
RITM, VOIOȘIE Șl MULTĂ TINEREȚE 
PE ARENELE „DACIADEI" DE VARĂ

Și săptămâna precedentă — cu precădere zilele de aimbătă șl 
duminică — a cunoscut o mare afluenți de tineret pe te
renurile de sport, la întrecerile prilejuite de ETAPA DE 
VARA A MARII COMPETIȚII SPORTIVE NAȚIONALE „DA- 
CIADA". Organizatorii — asociațiile sportive, sindicatele, organi
zațiile U.T.C. — au asigurat un cadru sărbătoresc, iar vremea 
a fost pretutindeni favorabilă.

Pe agenda „Dacladei", la acest sftrșit de săptâmîni, a figurat 
și o finală pe țară, „FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE 
DE GIMNASTICA RITMICA", desfășurat la Brașov.

Iată relatările redactorilor și corespondenților noștri de la a- 
ceste manifestări ale sportului de masă.

Finala întrecerilor la gimnastică ritmică 

județul iași, Învingător pentru a 6-a oara 
LA „FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE"
Timp de două zile, la Bra

șov, în Sala sporturilor, s-a 
desfășurat cea de a 11-a ediție 
a „Festivalului de gimnastică 
ritmică al ansamblurilor șco
lare", finală a „Daciadei", com
petiție organizată și de această 
datăf cu succes, de către C.C. 
al U.T.C.

Ca de obicei, acest spectacol 
sportiv a fost frumos, mult gus
tat de către cei care au asistat 
la el, darnici în aplauze. Entu
ziasmul celor prezenți a fost 
declanșat de evoluția plină de 
farmec a concurentelor, sporti
ve grațioase și talentate : eleve 
de 14—19 ani ale unor școli 
generale și licee din țară. I.a 
start au fost prezente echipe 
reprezentînd județele țării (au 
lipsit, de neînțeles, cele din ju
dețele Blstrița-Năsăud șl Călă

rași !) și municipiul București, 
echipe formate din cite 8 rpor- 
tivi. Nu înainte de a vorbi d» 
aportul brașovenilor la reușita 
acestui festival (car*  au pregă
tit un frumos spectacol de des
chidere, apoi demonstrații, in 
pauze, susținute de gimnaste ale 
Clubului sportiv școlar Brașo- 
via șl ale școlilor generale din 
municipiu) ne vom referi la 
concursul propriu-zi*.  El ne-a 
dovedit, încă o dată, că gim
nastica ritmică este îndrăgită în 
multe județe ale țării că în 
multe locuri (BACAU, BIHOR, 
IAȘI, MARAMUREȘ, TIMIȘ și 
municipiul BUCUREȘTI) se lu-

Modesto FER RAR INI
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După meciul de rugby cu Italia

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI TREBUIE SĂ REVINĂ 
LA JOCUL El TEHNIC Șl AVÎNTAT CARE A CONSACRAT-O!
• Cel mai bun prilej, proxima partidă, cu selecționata U.R.S.S.
Echipa de rugby a României a 

obținut, duminică, la Buzău, e 
nouă victoria, a patra consecu
tivă In actuala edlțl*  a eam- 
piqpatulul european, victori*  
car*  o apropia și nud mult 6*

Drăgănesca, președintele Fe- 
dergjiel Române de Rugby —, 
Ja # echipă care conduce in 
clasamentul unul campionat 
european pretențiile slnt și 
trebuie să fie mari t" Iată de

sub aspectul rezultatului în 
sine (13y-6 cu Italia), ceea ce-1 
menține NEINVINȘI în cam
pionatul european, dar — așa 
cum spuneam — jocul lor în 
ansamblu a lăsat de dorit, 
fiind lipsit de elanul caracte
ristic rugbyștilor români, elan

cucerirea mult rlmlt*i  „Cupe 
FIRA". Iată, așadar, motiva de 
satisfacțio pentru toți hibitorf 
de sport din țară. Ceea ce na 
mai produc*,  la «rh-mh același 
sentiment do împlinim est*  
maniera neeoavingătoar*  t*  
care a evoluat in cea mai mar*  
parte din timp XV-1» nostru 
națjorfil in meciul eu ItaRa. 
Pentru că — cum bine re
marca tovarășul tng. Emil

La campionatele internaționale de judo

SPORTIVII NOȘTRI
DOAR PARȚIAL

AU CONFIRMAT 
AȘTEPTĂRILE

campionul național al ..grei
lor" in ultimii ani, Mihal 
Cioc.

Dar, să „creionăm", tn or
dinea categoriilor opinlil*  
noastre pr.vindu-t îndeosebi, 
p*  sportivii din lotul repre
zentativ vizați, mai mult sau

Cosfin CHSRIAC
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Grupa} realizai de înaintașii noștri : Sugar, Dumitru, Murariu. tn 
ztir.ga, ca ar. 8, Paraachiv așteaptă balonul... Foto: L MIHAICA

Constantin Niculae (dreapta) in timpul unui atac din finala 
Germană). Foto: D. NEAGU

două categorii, locul secund

Luni, ora 9. Ultimul croi, ultima doză de oxigen pe drumul Potenei BACKSYFoto : S.

o*  așteptăm eu toții — supor
teri al sportului eu balonul o- 
val — din partea echipei de 
rugby a tării noastre nu doar 
sujeție. ci șl o manieră de 
exprimare mal.- elevată, o 
înaltă tehnicitate, un joc $1 • 
ținută p« măsura unei valori 
șt a unui prestigiu dștigate cu 
multă trudă. Le Buzău, „tri
colorii" și-au îndeplinit planul

care de-a lungul anilor a de
venit proverbial !

