m 
(4+1 rame, 2 vîsle. 2 rame, 
simplu. 4+1 vîsle, 8+1 — la 
fete) și 8 000 m (4+1 rame, 
2 vîsle, 2 rame, simplu, 2+1, 
4 vîsle. 8+1 — la băieți).

Iată programul celor trei zi
le de concurs: joi după-amiază 
si vineri dimineață — starturi 
in cadrul probelor masculine; 
vineri după-amiază și sîmbătă 
dimineață, cursele feminine.

I

Tn campionatul masculin de 
handbal. Divizia „A", se des
fășoară două meciuri: Dinamo 
București — H.C. Minaur Ba
ia Mare și Dinamo Brașov — 
Constructorul Arad (Sala spor
turilor din Brașov, ora 17). 
Programate la mijloc de săp- 
tămînă, cele două partide re
prezintă... epilogul etapei a 
XV-a, prima, și... prologul e- 
tapei a XVI-a, cea de a doua.

Absent duminica trecută de 
pe afiș, deoarece elevii antre
norilor Ghiță Licu și Valentin 
Samungi evoluau In semifina
lele Cupei cupelor, meciul 
dintre Dinamo Bucuiești și 
H.C. Minaur Bala Mare (sala 
Giulești. ora 18) reprezintă 
unul dintre derbyurile de a-

tracție ale campionatului. Nu 
numai tradiția, ci și poziția 
actuală a celor două formații 
în ierarhia Diviziei „A“ ple
dează în favoarea 
major pe care-1 
tîlnirea:
2. H.C. Minaur 14
3. Din Buc. 14 

Fără îndoială,
Baia Mare a venit la Bucu
rești cu dorința (și ambiția) să 
învingă, Lascăr Pană și spor
tivii săi urmărind nu numai o 
victorie cu ecou, ci și asigura
rea .
hia primei competiții naționa
le. ------ — —-------
vor accepta desigur, lncercînd 
totul pentru a răsturna calcu
lele maramureșenilor...

„A“ 
interesului 

stîrnește în

10 1 3 395-301 35 
815 363-301 31

H.C. Minaur

poziției secunde în ierar-

Ceea ce dinamoviștii nu

Azi încep campionatele de înot In bazin acoperit

ÎNTRECERILE
NE POT

PENTRU C.E

DE LA HUNEDOARA
OFERI SPERANȚE

PERSPECTIVA J.O.IN
Cei mai buni înotători 

țării (excepție făcind 
cițiva foarte tineri 
angajați la finele 
într-un concurs 
urcă, începind de astăzi, pe 
bloc-starturile bazinului de 25 
de metri din Hunedoara, par- 
ticipînd la disputele campio
natelor naționale în bazin 5; 
coperit. Competiția 
îndoială, de mare 
avînd o deosebită 
In ceea ce privește 
stadiului actual al 
Iui viitorilor noștri 
tanți -la campionatele europene 
de anul acesta (seniori si 
niori), în perspectiva — 
îndepărtată — a Jocurilor 
limpice din 1984.

Ne place să credem că 
atingerea unui nivel ridicat 
campionatelor naționale 
vor aduce contribuția și 
prezenanții altor centre in a- 
fara acelora. binecunoscute, 
din București. Baia Mare, Plo
iești și Reșița. Totodată, sîn-

numai 
sportivi, 

săptăminii 
peste hotare) 

astăzi.

este, fără 
interes, ea 
importanță 
verificarea 
potențialu- 

reprezen-

Tu
rnai 

O-

la 
al 
lsi 
re-

tem convinși că gazdele hune- 
dorene se vor dovedi, ea^și 
pină acum, adică la lnălțiiWl 

Ziua Inaugurală a actualfo 
ediții programează, în doua 
reuniuni (dimineața de la ora 
10, după-amiaza de la ora 17), 
probele de 100 m liber femi
nin și masculin, 100 m bras 
m+f, 200 m mixt m+f (cu 
serii și finale), 1500 m liber m 
contracronometru, 4X50 m li
ber f+m
Mîine 
spate 
m+f, 
(serii 
liber 
4X200 
400 m 
C+m, 100 m fluture f+m (se
rii și finale), 4X100 m mixt 
f+m contracronometru. în ul
tima zi a campionatelor, du
minică, sînt programate pro
bele de 200 m spate m+f, 200 
m liber m+f, 400 m ‘mixt 
m+f (serii si finale), 4X100 m 
liber m + f, contracronometru.

contracronometru. 
au loc cursele de 100 m 
m+f,

50
Și
f,

300 m fluture 
m liber m+f 
finale), 800 m 
contracronometru, 

m liber m. Sîmbătă: 
liber m+f, 200 m bras

rrCUPA ROMÂNIEI" LA POLO
(Urmare din pag. I)

reasca” s-au aflat francezul 
Alphonse Angella, președintele 
Asociației internaționale a ar
bitrilor de polo, membru în 
comisia tehnică a F.I.N.A., și 
arbitrul iugoslav Danilo Oda- 
lovici. Atit primul dintre ei 
— delegat al L.E.N. la actuala 
ediție — cit și celălalt ne-au 
mărturisit că așteaptă să va
dă la Cupa României „un polo 
de bună calitate, 
propagandă făcută 
sport”. Despre sportul 
cu mingea pe apă, A. 
susține: „România se 
printre țările eu un nivel a-

o autentică 
acestui 
nostru 

Angella 
numără

preciabil în polo. își poate 
cîștiga un Ioc printre cei mal 
buni din lume, 
de răbdare, 
să-i văd la 
competiție 
neavoastră".

In cursul 
sosit în Capitală echipa Polo
niei și arbitrii Franco Pichetto 
(Italia). Dietej- Zuhl (R. F. 
Germania). Astăzi este aștep
tată formația Ungariei. în 
componența acesteia, vicecam- 
pioană a lumii. se vor afla 
— după cum am fost informați 
Ieri de la redacția revistei 
„Kepes Sport” din Budapesta 
—, sub conducerea reputatului

i," insă e nevoie 
Aștept cu interes 
această frumoasă 

pe poloișiil dum-

zilei de ieri au

antrenor I. Gyarmati, jucător? 
cu o frumoasă carte de vizită 
în poloul mondial, printre care 
Gerendaș, Horkai, Budavari, 
Sudar, Kenesz, alături de ti
neri de- perspectivă pentru 
C.E. ’83 și J.O. — Los Ange
les. Această știre oglindește, 
o dată în plus, interesul cu 
care este privită „Cupa Ro
mâniei", care promite să fie, 
și la această ediție, o întrece
re de o deosebită atractivitate!

In ultimul moment, echipa 
Bulgariei a anunțat că nu se 
mai poate prezenta la Bucu
rești. Datorită acestui forfait, 
forul nostru de specialitate a 
decis Înscrierea In competiție 
a selecționatei de Juniori a 
României.

.3

OMUL
(Urmare din pag. 1)

ci contribuie și la 
inimii, a creierului, a 

Starea de sănătate 
implică și pe cea 
Totul trebuie înțeles 

eu

I
I
I
I
I
I
I

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

I
I
I
I
I
I

chiar din aspra mea profesi
une de chirurg. Frumoasă, de 
o mare responsabilitate soci
ală, dar aspră fiindcă cere 
muncă neîntreruptă, stăruință 
și totală angajare... Regret că 
baschetul nu mai are. aa altă 
dată, o anumită priză în școli. 
Poate și pentru că educația fi
zici rămine, pe undeva, un fel 
de cenușereasi Intre materiile 
de tnvățămint..

— Aceasta în cazul unor das
căli de sport care nu se stră
duiesc să asigure lecțiilor un 
conținut cit mai bogat și mal 
atractiv...

— Am in vedere pe acei e- 
ducatori doat cu numele, nu 
și cu responsabilitatea socială, 
care ignoră faptul că exer
cițiul fizic nu dezvoltă numai

PENTRU JUNIORI
(vineri), iar ultima etapă (du
minică) va ocaziona o dispu
tă cu posibilitatea de a fi 
urmărită de toți iubitorii a- 
cestei discipline din Brașov, 
întrucit întrecerea urmează să 
se desfășoare pe circuitul din 
str. De Mijloc, din localitate.

mușchii, 
irigarea 
ficatului, 
fizică o 
psihici, 
intr-o perfectă conexiune, 
un scop bine definit, acela de 
a face ca un om să fie cit 
mai mult timp socialmente util 
colectivității in care trăiește ți 
muncește. Imobilismul fizic, 
specific — din păcate — seco
lului nostru, poate determina 
un cortegiu de neimpliniri pe 
planul sănătății, al capacității 
de muncă. Tocmai de aici ne
voia imperioasă 
fizic, de mișcare, și 
zilnic, cind 
posibil.

— Totul
— Aici 

gulă, 
timp; 
timp, 
unele 
grav 
versibile.

— La lipsa de mișcare se a- 
sociază aproape Întotdeauna o 
alimentație necontrolată. E a- 
devărat?

— Din păcate, da! Astfel 
apar turburări de nutriție, o 
îngroșate alarmantă a vaselor 
de singe. Consecința o cunoaș
teți. Numai dacă aș aminti de 
infarctul de miocard și ar fi 
suficient. E de luat In seamă 
și faptul că lipsa de mișcare 
asociată cu o alimentație ne
rațională contribuie șt la îm-

zii-

I
I

de exercițiu 
aceasta 

e posibil, unde e

nu 
de
Și 
cu

este să vrei... 
cheia I Dar, de re-e

prea vrem, nu avem 
fapt, nu ne gătim 

așa apar surprizele, 
totul neplăcute Mai 
evoluții adesea ire-

bătrinire prematură. Dealtfel, 
se și spune — și eu susțin 
cu toată energia — că omul 
are vlrsta arterelor sale!

— Deci, exercițiu fizic
nic, alimentație echilibrată, a- 
ceasta ar fi recomandația dv...

— Da, cu acoperire integra
lă I Avind o muncă 
eu practic de mai 
pe zi exerciții de 
mănlnc cumpătat, 
cum mă vedeți!

— Ca atunci cind 
noscut, la absolvirea facultății: 
suplu, zvelt’.. între timp, pu
țin platinat...

— Ei, ce vreți? 
a trecut un sfert

— V-am revăzut, 
trecută, în munții 
Vă mai amintiți 7

— După vlrsta de 
am transferat pasiunea 
de la 
montan. ________ ____
O zi de ascensiune lejeră, să 
zicem. ’ ' .................. .
sfirșit de săptămină, echivalea
ză cu 10 zile de concediu pe
trecut 
diul urban.

— Să înțelegem că după 
baschet, acum pledați, cu a- 
ceeași forță de convingere, 
pentru turism pe munte?

— De bună seamă! Baschetul 
îl recomand copilăriei, adoles
cenței; turismul montan celei 
de a... doua tinereți. Cu o 
subliniere: turism eu piciorul 
și nu la volanul automobilu
lui. ..

sedentară, 
multe ori 

gimnastică, 
Și arăt...

v-am cu-

Intre timp 
de veac/?! 

in vara 
Neamțului.

45 de ani, 
mea 

baschet la turismul 
Efectele? Excelente!

de 15 kilometri, la

undeva la țes, în me-

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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etapa a

CAMPIONII, CU MOVILA IN PRIM-PLAN BUCUREȘTENII, IREZISTIBILI DUPĂ PAUZĂ

ERA BALUȚA?...
ițul atacant al Jiului a salvat dacă se 
■ea echipelor în deplasare mareînd sin- 
oate cele 16 puncte puse tn joc au reve- 
iu marcat de' 18 ori, neprimind de- 
a Bacău ! Unde or fi fost ieri cele opt 
erenurile adversarilor prezența nu prea 
icest mod, etapa a 24-a a reconfirmat o 
'.ntttă defecțiune a campionatului nostru: 
ca adeseori inexistentă a echipelor care 
tfel coeficientul de victorii al oaspeților 
intre cele mai slabe și ne face să ne 
dale ce ar putea fi acordate echipelor 
rilor lor.
temenea (posibile) măsuri, trebuie să ne 
sibil ca, de sîmbătă și pînă astăzi, o 
tși să treacă de la 2—0 la 0—3 sau alta, 
.cadă de la 2—0 la 0—4 ? ! ?. In fotbal 
iflcări de randament de la un meci la 
izibile schimbări de comportare chiar tn 
ir asemenea oscilări, de la victorii clare 
la diferențe nete sînt aproape de neex- 
rar s-au văzut ! O carență care ne 

ie pentru atît de rarele apariții ale oas- 
arcaj rămîne, credem noi, lipsa de com- 
ira abandonare a luptei, mai cu seamă 
mai mult de un gol avans. Atunci ar-

iul. .Cum se vede, cu destule probleme 
ă, Divizia ,,A“ se retrage din scenă lă- 
iportantului meci cu echipa Italiei, de 
cd „tricolorii" vor ști să folosea&că zilele 
yvtlura de începere a partidei cu „squa- 
e qrăbim spre tranzistoare. Aproape de 
Universitatea Craiova va apare pe sta-

Meciul acesta, socotit a fi der
bi ul etapei, a Început de fapt 
In .. min. 46 1 Pentru că prima 
sa parte a fost extrem de săracă 
ln faze de poartă, echipele pă- 
rind obosite, jucătorii lor lipsiți 
de vlagă,, greșind multe pase, 
unele cu o ușurință Inadmisibilă 
pentru două fruntașe ale primei 
noastre divizii. Patru faze nota
bile au punctai această primă 
repriză : pătrunderea tn forță a 
mi Augustin, Încheiată cu un 
șut în stilpul din dreapta al por
ții iul Alexa (mln. 15) ; șutul din 
fuleu al lui Movilă, portarul 
Corvlnuiul acordlnd corner (mln„ 
28) ; cornerul lui Gabor executat 
ca la Melbourne, mingea lovind 
„transversala" (min. 34) : centra- 
rea-sutată, periculoasă, a lui Vlad 
(mln. 38). Atît.

Cu totul altfel s-au prezentat 
lucrurile după pauză. Dinamo a 
reintrat hotărltă să tranșeze ln 
favoarea el conturile, a atacat 
debordant șl chiar ln mln. 47 a 
reușit să deschidă scorul : Orac 
a executat bine o lovitură de 
colț, in careul oaspeților s-a pro
dus o mare... aglomerare de ju

cători. mingea, respinsă de „al
baștri", a ajuns la MOVILA, care, 
găsind cu culoar de țut, a reluat 
ta plasă : 1—0. Drago ea (min. 49) 
ți Gabor (mln. 50) au Irosit apoi 
ocazii favorabile, pentru ca, ta 
mln. 54, același MOVILA «ă țu- 
teze puternic, surprinzlndu-l pe 
Alexa, care nu a putut reține, 
scăpind mingea tn poartă țl 2—0. 
Din acest moment jocul »-a... 
deschis total, Dinamo căutlnd 
să-și mărească avantajul. Corvl- 
nul să reducă handicapul, gl fa
zele s-au derulai cu repeziciune

DINAMO 
CORVINUL

Stadion Dinamo ; teren 
ploios ; spectatori — circa 
tari : 24—6 (pe poartă : 
nere : 6-3 A marcat : I * 
47 fi 54).

DINAMO : Moraru - VLAD, 
Nicolae, Dinu, I. Marin 
TIN, Drogn«c ( M ___ ____
MOVILA (min. 84 Țâlnor), Custov 
Voe-tuș, Orac.

CORVINUL : Alexa — Rednic, AN- 
DONE Dubinciuc, Bogdan — Oncu, 
Klein, Peteu (min. 70 Bucur), MA- 
TEUȚ — Dumitrache (min. 75 Cojo- 
ccrru), Gabor

A arbitrat foarte bine M. Sclomir ; 
la linie : M. Man fi L lakab (toți 
din Cuj-Ncpoca).