Dominată, in citeva situa
ții Importante, a fost înainta
rea. inceptad de la linia in- 
ttl și terminlnd cu cei mal 
înalț! jucători ai noștri, car*

Dimitri* CALUMACHI

Patru zile pină la meciul cu Italia

„TRICOLORII" DESPRE AZZURRI...

cu Arndt Paluschek (R.D.

Neîndoios, Campionatele in
ternaționale de judo ale Ro
mâniei, care au avut loc sim- 
bătă și duminică în Capitală, 
ne-au oferit prilejui unor 
constatări binevenite In pers
pectiva participării sportivilor 
noștri la apropiatele campio
nate europene din Franța. De 
la bun început trebuie spus 
că bilanțul lor n-a strălucit, 
cum era de așteptat, ci a fost 
doar meritoriu : învingători la

tot la două șl poziția a treia 
la patru categorii, tn compa
rație cu alte ediții ale com
petiției, este un regres evi
dent. Nu este insă mai puțin 
adevărat că la două categorii 
(din totalul de 7) au absen
tat, fiind accidentați, sportivii 
români care intrau, îndreptă
țit, in „calculul" final : cam
pionul european al „semimlj- 
lociilor". Mircea Frăției, și

Săritoarele românce pe locul 3 In „Cupa Europei" 

0 PERFORMANȚĂ A ECHIPEI 
CARE POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ 

LA INDIVIDUAL
Concurind alături de 

cele mal valoroase se
lecționate ale continen
tului (reprezentante a 17 
țări ; nu au lipsit cam
pioane olimpic*  si mon
diale), echipa feminină a 
tării noastre a avut o 
comportare bună, cuce
rind medalia de bronz In 
întrecerea pentru „Cupa 
Europei" la sărituri. E- 
chlpa formată din Ru
xandra Hoclotă, Ileana 
Pirjol, Luiza Nlcolaescu 
si Felicia cirsie» a fost 
depășită doar de reduta
bilele formații ale U.RJ3.S. 
si R. D. Germane șl s-a 
clasat Înaintea unor se
lecționate cu veleități, 
cum sînt cele ale Ceho
slovaciei, R. F. Germa

nia. Italiei. Suediei șa. 
La Înapoierea de la Bmo, 
unde s-a desfășurat pres
tigioasa competiție euro
peană. am solicitat amă
nunte fostului internațio
nal Panteilmon Decusea- 
ră, acum antrenor. Pri
ma Întrebare s-a referit, 
firesc, la prestația spor
tivelor românce :

— Evoluția de la Frno 
a exprimat potențhAul 
actual care, insă, poala 
fi și mai bun. Ruxandra 
Hoclotă a fost constantă 
la un nivel ridicat, iar la 
ultimele sărituri ale fi
nalei a „sprintat" pur

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 4-5)

...Să reluăm filmul „campa
niei italiene", Întrerupt In nu
mărul de ieri... Al doilea mo
ment video din minl-etapa de 
la Poiana a fost cel al case
tei meciului Italia — Argentina, 
din campionatul mondial. A 
fost o vizionare tn tăcere, co
mentariile fiind rezervate după 
consumarea filmului. Jucătorii 
au Înregistrat asprimea extra
ordinară a apărării om la om

italiene și plecările rapid*  din 
apărare. Costieă Ștefănescn 
spunea : „Sigur că Italia est*  
• echipă puternică, dar jucă
torii ei nu sint niște îngerași. 
Profesioniști pină in măduva 
oaselor, el cunosc toate „artifi
ciile" care te pot ajuta. Am ur-

loan CHIRILĂ

(Continuare tn pag a T-«)

Ruxandra Hociotă, cea mai valoroasă com
ponentă a echipei României

LOTUL ITALIEI PENTRU 
PARTIDA DE LA BUCUREȘTI

Ieri, federația italiană de fotbal a anunțat presej lista 
jucătorilor selecționați de Enzo Bearzot pentru întîlnirea de 
sîmbătă 10 aprilie, de la București, cu România, în cadrul 
grupei preliminare nr. 5, a campionatului european. Iată 
lotul pe care 11 va deplasa la București campioana mon
dială : Zoff (Juventus) și Bordon (Inter) — portari ; Bergo- 
mi, Collovati (ambii de la Inter), Cabrini, Gentile, Scirea 
(toți de la Juventus) și Vierchowod (Roma) — fundași ; 
Ancelotti, Conti (ambii de la Roma) ; Antognoni (Fioren
tina), Dossena (Torino), Marini (Inter) și Tardelli (Juven
tus) — mijlocași ; Altobelli (Inter), Bettega, Rossi (ambii de 
la Juventus) și Graziani (Fiorentina) — atacanți.