Cartonașe galbene : PETCU, ORAC, 
AL. NICOLAE, GABOR.

Trofeul Petschovschi : 10. La «pe-
ranțe • 0-1 (0-0).

2 (0) 
0 

bun ; timp 
15.000. Șu-

i : 9-^3). Ccr- 
MOVILA (mln.

Al. 
AUGUS- 

(min. 80 Mtrfțescu),

ia cele două porțl. Dar marile 
ocazii, ocaziile imense, cit roata 
caru’ui. tot Dinamo le-a irosit. 
Mai Intli prin Movilă (min. E9), 
care putea face hat-trick, apoi 
prin Augustin (min. 67), Custov 
(min. 79 — cu poarta goală) și 
din nou Augustin (mln. 89). A 
fost o repriză interesantă, epusă 
celei dinții, repriza ex-băcăuanu- 
lxr Movilă, inepuizabil din apăra
re ln .-tfac și din atac (unde a 
înscris două goluri) în apărare 
(unde a scos două goluri) la 
acțiunile Iul Redn’c și Bogdan 
din mln. 59 și !

Lourențiu DUMITRESCU

Partida de pe stadionul din 
„Hefiie" a avut un debut specta
culos, care nu anunța nici pe 
departe victoria atît de lejeră 
obținută în final de către echipa 
gazda. Eram încă în min. 4 81, du
pă un corner în favoarea oaspeți
lor, Nemțeanu a ratat, de la numai 
ctiva metri, deschiderea scorului. 
Replica bucureștenîlor se face"
însă imediat simțită și, la o cen
trare a lui M. Mihai, care l-a 
depășit pe Bucu, O. Ionescu tri
mite mingea cu capul peste poar
ta goală (min. b). Echilibrul în 
joc se mai păstrează vreo 10 mi
nute, după care gazdele preiau 
clar inițiativa, atacă insistent pe 
ambele flancuri, însă ieșenii se 
grupează bine în apărare și reu- 
sec să-și protejeze cu relativă 
ușurință buturile. Notăm, totuși, 
cîteva bune situații de gol. pentru 
bucureșteni, în minutele 16, 17, 
27 și 32, rămase nefructificate, 
precum și un frumos contraatac 
al oaspeților încheiat cu șutul lui 
Nernteanu, care l-a pus în difi
cultate pe Speriatu.

După pauză, dominarea exerci
tată de gazde s-a amplificat, în 
vreme ce apărarea ieșenilor a 
început să se clatine, să comită 
greșeli de plasament și la marcaj, 
iar portarul Bucu, care dominase 
realmente propriul careu în pri
ma repriză, să manifeste șl el 
nesiguranță. Ca o consecință lo
gică. au venit și golurile. Primul 
l-a înscris M. SANDU, cu capul, 
printr-iMF spectaculos plonjon L 
centrarea Iul 
54). Al doilea 
autor și pe 
care — după 
advers — a

SPORTUL STUDENȚESC 
POLITEHNICA IAȘI •

Stadion Sportul studențesc ; ____
ud, alunecos ; timp — ploaie puter
nic o in primo repriza ; 
circa 5.000. Șuturi : 21—6 
11—4). Cornere : 6-6. Au 
SANDU (min 54), FL.
(min. 60) ,• MUNTEANU ..

SPORTUL STUDENȚESC :
- M. MIHAI, Cazan, IORGULESCU, 
MUNTEANU H — Chihcia (min. 50 
TERHEȘ), Pană. O. lonescu — .FI. 
Grigore, M- SANDU, Bucurescu (min. 
40 Lola).

POLITEHNICA : Bucu - Gh. Mun- 
teonu, ANTON, Gheorghiu, Ciocir- 
lan - Florean (min. 75 SIGMIREAN). 
Pavehuc, (min. 75 Cânânou), Sîmio- 
noș, Burdujan — Cioaca. Nemțeanu.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu; 
Io linie : L. Mâiereonu și P. Cadar 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : ANTON.
Trofeul Petschovschl : 10. La spe

ranțe : 1—0 10-0).

3 (0) 
0

teren

spectatori — 
(pe poartă: 
marcat : M.

GRIGORE 
II (min. 83). 
: Speriatu

OMUL MECIULUI - PARASCHIVESCU

Eftimie IONESCU

CULOS LA PITEȘTI
robele 
atorl- 
mereu 

mai ■ 
.dașul - 
Le ori 

insă., 
p se 
pa de 

k joc, 
ptacu- 
poate

a- 
oo-r iu
bi ma
tă uitat 
tt Ra- 
DLascu

ce 
p pe- 
itjogo- 
min-
con- 

L dar 
ropria

EC. ARGEȘ 4 (1)
E C. CONSTANȚA 0

Stadion „1 Mai" ; teren bun, dar 
alunecos ; timp Înnorat, apoi soare; 
spectatori - circa 12 000, Șuturi : 
21—13 (pe poartă : 13—6). Comere:
10-6. Au marcat : DROGEANU (mia, 
30 - autogol), RADU H (min. 52), 
TULPAN (min 63 — din 11 m) țl 
ZAH'U II (mir., 80 — autogol ).

F.C. ARGEȘ : Cristian - VO»CU 
(min. 56 Badea), Stanca, ROMAN, 
Tui’pain — M. ZAMFIR, Moiceanv, lo- 
vănescu — Ralea (min. 56 D. 
FIR), Radu N, JURCA.

F. C. CONSTANȚA : Lascu - 
Dinu, Zahiu li, Caramalău — 
geanu, GACHE, I. Moldovan,

ZAM-

LCA, 
Dra- 

_ . _________ Peteu
— Rusu (min. 64 Mănăilă), HAd.

A arbitrat bine M. Neșu, ia R- 
mie : 1. Medveș — cu greșe+i (ambN 
din Oradea) șl L Sâlăgean (Satu 
Mo ne).

Trofeul Petschovschl : 10. La spe
ranțe : 1—0 "(1-0).

ite ta m-

Con- 
in 

Crls- 
• gol 
linia 
șu

ie a-

poi cursa
63 soldată __ ,____ „ ___ _
Rățat, inutil, de Lascu, ta careu), 
transformat de TULPAN. Apoi, 
„bara" liud Gache din mim 76 
șl din nota un autogol de data 
aceasta al lui ZAHIU — min. 80, 
Jturcă șu-tează în bară șl constă n- 
țeanul .,uluit" degajează ta. .. 
plasa propriei porțl I

llli Radu II din mln. 
cu penalty (a fost a-

Stelian TRANDAFîRESCU

E
fcn)

scor 
a a- 

knotll, 
mațle 
utant. 
poar- 
CHICI 
ut de 
rearea 
nscris 
puțin 
chiar, 

faze 
rea- 

81 19, 
Ghlu- 
ln 61- 
ucase 
sa, șl 
«alu- 

k res- 
knulat 
e se- 
Geor- 
tacrie, 
t mal

PRIMUL ȘUT!
„POLI- TIMIȘOARA 
CHIMIA RM. VILCEA

Stadion ,,1 Mad" ; teren bun 
frumos ; spectatori — clroa 
Șuturi: 12-12 (pe poartă i 7-5). Cor
nere : 4-6. A marcat : GKJCFWO
(n-viri. 21).

POLITEHNICA : Mobe - Șuftda, I. 
MIHAI, ȘERBANOIU, Lehman - Geor
gescu (min. 59 Rotaru). Vlătănescu, 
BOZEȘAN r- Vbdescu (mln. M I. Pe
trescu)), Anghel, Gluchlcl.

CHIMIA : ROȘCA - -------
BAȘNO, Preda, CJneă - Nfcuicea 
(mim. 46 Servii), Vergu, Carabageac, 
UdHcă (mln. 69 AncuțaQ - Vert- 
geanu, CKngu.