Față de lotul Italian, care a participat Ia pregătirile pen
tru meciul tur, da la Florența, din 4 decembrie, anul tre
cut, clnd a fost •—0, se remarcă patru noi apariții: Cabrini, 
Scirea (atunci, indisponibili), Aneelottl șl Betlega. S-a re
nunțat în schimb la Causîo, Oriail, F. Baresi și Seivaggi.



PE ARENELE „DACIADEI" DE VARĂ ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ
f Urmare din pag. I) A DIVIZIEI „C“ DE FOTBAL

crează cu seriozitate, atlt la 
selecție, cit și In pregătire. 
Dovadă, evoluția din cadrul 
concursului, de multe ori plină 
de grație și fantezie. Nu e mai 
puțin adevărat însă că s-a vă
zut tot in concurs că unele 
echipe, din așa-zisa grupă a 
treia, „bîjbîie" prin secretele 
gimnasticii ritmice, fiind depar
te de ceea ce se așteaptă de la 
ele (județele Argeș, Sălaj, 
Neamț, Teleorman, Dîmbovița, 
Tuleea ș.a.). Amintind că prin
tre antrenorii echipelor r-au 
aflat și bărbați (de pildă, Sto- 
ian Marin din Focșani, prezent 
la toate edițiile de pînă acum), 
sau profesoare foarte tinere, 
care parcă se confundau cu con
curentele (Ana Călugăru, jud. 
Alba, 21 de ani), vom arăta 
că lupta in această ediție s-a 
dat între reprezentativele jude
țelor Maramureș, Iași și cea a 
municipiului București, ale căror 

. concurente au încântat. Pină la 
urmă, victoria a fost de partea 
reprezentativei lașului, care se 

. pare că nu vrea, nicicum, să 
cedeze supremația la această 
disciplină. Ca 0 In ultimii doi 
ani, ea s-a clasat pe locul L 
eiștigind astfel cel de-al șase
lea titlu al celor 11 ediții dis
putate pină acum, meritul mare. 
In această direcție, revenind 
profesorului Constantin Radu — 
exemplu de seriozitate 0 pasiu
ne pentru sport —, care a con
dus de fiecare dată echipa la 
succes,

CLASAMENT FINAL: 1. Jude
țul Iași (Liceul industrial 1 
Iași), antrenor C. Radu (Cristi
na Diaeonn. Cristina Lenta, 
Rodie* * Gavril, Petronria State, 
Gabi Goldan, Elena Asariri. Fe
lida Popa, Gabriela Țața) — 
campioană a „Dadadei*,  1 Ju
dețul Maramureș (Liceul „Gh. 
Șincai*  B. Mare), antrenor da
ra Pană, X Municipiul Bucu
rești (Liceul economic I), antre
nor Elena Popescu, 4. Timiș 
(Llc. fllologie-istorie Timișoara), 
8. Bacău (Șc. generală 30 Ba
cău), 6. Bihor (Lie. filologie-is
torie Oradea).

Cursa a V-* : L Catren (Bottan.) 
1 : 38,3. 2. Hlpall*. Cota : rișt. 2,50, 
ord. >4, ev. I, triplu 3—4—5 4-4. 
Cursa a Vl-a : L Robust fit. ta 
Nl-cotae) 1 :30,8, 2. Mocon, X
Crainic. Cota : clșt. 14, ord. 38, 
ev. 13, ord. triplă 70S. Cursa a 
VII-* : 1. Sardonic (M. Ștefă-
nescu) 1 : 30,5, 2. Intim. Cota 7 
eîșt. 2, ord. 3, ev. 8, triplu 5—8—7 
59. Cursa a VTH-a : 1. . Satina
PG. Popescu) 1 :32,1, X Ruleta.
2. Vinga. Cota : dșt. 4, ord. 14, 
ev. 2, ord. triplă *73. Cursa a 
IX-a : 1, Haos (Moise) 1 : 31.7,

A. MOSCU

este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.
• Se reamintește că nunul 

astăzi nul pot fi procurate bile
te cu numerele preferate de itv. 
pentru tragerea oblșnuiU Prono- 
expres de miercuri 13 aprilie, 
care va avea loc la ora 1S,48 ta 
sala clubului Progresul dta Bucu
rești, str. dr. stalcovicd ar. «a ; 

numerele clțtlgătoare urmează a 
fi transmise In cursul serii ta ra
dio șl televiziune.

CÎȘTIG URILE TRAGERII PRO- 
NOEXPR.ES DIN < APRILIE «S3: 
Cat. a 3-a : 4 variante 140%
a 29.093 lei șl I variante 35% * 
7 Z73 led ; Cat. a »-a : M va
riante 100% a 3.5«8 lei 0 K va
riante 25% a ~ ‘ "
93 variante a 
292.25 a 257 
8.(65,26 a 46 
2SM.50 a »0 
4.398,76 a 40 lei Report ealegoirla 
li 500.000 lei.