A arbitrat bine M. Stoenescu ; ta 
' V. Alexandru

ai

TELEȘPAN,

Ălunteanu II (min. 
l-a avut drept co- 
portarul Speriatu, 

sloparea unui atac 
degajat rapid ți

foarte lung, pină spre careul 
oaspeților, unde se aflau d >i a- 
tacanți bucureșteni și numai un 
apărător ieșean : ciștigînd duelul 
aerian cu Gheorghiu, M. Sandu 
i-a pasat lui FL. GRIG ORE, care 
— rămas singur — a pătruns in 
careu și a marcat nestingherit 
(min. 60). Ultimul gol l-a înscris 
MDNTEANU II, cel mai bun ju
cător în acest meci, după o 
aplaudată pătrundere spre poarta 
adversă (min. 83).

C^nstar.’în FIRĂNECCU

Mnl® : N. Voîoeo — 
(Wi din Bucureștii).

Cartonașe galbene i 
TEȘTAN.

Trofeul Petschovschl t 
ranțe : 4—1 (1—1%

ANGHEL, TE-

9. La spa

el de- 
după 

celași 
au și 
k trl- 
marl 

rperl- 
ke pe 
pi in-
52 șl

I îa 8 
a mic 
peste)

puteau întoarce
Nu-i mal puțin ________ _
gazdele au mal trecut pe lingă 
majorarea avantajului dar Glu- 
ciiici (mln. 61 șl 64) șl mal ales 
Anghel (min. 69) au ratat. într-un 
cuvînt. un joc care s-a uitat re
pede datorită modestiei lui. un 
joc în care Politehnica a obți
nut două puncte cu care a pre
dat lanterna.

Mircea M. IONESCU

tabela de marcaj, 
adevl-at că 51
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care 
ria 1
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imnlu 
□ZLTL 
imoase

satisfacții unui mare număr de 
participanțl din Întreaga țară. 
Iată câțiva recenți câștigători de 
AUTOTURISME ,J>ada 1500“ î 
Marin Nina (com. Țintești, Jud. 
Buzău), Benea Pavel (București), 
Laxăr loan (satul Valea Rece, 
jud. Mureș). Gheorgalia Constan- 
dinos (Fălticeni), Predd Victor 
(Pitești), David Gheorghe (com. 
Rona de Jos» Jud. Maramureș), 
Arba Gheorghe (Timișoara), Za- 

haria Cos tel (Galați1), Alexandru

BRAȘOV, 6 (prin telefon)
Meci disputat, oare pentru ^z- 

de a Însemnat un mare consum 
de energie țl de nevi, de eme- 
țll tel ta tribune) închetat, ta 
ceie <En urmă, cu o văctorte la 
Urnită, pe care gazdele o meri
tă pentru dirzenla cu care țl-au 
apărat șansele, pentru dăruirea 
jucătorilor (mal puțin LAcătuș). 
In prima repriză, F.CAL a domi
nat cu autoritate, mal bine de 
S5 minute, dar nu s-a putut 
desouria ln fața apărării «gto- 
menate a oaspeților, ln care 
Bumbescu a excelat. Deaitfei. 
față de dteva aitizațll bune ale 
gazdelor, puține, am remarca șu
tul lui Bența din mm. 1)8, al 
lui Lăcătuș (mln. ZS) șl dta 
nou Bența (min. 3B), cele mal 
mari ocazii le-au avut oaspeții, 
in min. S șl 4a. prin aceiași Ia- 
mendi, prima data șutfod pe 
Mr.gă poartă, iar ■ doua oară 
batonul expediat de ei a Soct rea- 
ptas cu genunchii de Clipa.

în men, 49 cei 8 000 șpectatorl 
așteptau deschiderea șceruluL 
dar Batacfllu, din poziție exce
lentă, a trimis pe Engâ poarta. 
Mare ocazie 1 Peste două minute 
«ivea ta se deschidă soorut, to
tuși, Paraschlvescu a driblat 
pe partea sttagă, a ieșit afară 
din teren, dar balonul a rămas 
pe tușă, a centrat, un coechipier 
a oprit mingea cu talpa, apărarea 
oaspeților s-a bBbllt, a etatat in 
bloc, PARASCHIVESCU a avut 
timp să revină țl a șutat de la 
7 m, înscriind sub bară. S-au mal 
jucat 2—3 faze de la oeotrMea kX 
Paras chivescu, ca attia după ce

F.GM. BRAȘOV 1 (0)
F. C. OLT 0

Stadion „Tmeretahr" ; teren bun, 
puțin oicnecos (a pauot lnom*e de 
meci) ; timp frumos ; spectatori — 
c*rcc 8 000 Șuturi ; 10-9 (pe poar
tă ! 2—4} Comere : 9-3. A marcat : 
fARASa-iVESCU (mir. 51).

F.GM. : CUPA - Ștefon. Panache, 
MANOU, Bâîor — Spirea (min. 6C 
Vâideor.) OHERGHE, BctacMu 
L&cătuș (mm 87 Mcoeocc). PARAS- 
CRVESCU, Bmta-

F.G OLT : Ariou — PregaUți CA- 
TOl, BUMBESCU. MATH - Bdrbv- 
ie-cu, Bclour (mln. 61 BuriBonU). Ef- 
dm.'« — M Popesev, lamandl (mta. 
54 State), Pițurcâ.

A arbitrat bine N. Ralnea (Birlad); 
la Role : C Nlstor țl A Porvmbolu 
(ambH din Vaslui).

Cartonașe galbene : MATH. SPI
REA.

Trofeul Petschovsehi : 7. Le lo.
mnta: 2-0 <3—00-

28 DE ȘUTURI UN GOLI
PLOIEȘTI, 6 (prin telefon)
Cifrele din caseta tehnică sînt 

premisa cronicii. Ele reflectă, pe 
de o parte, atacurile in valuri 
ale petroliștilcr. dar și caracterul 
lor haotic, iar pe de alta — re
zistenta înverșunată a oaspeților, 
cu un portar de zile mari. Să 
mal amintim că această rezisten
tă a fost, realmente, peste aștep- 

nuțări, C. S. TIrgoviște avînd 
mal puțin de cinci titulari ab
sent (Dumitrescu. Pitaru, ~ 
Popescu, I. Marin, A elen ei).

Petrolul a început în trombă, 
încercind să .spargă" zidul nu
mit Mia. care a rezistat, încă din 
primele minute, șuturilor-bombă 
ale lui Toma (min. 3 și 10) și 
N. Lazâr (min. 4 șl 12). în mln. 
15, la o minge frumos lucrată 
de liarlca, centrarea acestuia foar
te precisă este reluată în plasă, 
eu capul, de SIMACIU. Acest gol 
lasă impresia că petroliștii vor 
câștiga la scor, ocaziile se succed, 

i Turcu scoate de pe linia porții 
(mln. 21). Toma suteazâ formida
bil (min. 22). dai Mia apără to
tul. așa cum o 'Va face pînă la 
afirșitul medului.

După pauză, Petrolul reia 
atacurile, dar acțiunile se limi
tează mai mult la .trasoarele" 
lui Manca, spre un Simadu care 
încearcă să joace rolul* pivotului, 
fără să beneficieze de aparițiile 
liniei a doua. In această parte a 
medului. tîrgoviștenii încearcă 
unele contraatacuri, dar stat me-

VICTORIE,

o.

1 (1) 
o

Stadion Petrolul ; teren greu ; timp 
frumos, după ' p'oaie ; spectatori — 
circa 20 000 Șuturi : 27-2 (pe
poartă : 12—0). Cornere : • 10-1. A
marcat : SIMACIU (min. 15).

PETROLUL : Mîrzea — Cojocaru, 
STANCIU Butufei, T0MA - N. La- 
zăr (min. 57 Gălâțeanu), Cozarec 
(min. 78 Libiu), Pancu — MAR'.CA, 
Simaciu, Că Pin.

C. S. TIRGOVIȘTE : MIA - Nicu- 
lescu, Agiu, ENc, Turcu — Kalîo, 
CONSTANTIN Petre, Grozavu (min. 
62 M. Cojooâru) — Greaca (min. 65 
R. Tudor), V.’ Radu.

A arbitrat bine M. 
Hnie : R. Cîmpeanu și 
din Arad).

Cartonașe galbene : 
TOMA.

Trofeul Pe!schcv$-hi : 10. La spe
ranțe : 3-1 (1-0).

PETROLUL PLOIEȘTI 
C. S. TIRGOVIȘTE

Axente ; la 
I. Bă’cn (toți

H4CULESCU.

red In inferioritate numerică, pe
troliștii revin, sînt mereu mal 
nervoși. mingea lui Mari ca se 
oprește în noroi (min. 71), for
țele fizice ale ambelor echipe 
•cad. Încep duritățile (Toma, Li- 
biu. Constantin) si meciul se În
cheie cu o victorie, bineînțeles, 
meritată.

loan CHIRILA

DAR CU EMOȚII

GOLGETERUL MECIULUI- FUNDAȘUL GALI
TG. MUREȘ, 6 (prin telefon)
Jocul a fost la discreția forma

ției locale care a prins o zi de 
excepție pe fondul unei compor
tări neașteptat de slaba a bucu- 
reștenllor. Steaua a preferat o 
așezare cu două vtrfurl (Cim- 
peanu n ți Turcu) Imobilizate 
de replica fundaților locali, dar 
sl de lipsa de susținere a liniei 
de mijloc anlliliată de Jocul 
cursiv, plin de aplomb, cu o ex
celentă circulație a balonului a 
mijlocașilor formației gazdă ani
mați de Inepuizabilul BClJnL 
Atacurile AuB, A. se succed la 
poarta lui Nlțu ți după două ex
celente centrări ale Iul Szabo, în 
mln. ÎS FANICI deschide scorul 
cu un țut sec, cu stlngul, la 
colțul lung. Peste I minute este 
1—0 : fundașul GALL pătrunde 
pe latura stingă, 11 driblează pe 
Bclodedici ți lovan ți țutează 
puternic, fără speranță peste por
tarul Nlțu. Jocul place, este cu
rat. are ritm, cursivitate ți mal 
ales numeroase faze de poartă, 
construite cu acuratețe de Kazde. 
Superioritatea localnicilor se ma
terializează in min. 37 prlntr-o 
minge centrată de Szabo, reluată 
eu capul de BIRO I care II simte 
pe Nilu Ieșit din poartă : »—#. 
Caspețil expediază primul țut tn 
min. 39 prin Stoica țl mai au în 
Analul reprizei o zvlcnlre prin 
Eallnt (mln. 40). Steaua Începe 
mal decisă repriza secundă, dar 
evoluția el rămlne tn continuare 
confuză, fără nerv, etacanțll el 
slnt surprinși mereu tn ofsaid ți 
golul cade tot la cealaltă poartă, 
tn mln. 80, dnd, la o lovitură 
liberă de la 85 m, BSlgnl a pa
sat scurt Iul GALL caro tnserle 
spectaculos : 4—0. între timp, tn 
mln. 49, Biro I a ratat o lovi
tură de la U m. Victorie pe dt 
de valoroasă, pe attt de specia

A^A TG. MUREȘ 
STEAUA

FANK3
WJ. GALI

culoasă, la capătul unui joc peste 
așteptări.

Gheorghe NERTEA

BACĂU, 6 (prin telefon]
Din star*, 

etanșat o 
la poarta 
rezolvat cu __ ____
critice din min. 3 si 4 dnd Penof 
Si Antohi au «utat puternic fi 
oaspeții au fost la un pas de a 
deschide «corul în min. 12, dar 
portarul Mangeac a reținut balo
nul trimis eu put*re de M. Ma
rian. In același minut apărătorii 
Jiului au cedat ; Șoșu a făcut 
un slalom printre fundașii ad
vers i apoi a pasat In fața pot iii 
fi ANTOHI a Îndeplinit forma
litatea de a expedia balonul In 
plasă : 1—0. In continuare s-a
jucat deschis, cu faze la ambele 
porțl si In mln. 28 s-a restabilit 
egalitatea : Șumulanschl l-a lan
sat pe BALUTA printre fundașii 
centrali adverși, extrema stingă 
a Jiului a intrat In careu «bom
ba* sa oprindu-se tn plasă.

După pauză, S.C. Bacău si-a 
reluat ofensiva la poarta lui 
Caval si acesta a avut Intervenții 
sigure. în min. 59 tribunele au 
amuțit : Impetuosul Băluță a fă- , 
eut o cursă de 30 m pînă în ca
reu însă a șutat mult pe lingă 
poartă. în minutul următor apă
rarea Jiului a cedat a doua oară, 
CHITARU fin aii zi nd o frumoasă 
acțiune a colegilor săi, Localnl-

băcăuanii au de
mită de atacuri 

Jiului. Caval a 
siguranță HtuațiUe

S. G BACĂU 2 (l>
JIUL PETROȘANI 1 (1)

Stadion „23 August" ; teren foarte 
bun ; timp noros ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 21-9 (pe poarta x 
13-3). Comere : 8-0. Au marcat i 
ANTOHI (min 12), CHITARU (mia, 
60), respectiv BALUȚA (min. 28).

S.C. BACAU : Mangeac — Viscreo- 
nu, CARPUCI, C. Solomon (min. 52 
Arieni), EHsei — I. Solomon, ȘOȘU. 
Penof — Șoi man (min, 76 Botez), 
ANTOHI, CHITARU.

JIUL : CAVAI — P. Grigore, Neagu. 
Vtzftlu, Stana (min. 75 V. Popa1) — 
Muia (min. 77 Dina), M. Marian, 
Varga, DOSAN - ȘUMULANSCH1. 
BALUȚA.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu ; la linie : I. Neagu (ambH 
din Buzău) șl I. Șchiopu (Focșani}.

Trofeul Petschovschl ; 9. La spe
ranțe i 1-0 (1-0).

di au apăsat pc accelerator și. 
tn mln. 75, Antohi din careu n-a 
putut să-l învingă pe Caval, pen
tru ca apoi, spre sfîrșltul meciu
lui. M. Marian (min. 84) să albă 
o bană ocazie.

A apărut numărul 3/1983 al revistei
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

• DATORITA ORELOR TlRZII 
la care a-au încheiat nncte par
tide cuprinse tn ooncumJ Pro
nosport de ieri, rezultatele con- 
cursuflul urmează a fi publicate 
în această rubrică mfine, 8 apri
lie 1983.

la cuprinsul acestui număr :
• TDORLE-STUT>n-CERCETARI : Modelarea pregătirii în oibleo- 
tlrvizarea ți raționalizarea procesului de antrenament în sportul 
de performanță (autori : Comellu Băduț, Vaslle Dumitrescu, 
Dumitru Popa).
• EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL ÎN ÎNVAȚAMÎNT : Basche
tul — mijloc al educației fizice școlare CD (autor : D. Evuleț- 
CoUbaba). Dezvoltarea detentei In lecțiile de educație flztoă 
(autor : Tttl Solomel).
• TEHNIC A-METODIC A-ANTRENAMENT : Educarea calităților 
fizice combinate (V) (autor : Tatar Baroga). Testarea efidengd 
blomecanlce a mișcărilor în apă (autor : Mircea Olaru).
• OPINn-CONSULTAȚII : Modalități concrete ți practice tn 
selecția copiilor țl atragerea lor pentru practicarea atletismu
lui (autor : Măndița Rlzeanu). Cum poate fi determinată in
tensitatea 7 (autor : Nlcolae Postolaehe).
• SPORT-RECREAȚTE-SANATATE : Efectele exercițiu or fizice 
practicate în cadrul centrelor de gimnastică de întreținere pen
tru femei (autoare : Alexandra Focșencanu, Virginia Parascblv, 
Nana Petrlcă).
• F1LE DE ISTORIE : Dovezi In timp ale legăturilor sportive 
între București țl Cluj (autori : Mariana Marollcaru, Laurențlu 
Szatmari).