«

Finalele „Dacladei" șl ale camplonatvlnt național la scbi alpla (juniori)

CONCURS REUȘIT, ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
Parîngul a fost la sflr0tul 

săptăminii trecute, gazda unei 
poi finale a marii competiții 
naționale „Daciada*.  ediția de 
lamă : campionatul national 
ie probe alpine pentru juni
ori și Junioare. Din multe 
puncte de vedere, cursele au 
constituit o reușită : condițiilor 
organizatorice excelente. asi
gurate de comisia de specia
litate a CJEFS Hunedoara 0 
CSȘ Hunedoara. concurențli 
l-au întrecut eu ardoare. de
mons tri nd o seamă de calități 
fizice 0 psihice, care, atent cul
tivate, le vor permite salturi 
importante în aria 
tei din sporturile 
mea frumoasă, soarele 
0 mai ales 
de vînt eu 
dul lor. Ia 
Datelor celor _ ___ __ „______
alpinii români, reprezentanți al 
noilor generații de schiori, 
umerii cărora. în viitorul 
propiat. va cădea sarcina 
a contribui la relansarea __
belor alpine românești In aria 
competitivității Internationale.

In seria remarcatilor trebuie 
trecut la loc de frunte F. Crisz- 
taly (CSS Miercurea Ciuc), 
câștigător al probei de slalom 
uriaș a juniorilor mid 0 cla
sat oe locul 3 In aceeași pro
bă. dar la juniori mari. Si Sn- 
xana Naghl. tot din Miercu
rea Ciuc. ae poate mîndri cu

performan- 
zăpezil. Vre- 

arzător 
absenta rafalelor 
contribuit, la rln- 
succesul campio- 
mai tineri dintre

ne 
a- 
de 

pro-
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ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA i

L

POSraaiTAȚl MULTIPLE DE NOI Șl MARI SUC
CESE I

Agențiile Loto-Pronosport vă stau Ia dispoziție 
pînă slmbătâ 16 aprilie. Inclusiv.

CONSULTAP PROSPECTUL Șl PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETELE I

• autoturisme „Dacia 1300
• mari sume de bani
• excursii peste hotare

la codrul a 6 extrageri, cu un total de 42 
numere,

PRIMAVARA ’83“ir
Sobru, fără nici un artificiu 

artistic, programul «ditai da 
sindicatul oamenilor muncii de 
la întreprinderea „23 August*  
din Capitală pentru Festivalul 
cultural-sportiv „Primăvara ’83*.  
Dar cită culoare, ce animație ji 
role bună 0mbătă pe comple
xul sportiv Metalul 1 Stadionul 
cochet, proaspăt vopsit 0 rea- 
menajat, părea Inveșmlntat In 
haine noi deși croiala nu se 
schimbase. („Totu0, să vă arăt 
ceva in avanpremieră*  — ne-a 
spus cu nedisimulată mlndrie 
președintele clubului din șos. 
Pantelimon, Ion Sava. Și ne-a 
arătat scheletul metalic al han
garului și fundația bacului ală
turat, care vor fi gata in a- 
ceastă lună, cu forțele proprii 
ale oamenilor muncii din marea 
Întreprindere bucureșteană. Pro
babil ca o recompensă pen'.iu 
cele trei titluri naționale cuce
rite la sCrșitul săptăminii tre
cute de canotoarele Metalului, 
pe Bega).

Deschis la ora I dimineața — 
era strnbăla liberă, prilej valo
rificat eu imaginație de organe
le responsabile pentru recrea
rea 0 distracția oamenilor mun
cii, a tineretului — printr-o sui
tă spectaculoasă ta care s-au 
Îngemănat, alegoric, gimnastica 
la locul de muncă („peste I ••« 
de saiueni ai Băncii • prae- 

*

ftrnloa-
1*  slalom uriaș, 
care l-a adus

0 
•U-

un loc L la categoria 
relor mid, 
performanță 
concomitent poziția a doua 
In clasamentul categoriei 
perloare.

Mal putta taibucurătoare ooo- 
Sraperfecmenița prindpaiel Se- 
vorlte a atnbedor prob» âotnfe 
ndne, Liliana Ichtm, care n-a 
reușit să tacbete nici una din
tre ele— ta aceste oendUdl. 
Carmen Coxma, la etalun uriaș 
0 Delta Parata ta atalom, av 
dptfga*  fără probleme.

lata prtmh trsh clasați: 
slalom uriaș juniori I i L K. 
Teopeneanu (ABA Brașov), a
M. Parate (Ddnamo Brașov); S. 
P. Criaztaly (CAA- Miercurea 
Cluc); juniori U: L P. Crisztaly. 
H L Frâțflâ (ASA Brașov); X 
M. MArtecu (Braoovta); junioare 
I: L Carmen Cezma (C-S.ȘL Mter^ 
aurea Ciuo), X Sueana Naghl 
fC-S^L Miercurea Clue), â. Ddta 
Parate (Dinamo Brașov) : juni- - 
oare D: 1. Suzana Naghl. 1 De
lta Penata, ă. ’ Adriana Mierea 
(ȘolmH Sibiu); slalom. Juniori I: 
L O. Fruira Orașovia), 1. F. rt- 
»p (CâA Petroșani). A H. Foc- 
șeneanu ; Juniori Hi L L FrățUă 
X P. Crisztaly, X T. Blro (C.S.Ș. 
Miercurea CUtc); junioare I și II:
1. Delta Parata, 2. Suzana Naghl, 
A Cristina FHta (Dtaame Brașov).