Acest număr se poate procura la orice chioșc al difuzării pre
sei din Capitală șt provincie. Dar, cel mal sigur, biblioteca de 
specialitate se poate îmbogăți cu revista „Educație fizică țl 
sport" prin ABONAMENT.

Pompiliu VINTILA

PE MICUL 
ECRAN

VINERI S APRILIE, ora 
17 (programul 2). în cu
prinsul emisiunii ,,Sta
diu n“: Fotb 1 internațional
— rezumatul meciurilor 
disputate miercuri în se
mifinalele cupelor europe
ne

StMBATA f APRILIE, 
ora 13, în cuprinsul emi
siunii „La sfirșit de săp- 
tâminâ“: Selecțiunl din 
gala internațională de box 
de la Atlantic City (S.U.A.) 
ți rezumatul meciului de 
fotbal Liverpool — Man
chester United, <Hn finala 
„Cupei ligii engleze" (co
mentator: Cristian To
pes cu).

DUMINICĂ 10 APRILIE 
ora 16: Rugby, România
— Italia in campionatul 
european (transmisie di
rectă de ia Buzău; oomen- 
tator: Dumitru Tănăsescu); 
ora 19,20 (programul 2): 
Emisiunea „Telerama".



Ajfl-a edific a Turului aerian al Europei, edifia 1983

O TREIME DIN TRAIECT 
GĂZDUITA DE ȚARA NOASTRĂ
La sfirșitul lunii martie s-au 

desfășurat la Graz (Austria) 
lucrările comisiei de organi
zare a celei de a Xl-a ediții 
a Turului aerian al Euro
pei, inițiat de Aeroclubul lan
dului Stiria (Austria) sub egi
da Federației Aeronautice In
ternaționale. Reprezentant al 
forului nostru de specialitate, 
vicepreședintele F.A.R.. Con
stantin Manoiache, ne-a fur
nizat la întoarcere amănunte 
privind ediția 1983.

„în acest an traiectul însu
mează aproximativ 2500 km și 
va survola teritoriul a 5 țări: 
Austua, Ungaria, România, Iu
goslavia, Italia. Pornind de la 
Graz, cu etape la Dunakeszy, 
B-așov, București. Bekescsaba, 
Osi.ie'z, Portoroz, traseul se va 
încheia la Veneția (Lido). 
După cum se vede, noi vom 
găzdui două etape complete 
din cele 6 prevăzute, practic 
mai mult de o treime și va 
trebui să depunem un efort 
coresnunzător pe plan organi
zatoric, avind în vedere spe
cificul acestei întreceri. Nu va 
fi un zbor de agrement, con
cursul incluzînd: proba de re
gularitate (survolarea puncte
lor fixate, în timpi dinainte 
stabiliți), proba de aterizare- 
p-ecizie. mai dificilă decît ar 
părea la prima vedere, precum

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• La Moscova au continuat 

Întrecerile din cadrul celui da 
al 50-lea campionat unional de 
șah. O singură partidă a fost 
decisă. în runda a doua. Va 
ganian învingîndu-1 pe Azmai- 
parașvill. iar Psahi cu Lerner 
și Iusupov cu Malaniuk au 
întrerupt. în toate celelalte 
partide s-au înregistrat rezul
tate de remiză.

• A cincea partidă din ca 
drul sferturilor de finală ale 
turneului -candidaților la titlul 
mondial, care opune la Bad 
Kissingen pe Viktor Korcinoi 
și La jos Portisch, s-a încheiat 
remiză.Scorul este favorabil lui 
Korcinoi : 4—1.
• Prima calificată în semi

finalele turneului candidatelor 
este marea maestră sovietică 
Irina Levitina, învingătoare cu 
6—4 in meciul disputat la 
Lvov cu fosta campioană a lu
mii. marea maestră Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.).
• Partida a șaptea a me

ciului dintre marii maeștri Va
sili Smîslov (U.R.S.S.) și Ro
bert Hiibr.er (R. F. Germania) 
s-a întrerupt. Smîslov conduce 
cu 3,5—2.5 p (l).
• La Velden (Austria). în 

turneul candidatelor. Nana Io
seliani se apropie de victorie 
în meciul cu Liu Shilan. con- 
ducînd acum cu 5—3. A opta 
partidă a fost remiză 

și două probe de identificări, 
una de obiective, alta de pa
nouri, cu stabilirea coordona
telor geografice. Din cauza 
reliefului frămintat (dealuri, 
munți), împreună cu ceilalți 
membri al comisiei am hotă- 
rit să nu includem in etapele 
programate ia noi proba de 
consum, care i-ar indemna pe 
unii concurenți să zboare sub 
limita de siguranță, premisă 
a unor situații dificile. Fină la 
această oră există 53 de în
scrieri din Austria. RJ.G., 
Ungaria, Iugoslavia, Italia și, 
normal, România, dar cum 
data disputării este destul de 
îndepărtată, 10—17 septembrie, 
adeziunile, sînt convins. vor 
continua să sosească și ne aș
teptăm Ia o participare consis
tentă. Aprecierea se bazează 
pe experiența Raliului Dună
rii, disputat în urmă cu 4 ani 
cînd an fost înscrise 90 de e- 
chipaje. Iar întrecerea era re
zervată doar riveranilor aces
tui fluviu. Deși calendarul 
competițional la zborul cu 
motor — 1983 se anunță a fi 
pentru noi deosebit de încăr
cat, avind programate 3 în
treceri dificile de acrobație, 
(concursul internațional al 
României, mai-iunie. Concursul 
țărilor socialiste, iunie—iulie. 
Campionatul european, augnst). 
vom acorda atenția necesară 
acestei imnortante manifestări 
sportive (dedicată tn acest an 
celei de a 200-a aniversări a 
primului zbor cu balonul) la 
care dorim să ne prezentăm 
cu două echipaje, pe avioane 
B.N.-l. de construcție româ
nească și să „recoltăm", de
sigur, rezultatele Ia care ne 
îndreptățesc atît buna pregăti
re a piloților noștri cit si ca
litățile aparatelor. Sperăm să 
fim la înălțime nu numai la 
propriu0. (Dinu COSTESCU).

începutul actua
lului sezon com
petițional al ci
clismului a scos 
in evidentă, cu 
precădere, evoluția 
remarcabili a ti
picului sportiv ir
landez Sean Ke
lly, cițtigitor a 
două din cursele 
clasice Paris — 
Nisa si Criteriul 
internațional al 
țoselii. lntr-c altă 
curși. in Belgia, 
angrenat intr-o 
busculadă. Kelly 
a căzut ri s-a ales 
cu o fracturi a 
claviculei. ceea 
ce-i impune acum 
o pauză forța'.ă 
de citeva sipti- 
mini.

Tele foto: 
AP—Agerpres

„TROFEUL IUGOSLAVIA" LA POPICE
Ieri au plecat în Iugoslavia 

Silvia Berinde si Iuliu Bice, 
componenți ai loturilor națio
nale de popice. Ei vot parti
cipa la cea de-a 12-a ediție a 
turneului internațional. „Tro
feul Iugoslavia", la care vor 
mai fi prezenți sportivi din 
Austria, Bulgaria, Cehoslova-

CONCURSURI INTERNATIONALE DE iNOT
BERLIN. Concursul internațio

nal desfășurat in capitala R.D. 
Germane a fost dominat de Îno
tătorii țării goZdă, învingători în 
toate probele. Cele mal bune re
zultate: feminin: 100 m liber: 
Kristin Otto 57,23 . 200 m bras: 
Silke Hoerner 2:37.91. 200 m flu
ture: Cornelia Pollt 2:09,67, 200
m spate: Birte Weigang 2:11,90, 
Katrin Zimmermann 2:11.99 400
tn mixt: Kathleen Nord 4:46,77, 
400 m liber: Anke Sonnenbrodt 
4:12.67. 100 m bras : Hoerner
1:1221. 100 m fluture: Ute Muecke 
1:91,61. 200 m mixt: Nord 2:17,40; 
masculin: 100 m liber: JOrg 
Woithe 50.65. 200 m bras: Sigurd 
Hanke 2:2021. 200 m fluture Tor
sten Kart 2:02.23, 200 m spate: 
Dirk Richter 2:02.05, 400 m mixt: 
Jens-Peter Berndt 4:29.04, 50 m 
liber: Woithe 22,69; 200 m liber: 
Richter 1:52.33. 100 m spate:
Richter 50.23. 100 m fluture: Tor
sten 56,36. 100 m bras: Hanke
1:04,69. 400 m liber: Sven Lod- 
ztewskl 3:51.34.