e „Cupa Paring*,  ta lefii al
pin eeniort, ae va deaSșura pe 
ptatla SUma 1a 13 0 M aprUte. 
Finalele „Dacladei*  0 ale cam
pionatului national de eebl al
pin pentru seniori vor ave*  loc, 
tot ht Paring, tatre 17 0 24 a- 
prlHe.

LA METALUL
relatat președintele 
■indicatului, Petre

tlcă*,  ne-a 
comitetului 
Rădneanu) 0 performanța (erau 
prezente toate secțiile clubului), 
festivalul a continuat pînă la 
era 16. Reprizele de sport 0 
artă au alternat. Pe gazonul te
renului de fotbal, pe zgura te
renurilor de handbal, volei 0 
baschet, pe bitumul arenei de 
tenis, la mesele de ping-pong 
mu pe traseele accidentate ale 
crosului 0... șahului, schlmbind 
mereu rolurile de participanți 
in arenă sau susținători tn tri
bună, oamenii muticii de la 
J3 August*,  familiile lor 0 ti
nerii cartierului care fac sport 
pe baza Metalul au animat cu 
pasiunea lor această slmbătă 
Însorită de primăvară După 
meciul de „old-boys*  al fotba
liștilor de la Metalul 0 Mașini- 
unelte, a urmat finala campio
natului asociației intre echipele 
secțiilor Aparataj 0 Motoare. 
La handbal se Întreceau secțiile 
Mecanică I 0 Degroșare.

CtatecuL Jocul 0 voia bună, 
prezente eu ajutorul brigăzilor 
0 formațiilor artistice ale in
dicatului, al ansamblului „Rap
sodia Română*,  0-au asociat 
ritmul 0 tinerețea sportului, 
exercițiului fizic 0 recreării ta 
aer liber, sub semnul „Dada- 
da>*.

★

handbal, între 
da la Utilaje 
Constructori:'., 
aceleași fosu- 
tenii de ctap,

etapa de vară a aurii compe
tiții nationals ajunsă la cea de 
a Hl-a ediție. Astfel, pa baza 
sportivă Voința am asistat^ Ja 
dtrze dispute de * — ■ *-
tinerii muncitori 
grele. Dunărea 0 
Pe baza Cetatea, 
fiețita dispute, la 
tenia de masă 0 popice-fete, 
eu participarea tuturor asociați
ilor sportive sindicale. La Con
structorul. o demonstrație de 
judo mult aplaudată 0 „Crosul 
constructorilor de mașini*.

însuflețite Întreceri de masă 
au avut loc, de asemenea. în 
comunele Vedea. Bolta tir. Vale. 
Prundu, Joi ța, Hotarele 0 Dom
nești. (Gh. ILINA)

BISTRIȚA. Profittnd de tim
pul frumos, un mare număr de 
copil, tineri 0 oameni *1  mun
cii 0-au dat fotflnlre pe tere
nurile de sport, la întrecerile 
etapei de vară a „Daciadei*.  
Cel de la asociațiile Metalul, 
Victoria, C-S.Ș. Bistrița 0 invi
tați din Sibiu s-au întrecut la 
handbal, iar pe baza sportivă 
Progresul au avut loc jocuri 
demonstrative de tenis de dmp 
(fete 0 băieți), ca participarea 
membrilor asociațiilor C.F.R-. 
Mecanica, Proiect 0 Sănătatea. 
In parcul orașului s-a desfășu
rat „Crosul de primăvară al ele
vilor*,  reunind peste 600 de 
conetirențl din școlile generale 
0 din licee. (L TOMA)

FORMAȚIA R. I. NICOLAE - TREI VICTORII ■IMklHCTi
IL L Nteolae, ua antrenor con

troversat, 0-a dovedit calitățile, 
obțtatad ta reuniunea de dumi
nică trei victorii. In principala 
cursă a x&d, Robust, ta exce
lentă dispoziție de mers 0 con
du» impecabil, a reușit cea de a 
dcua victorie consecutivă, produ- 
ctad 0 surpriza zilei. Halmeu 0 
Haos au completat lista celor trei 
Învingători al formației, arăttad 
că acest antrenament are call ta 
formă. Remarcăm, de asemenea, 
revenirea formației I. Oană, În
vingătoare cu doi frați. Manuo 
0 Mantu. Au mal dștigat Ca
tren, ta excelentă dispoziție de 
men, dar care a beneficiat de 
modul dezordonat ta care a fost 
condus Sabău, Odoreu. cu care

Viticul-
G. ~Bîldea (Bucu-

Bnergia Gh. Gheorghiu- 
Constructorul Sf. Gheor- 
M. Calistru (Botoșani), 
Focșani — Azotom Să vi
ta Babone (Medgidia).