12 ECHIPE DE HOCHEI LA „OLIMPIADA ALBĂ"
între 16 aprilie și 2 mai se 

va desfășura ultimul act al 
sezonului competițional inter
național de hochei pe gheață, 
meciurile din cadrul primului 
eșalon valoric. grupa „A*, 
programate in mai multe orașe 
din R.F. Germania. Mai înain
te însă va avea loc la Gar- 
misch-Partenkirchen, Ia 9 si 10 
aprilie, dublul meci Norvegia 
— Olanda, contînd ca oaraj 
Dentru calificarea la J.O. de 
la Sarajevo. Norvegia fiind a 
Datra clasată in grupa „B*. la 
Tokio, iar Olanda, dștigătoa- 

zfew cte Hi 5 MINUTE DE PENALIZARE
Mal zueae trecute a plecat dintre noi unul dintre așii spor

tului mondial, ciclistul francez Louison Bobet, autor al atîtor 
șl a ti tor performante de răsunet. Dintre acestea multe, una 
anume ne stăruie ta amintire... In 1951. Louison se afla prin
tre concurențli din ,J1 Giro", Turul Italiei, care ta acel an 
se bucura de participarea Întregii pleiade de fruntași ai pe
dalei (șl erau, zău, tare mulți ta epoca aceea I), El bl» 
lntr-o etapă, spre Trieste, angrenat într-o busculadă Bobet” 
căzut șl s-a ales cu bicicleta sfărlmată. Ce să facă ? Să a- 
bandoneze 7 Nu I Louison a încălecat rapid o altă bicicletă 
șl a terminat etapa.

Pentru faptul Insă că și-a schimbat bicicleta, comisarii cursei 
l-au dat o penalizare de 5 minute, pe care Bobet n-a accep
tat-o nld ta ruptul capului, considertod-o oomplet gratuită 
șl nemeritată. Șl teribil de Înfuriat a decis, abia acum, să 
abandoneze cursa și să plece Înapoi ta Franța... Și poate că 
ar fi făcut-o dacă, din tattmplare, n-ar fi urmat o zl de . 
odihnă, timp ta care el a avut timp să reflecteze mal mult 
șl să la hotărfrea cea mal potrivită...

Așa se faoe că Bobet n-a mal plecat acasă șl ta etapa ur
mătoare, prima din munții Dolomlțl, a inițiat o evadare spec
taculoasă cu Fausto Coppl, „H camplonissimo" al ciclismului 
peninsular, pe care l-a Învins la sprint la Cortina d’Ampezzo. 
Șl ta duda celor 5 minute de penalizare Louison Bobet a 
dștlgat ta acel an „Turul Italiei" !„.

Romeo VILARA

cia, R.F. Germania, Italia. Po
lonia și Ungaria. întrecerile se 
vor desfășura pe insula Raab. 
In cele 11 ediții de pînă acum 
ale competiției s-a înregistrat 
o victorie românească. în 1979, 
cînd, la bărbați, a cîștigat Io
sif Tismănar.

TORINO. „Turneul oelor 8 na
țiuni" a fost cîștigat de echipa 
Italiei cu 576 p, urmată de R.F. 
Germania 508 p, Franța 451 p. 
Suedia 425 p. Olanda 410 p, Spa
nia 316,5 p șl Belgia 135,5 p. Cele 
mal bune rezultate: masculin: 200 
m mixt: Peter Bermel (R.F. Ger
mania) 2:12,07, 200 m fluture: 
Eric Batifoulier (Franța) 2:09,93; 
feminin: 100 rr liber: Maria Kar- 
dum (Suedia- 58,04.

SOISSONS (Franța). Concursul 
de Înot sincronizat a fost clștl- 
gat de Marea Britanie, urmată 
de RJ. Germania șl Olanda. Clș- 
tlgătoril probelor: individual se
niori: Carolyn Wilson (Marea 
Britanie); perechi seniori: Marea 
Britanie (Wilson — Carolyne 
Holmyard): Individual juniori : 
Karin Singer (Elveția); perechi 
juniori: Marea Britanie (Nicola 
Shearn — Michelle Raynstord); 
balet echipe: Marea Britanie.

BUBLOEV (Suedia). In meci 
de juniori: R.F Germania — Su
edia 188—172.

rea grupei „C“. la Budapesta.
Venind vorba de „Olimpiada 

albă* de la Sarajevo, iată și 
celelalte formații calificate 
pentru turneul de hochei; 
S.UA — deținătoarea titlului 
olimpic. Iugoslavia — ca țară 
organizatoare. Polonia și Aus
tria — ocupantele locurilor 2 
șl. respectiv. 3 la grupa „B“, 
precum și șapte din cele opt 
participante la grupa „A“t 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Canada, 
Suedia, Finlanda, R.F. Germa
nia si Italia (echipa R.D. Ger
mane, participantă și ea in 
grupa .,A°, a anunțat că nu 
va lua parte la J.O.),

•TELEX*
AUTOMOBILISM • Englezul 

Russell Brookes a cîștigat, pen
tru a treia oară, circuitul Irlan
dei în 711.59:49 urmat de irlan
dezul Fisher cronometrat în 
8.03:22.

BASCHET • Surpriză în fina
la campionatului universitar al 
S.U.A. La Albuquerque (17 500 
spectatori) echipa North Caroli
na State a învins formațLa Uni
versității din Houston cu 54—52 
(33—25) printr-un coș marcat cu 
două secunde Înaintea finalului 1

BOX • Lloyd Honeyghan este 
noul campion britanic la cat. 
semi-mijlociie, după victoria ia 
puncte asupra lui Cliff Gilpin.

CICLISM > Lutz Ldtsch (R.D. 
Germană) a cîștigat prima etapi 
a celui de al 12-lea tur al Ma
rocului (Agadir — Essaouira, 
173 km) fiind înregistrat în 
4h.49:35. Pe locurile următoare : 
Viktor Kupovici (U.R.S.S.) ace
lași timp și Roden Falk (R.D.G.) 
4h.50:44 • Englezul Pani Sher- 
wan a obținut victoria în al 
24-lea Mare premiu de la Dsn a in 
(nordul Franței) 181 km — 
4h.39:07 • Etapa a doua turului 
Țării Bascilor a revenit spanio
lului Jos6 Luis Laguia cronome- 
trat In 4h.26:10 pe 167 km • 
Cursa Paris — Camambert (237 
km): 1. Christian Jourdan (Fran
ța) 6h.25:30, 2. Jeck van Meer
(Olanda) 6h.26:37.

TENIS • Turneul feminin de 
la Hilton Head island (Carolina 
de Sud): Zina Garrison — Kathy 
Horvath 6—7. 6—4, 7—5, Andrea 
Ternesvari — Betsy Nagelsen 6—4. 
3—6, 6—3, Claudia Kohde — Mar
cella Mesker 6—3 6—4, Evonne
Goo La gong — Jenny Klitch 6—3,
5— 7, 6—1, Belt in a Bunge — He
lena Sukova 6—2, 6—3, Kathy 
Rinaldi — Sue Barker 6—4, 2—6,
6— 4, Mima Jausovec — Vicki 
Nelson 6—2, 6—1, Manuela
eva — Corinne Vanler 4—6,V- 2. 
6—3 • La Houston (Texas):
Sammy Giammalva — Wdlțek 
Fibak 6—7, 6-4, 6—1, Ivan Lendl 
— Pablo Arraya 6—0, 6—0, Bill 
Scanlon — Vijay Amritraj 3—6, 
6—4, 6—1, Henri Leconte — Tho
mas Hogstad 4—6, 6—3, 6—2 • în 
clasamentul „Marelui premiu- 
primele locuri sînt ocupate de: 
L Ivan Lendl 752 p (4 turnee).
2. Mats Wiilander 589 p (5), 3. 
Gene Mayer 4T5 p (4), 4. Peter 
McNamara 425 p (4), 5. Bill
Scanlon 345 p (4), 6. John McEn
roe 325 p (L). 7. Jimmy Connor» 
321 p (3) • Surprize la Lisabona: 
Libor Primek — Manuel Oran- 
tes 2—6, 6—3, 6—2 și Shlomo 
Glickstein — Balasz Taroczy 2—6, 
6—4. 6—3.