----  Te-

SERIA I : Cetatea Tg. Neamț
— AJS-A. Ctaipulung : A, Anghel 
(Focșani), Chimia Fălticeni — La
minorul Roman : F. Ichlm (Bu- 
zAu), TEPRO Iași — Zimbrul Si
re*  : G. PiU (Galați), Celuloza 
P. Neamț — Constructorul Iași : 
V. Coconeea (Brăila), Metalul 
Botoșani — Cristalul Dorohol : 
C. Vasile (Focșani), Metalul Ră
dăuți — A vin tul Frasin : G. Gri- 
gore (Vastul), Șiretul Pașcani — 
Șiretul Bucecea : S. Hulea (Te
cuci), Minerul Vatra Dorinei — 
C.F.R. Pașcani : C. Diacon'escu 
(Bacău).

SERIA A H-a : Luceafărul Ad- 
Jud —DEMAR Mărășești : L Bar
tolomeu (Pașcani), Letea Bacău
— Petrolul Moineștl : M. Teodo- 
dorescu (Brăila), Minerul Comă- 
negtl — Partizanul Bacău : C. 
Firică (Ploiești), Relonul Săvi- 
neștl — Minerul Baraolt : C. Vor- 
nieu (Iași), Aripile Bacău — Vic
toria Gugești : I. Pascu (Ploiești), 
Electro Sf. Gheorghe 
torul Panciu : 
reștl).
Dej - ghe : 
Gloria 
nești : . _

SERIA A m-a : Victoria 
cuci — Ancora Galați : V. Zamfir 
(Fetești), Rulmentul Btrlad — 
Progresul Isaccea : M. Svedumcac 
(Suceava) laminorul Brăila — 
Fepa 74 Blrlac : N. Barbu (Con
stanța). Avtatul Matca — ȘJ4. 
Tuleea : D. Drăgulin (Constanța), 
Chlmta Buzău — Chimia Brăila : 
G. DrlmM (Bacău). Olimpia Rm. 
Sărat — Carpați Nehoiu : N. Voi- 
ne» 'Btxxrest. >. Amibjum Măcin
— Petrolul Brăila : S. Hampu 
(Buc-uresP). DVA Portul Galați
— Metalul Buzău : J. Bratu (P. 
Means!).

SERIA A rv-a : Unirea Slobo
zia — Canal Basarabi : T. Lungu 
(Giurgiu), Ferom Urlzlcenl — 
Chlmpex Constanța : C. Badea 
(Ttaeotrște). Rapid Fetești — Ci- 
mecrx Medgidia : V. Pietreanu 
(Pitegc.). Portul Constanța — Vo
tata Constanța : L Dănofu (Bucu
rești), Granitul Babadag — Vic
toria Tăndâre. : S. Oroveanu
(Buzău). ȘJ1. Oltenița — 
tal Mangalia t G. Lustig 
Gbecrghe). Constructorul 
rsș-. — ISCTP Ulmeni : F. Oțelea 
«Brașov). Soltnil Cernavodă — 
mori Chimogl : A. Barabaș
(Brasev).

SERI 4 A V-a: Danubiana 
Bucuresc — Tetoometal Bucu
ram : G. Vasile (București). Pe
trolul Bâicol — Metalul Flopeni:
M. Pence*  (Roșiori). Aversa 
București — ICSTM BucureȚi :
N. Nâstase (București). Luceafă
rul București — Minerul Fsiinești: 
T. Badea (București). T.M. Bucu
rești — VTscofil București : P. 
Peană (București). A.S.A. Mîzil
— Chimia Brazi : G. Maneas
CP. Neamț' Caraimar.ul Bușteni
— Poiana Ctaipin*  : ta Frunză 
(Stolo'. Flacăra roșie București).
— Abatoru*.  București : N. Drapa 
(B*. f vestii.

SURIA A n-a t Chimia 
Măgurele — Cetatea 
rele : T. Iouescu 
Eteetri.ea Tltu — F.C.M. 
L Andrei (CMăraeh. 
CTmnutung — Petrolul 
G. Ioneaen (Pta'estil. 
dese — Metalul Mi’a ; I 
(Crsloval. Constructorul
— Dacia Pitești : _ _
xtaU. Progresul Topolovenl — 
Dtmărea Zimnlcea : L Costtn- 
rioarl (Drobeta Tr. Severta). 
Bectron'seu; Curtea de Argeș — 
ret. olul Bolintin : I. t opea (Pto- 
tești). Cimentul Fieri — Flacăra 
Monenl : L Ghlțesen (Rm. VB- 
eea).

Meta- 
(Sf. 