„CUPA EIPOPEI- LA SPADA
Campioana de spadă a Româ

niei. Steaua București, participă 
la ediția 1983 a ..Cupei Europei", 
competiție care se desfășoară 
astăzi și miine la Heidenheim 
(R.F. Germania), tn prima zl va 
avea loe întrecerea pe echipe, 
iar In ziua a doua, turneul indi
vidual pentru .Cupa Heidenheim". 
Au făcut deplasarea trăgătorii 
O Zidaru. I. Popa. R. Szabo. N. 
Bodoczi și N. Felix, însoțiți de 
C. Stelian (arbitru delegat) și 
Al. Istrate (antrenor).

MINUNATA „NOAPTE ALBA" A FOTBALIȘTILOR CRAIOVENI
(Urmare din pag 1)

să șuteze... Mare ocazie de 
gol ! Cu toate că domină, do
mină neîncetat, iar Diamanti- 
no trimite cu capul in bară, in 
minutul 44, Benfica nu poate 
străpunge zidul apărării craio- 
vene, în care lipsa lui Ștefă- 
nescU și a lui Bălăci aproape 
că nu se face simțită...

Și după pauză, jocul începe 
la poarta lui Lung. Cu toate 
acestea, deși in unele momen
te buturile craiovenilor sînt 
de-a dreptul asediate, ofensiva 
portughezilor vădește 3emne de 
nervozitate și nesiguranță. Mi
nutele ce se scurg sînt în fa
voarea jucătorilor craioveni. 
Nervozitatea tribunelor, obișnu
ite ca In această ediție a Cu

CAMPIONATE • CUPE
BELGIA (et. 27): La Gantoise 

— Anderlecht 2—1, Anvers — 
Standard 0—2 Waterschel — Ton- 
gres 2—0, Seralng — F.C. Bruges 
1—*. In clasament pe primele 
locuri: Anderlecht 39 p. Stan
dard 38 p Anvers 17 p etc.

U.R.S.S. (et. 3): Erevan — Tor
pedo 1—1. Donețk — Tașkent 
9—1, Spartak Moscova — Nistru 
Chlșlnâu 6—1. Odesa — Dinamo 
Moscova 1—0. Vilnius — Dinamo 
Tbilisi 0—0. Dinamo Minsk — 

pei U.E.F.A., Benfica să ciști- 
ge indiferent dacă joacă acasă 
sau în deplasare, se transmite 
tot mai mult șl în teren, în 
rîndul jucătorilor portughezi. 
Iar acțiunile lor de atac nu 
mai au clarviziune, își pierd 
din periculozitatea demonstrată 
în primele 45 de minute. Uni
versitatea se vede, astfel, din 
nou, foarte periculoasă, in min. 
54, cînd Humberto îl depose
dează în ultima clipă de ba
lon pe Crlșan, care primise 
.mingea de Ia Geolgău, neobo
sit pe tot terenul ! Patru mi
nute mai tlrziu este rîndul lui 
Cămătaru să-și creeze o po
ziție bună, dar nici un coechi
pier nu-1 ajută. In min. 67, o 
fază periculoasă în careul nos
tru, creată de Alves, „placa

Baku 1—0. Harkov — Dinamo 
Kiev 1—0. tn clasament oonduce 
Torpedo Moscova cu 5 p.

FRANȚA: In prima manșă a 
optimilor de finală ale „Cupei": 
Bordeaux — Nantes 0—9, Brest 
— Monaco 4—1, Rouen — Tou
louse 2—1. Tourz — Lyon 2—0. 
Strasbourg — Pans St. Germain 
0—2. Martlgue - Lille 2—1, La
val — Gulncamp 0—0. Racing Pa- 

turnantă" a Benficăi, dar Ti- 
lihoi intervine in extremis, lo
vește... greșit balonul și acesta 
trece de puțin pe lingă poar
ta noastră.

Benfica își reia atacurile, dar 
Cămătaru se dovedește un vaj
nic apărător ( !), dominînd ca
reul nostru cu statura sa. Cu 
toate că Benfica mai trece o 
dată pe lingă gol (șutul lui 
Chalana este blocat de Beldea- 
nu — min. 73), se vede că me
ciul se îndreaptă spre un scor 
alb. Un scor alb echivalent cu 
o victorie, după un meci de 
mare luptă, luptă dusă pînă 
la epuizare de 11-le oltean, 
care și-a cîștigat pe „Estadio 
de Luz“ încă un galon in afir
marea sa internațională pe care 
l-o dorim cit mai deplină 1 

rls — Ajaccio 3—0. Returul, la 
15 aprilie.

ANGLIA (et. 35) s Manchester 
City — Liverpool 0—4, Aston Villa
— Birmingham 1—0. Tottenham
— Arsenal 5—0, Watford — Luton
5—2, Norwich — Ipswich 0—0, 
Sunderland — Manchester Utd. 
0—0. tn clasament, pe primele 
locuri, Liverpool 77 p (34 j),
Watford 61 p (35 j). Manchester 
Utd. 59 p (33 j), Aston Villa 58 
P (35 j).

R.F. GERMANIA: In semifina
lele „Cupei": Fortuna Kdln — 
Borussia Dortmund 5—8 ! I. F.C. 
K8ta — V.f.B Stuttgart 3—2.

CUPA LIBERTADORES (Cupa 
campionilor Americil de Sud) : 
Cobreloa — Estudlantes 3—0, 
Colo Colo — Ferrocarril Oeste 
1—0, Blooming — Flamengo 0—0

PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Real Sociedad 
Juventus Torino

— Hamburger S.V.
- Widzew Lodz

1-1 (0-0)
2-0 (1-0)

CUPA CUPELOR
F.C. Aberdeen 
Austria Viena

- Waterschei
- Real Madrid

5-1 (2-0)
2-2 (2-1)

CUPA U.E.F.A.
Bohemians Praga 
Benfica Lisabona

- S C. Anderlecht
- Univ. Craiova

0-1 (0-1)
0-0

Meciurile retur vor avea loc la 20 aprilie, In afarâ de partida
Waterschei — F.C. Aberdeen, programată la 19 aprilie. Alte amă
nunte în ziarul de mîine.

DE PRETUTINDENI
• Diferite turnee de juniori. 

La Montalgu' tn finală, Franța 
— Scoția 4—1. Pentru locul 3: 
Italia — Cehoslovacia 3—1. • La 
St. Malo: Belgia — Franța 1—0. 
Clasament: 1. Belgia, 2. Franța,
3. Portugalia. 4. Danemarca, 5. 
Cehoslovacia, 6. Ungaria. 7. Su
edia. 8. Finlanda • Ia Roubaix 
(turneu lnter-orașe): Lllle — o 
selecționată a Algeriei 2—1 (In 
finală), tn continuare clasamen
tul se prezintă astfel: Le Havre, 
Bradford, Toulouse. Waregem, 
Gand. Bratislava, Roubaix.
• tn med amical: Bielefeld — 

Sei. Finlandei 1—1.
• Reprezentativa Chile are un 

nou antrenor, pe Luis Ibarra, 
care-1 Înlocuiește pe Luis Santi- 
banez. Ibarra are principal obiec
tiv calificarea echipei național, 
pentru turneu’ final ai C.M. din 
1986.
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