Câlâ-

Tr.
Tr. MAgu- 

(Bucuresti), 
Giurgiu: 
Mtwee’uî 
VWeie :
Chimia

S. Oprea
I

L Bfră (Ag-

un ul din caii
al turfulul rorr.â-
TEHNICE : 
(I. Oană)

N. Simion a făcut o cursă de 
z&e mari. Fideho. un 3 ani cu 
mari rezerve. Satkr., complet scă
pat ta handicap (pină ctad vom 
avea astfel <fe handicapuri 7). do
vadă fiind cota la event — 2 lei, 
0 Sardonic, eu care M. Ștefă- 
aescu 0-a ridiculizat adversarii, 
arăttadu-ee unul din eaii de 
mare valoare 
nesc.

REZULTATE 
I I L Mantu
1. Hazos. Cota : clșt. 5. ord. 20. 
Cursa a II-a : L Odoreu (Station) 
1 : 2B.3, 1. Habttus, 2. Turlcel.
Cota : cftșt. 1,80, ord. închisă, ev. 
M, ord. triplă 279. Cursa a HI-a î 
1. Fideli o (Marinescu) 1 :37,8,
1. Dineu. Cota : clșt. 2, ord. S, 
ev. <. triplu 1—2—3 M. Cursa a 
IV-a t 1. Manuc (Oanăi) 1 :30.4,
2. Tonoraș, 2 Beta. Cota : dșt.
3. ord. 8, ev. 2, ord. triplă ÎS.

Cursa
1 : 44,1,

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• A ta oeput depunerea buleti

nelor pentru un concurs Prono
sport deosebi*  de atractiv, care 
cuprinde meciurile etapei din ÎS 
aprilie a campionatului divizto- 
*ar A al țării noastre, precum 0 
pe oeJe ce vor avea loc miercuri 
M aprilie ta cadrul semifinalelor 
cupelor europene, astfel :

n.
F. 
vl^te ;
8. C. 
F.C.M. 
A.S.A. 
hor —

L F. C. Argeș — Dinamo 
Jiul — Sportul ztita.

C. Constanța — 
IV. Chimia 
Bacău ; V.

Brașov ; VI. 
Tg. M. ; VB.
Petrolul ; VW. Hambur

ger s.V. — Real B. Sebastian ;
IX. Widzew Lodz — Juventus ;
X. Waterschei — F. C. Aberdeen ;
XI. Real Madrid — F. C. Austria ; 
XD. S.C. Anderteoht — Bohe
mians ; xm. „U” Craiova — 
Benfica Lisabona.
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Buc. I 
: in. 
Tlrgo- 
V. —

C. S.
Rm.
Corvinul — 

r. c. oit —
F. C. Bi-

Seria A VH-a : JiuJ Rovlnari
— Minerul Horezu : H. Lencu 
(Alba Iulia), Electroputere Cra
iova — Lotru Brezai : M. Cojo- 
caru (Cîmpulung), Dunărea Ca
lafat — IPC Slatina : G. Peptan 
(Orșova), Mecanizatorul Simian
— C.F.R. Craiova : S. Magda (Ti
mișoara), Sportul muncitoresc 
Caracal — Progresul Corabia : 
M. Buciumeanu (Tîrgoviște), Vi
itorul Drăgășanl — Metalurgistul 
Sadu : V. Tabără (Ploiești), Ar
mătura Strehaia — R-aoolta Sto“- 
cănești : A. Naidin (Petroșani), 
Constructorul Craiova — Petrolul 
Ticleni : T. Tuiu (Caransebeș).

SERIA A VHI-a : Unirea Tom
natic — Frontiera Curtici : I. 
Bania (Oradea;, Minerul Moldo
va Nouă — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș : C. Bitlan (Craiova), 
Minerul Oravița — Unirea Sin- 
nieolau Mare : C. Pădurăriței,
(Oradea), Dlerna Orșova — Celu
loza Drobeta Tr. Severin : M. 
Vtntilă (Caracal), C.F.R. Arad — 
Metalul Bocșa : L. Farago (Ora
dea), Minerul Anina — Victoria 
Jneu : M. Circo (Brad), Vulturii 
Textila Lugoj — Constructorul 
Timișoara : L. Mincu (Tg. Jiu), 
Șoimii Lipova — Minerul Certej: 
ta Sălăgean (Satu Mare).

SERIA A IX-a : Minerul Ani- 
noasa — C.F.I1 Simeria : R. Le
pădat (Timișoara), Mecanica Alba 
Iulia — Metalul Aiud : A. Foriș 
(Reghin), Minerul Paroșeni — 
Minerul Ghelar : R. Golenț (Ti
mișoara), Dacia Orăștie — Victo
ria Călan : C. Manda (Reșița), 
Explorări Deva — Unirea Alba 
Iulia : D. Dracea (Craiova), Soda 
Ocna Mureș — Șurianul Sebeș : 
R. Abraham (Zalău), Textila Cis- 
nădie — Inter Sibiu : Gh. Con
stantin (Rm. Vflcea), Minerul 
Lupeni — Minerul Știința Vul
can : R. Vlad (Lipova).

SERIA A X-a : Olimpia Gher
la — Victoria FIUT Cărei : G, 
Toth (Aiud), Unirea Valea lui 
Mihai — Minerul Sărmășag : 
I. Munteanu (Timișoara), Chimia 
Tășnad — Voința Oradea : G. 
Bretan (Baia Mare), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul dr. P. Groza: 
L Ghencean (Satu Mare), Oașul 
Negrești — CEM Cluj-Napoca :
O. Gheorghe (Bistrița). Oțelul dr.
P. Groza — Rapid Jibou : ta 
Popa (Arad). Bihoreana Marghita 
-Silvania Cehu Siăvaniei : A. Gla
ser (Arad). Bihorul Beuș — Sti
cla Arieșul Turda : L Cagula 
(Bala Mare).

SERIA A Xl-a : Bradul Viseu
— Forests Bistrița : L. Pal 
(Gherla), Metalul Tg. Mureș — 
Minerul Baia Surie : M. Ludo- 
țan (Sibiu). M'nerul Băița — 
Sticla Bistrița : N. Gavrilă (Cluj- 
Napoca). Minerul Rodna — Oțe
tul Reghin : I. Zombori (Odor- 
hel). Minerul Bala Borșa — Mi
nerul Băiuț : V. Ciuciudan (Su
ceava), AvIntuJ Reghin — Lăpu-
țul Tg. Lăpuș : I. Fi ori cel (Bra- - 
șov). Textila Năsăud — Cuorom 
Baia Mare : V. Kazmani (Cluj- 
Napoca). Meciul Unirea Seini — 
Mureșul Luduș nu se dispută.

SERIA A xil-a : Textila Prej- 
mer — Mmerul Bălan : A Tlriea 
(București), Metalul Sighișoara
— Progresul Odorhei : I. Saroșl
(CSuj-Napoca), Metrom Brașov — 
Mureșul Toplița : S. Flore» (Ale
xandria), Tractorul Miercurea 
Ciuc — Chimia ■ oraș Victoria : 
V. Staar (Bistrița), Utilajul Făgă
raș — Tractorul Brașov : M. Flo
re*  (Craiova), IMTX Agnita 
Mobila Măgura Codlea : N. 
gulescu (Rm. VHoea). TCIm 
șov —

lor- 
______ w___  ,, Bra-
“r — Torpedo Zămești : L
Mathe (RegTiln), Unirea CrlstunC 
Secuiesc — Ni tram cm La Făgăraș: 
V. Stan (Gherla).

2. Client, 3. JuUeta. Cota : clșt. 3, 
ord. 14, ev. 7, ord. triplă 133, tri
plu 7—8—9 2S Cursa a X-a : X" 
Halmeu (R. I. Ntoolae) 1 : 37A 
X Delleat. Cota i clșt. 1,44, ord. 4, 
ev. 10.

Cat. a
Cat. a
Cat a

*-*:  
T-ss: 
l-e:

NOEXPR.ES
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ZILNIC -0 ORĂ PENTRU EXERCIȚIUL FIZIC !

Aurelian BREBEANU

T. BRĂDEȚEANU

apreciază dr. Nicolae IONESCU, directorul
Spitalului pentru studenți din Bucureșt

fizleâ șl 
studenților 
— cum ti
nt. D. Slr-

• Tovarășe dr. Nicolae lo- 
nescu, pledați — de aproape 
un sfert de veac — pentru e- 
xercițiul fizic, pentru sport Ln 
rindul studenților...

— Am făcut-o și o fao cu 
toată convingerea, apreciind 
valoarea Inestimabilă a mișcă
rii, a exercițiului fizic, a spor
tului pentru un organism rinăr, 
supus — prin studiu Intens — 
unui program pslho-Intelectual 
riguros, la mari eforturi. Or, 
pentru realizarea unei rezis
tențe sporite, pentru o sănătat» 
robustă, deplină, exercițiul fi
zic este absolut necesar fiecă
rui student !

O Vorbeați recent, la o intu- 
nire eu studenții, o preocupare, 
dealtfel, curentă a dv., de ne
cesitatea unei alternanțe Intre 
studiu șl destindere. Vreați să 
dezvoltați ideea ?

— Dar e foarte simplu : pe
dalarea exclusivă pe efort inte
lectual, ore Întregi, adesea 
nopți întregi, nu tace decR să 
deregleze un organism ttnăr. 
De alei nevoia unei alternanțe, 
a studiului cu exercițiul fizic, 
cu mișcarea In aer liber, pen
tru asigurarea unei stări de 
sănătate, In special pentru un 
echilibru al sistemului nervos, 
cel mal solicitat in cazul stu- 
dențimil. Altminteri se pot tvl 
neajunsuri, slnrdroame neuro- 
psihice, de la banalul sindrom 
de suprasolicitare la neuraste
nii și psihopatii dintre oele mal 
complicate, când uneori și inter
venția medicului poate fi tar
divă...
• Care ar fi soluția, reco

mandările specialistului t
— Pentru sănătate șl roburba- 

ță, pentru uin randament sporit 
la învățătură e necesar ca fle
care student să iși dedice ZIL
NIC o oră pentru exercițiul fi
zic. Dimineața, prin dteva a- 
xerdțll de gimnastică ; Intre 
cursuri — scurte plimbări, dacă

să dublăm spațiile 
Este o realitate, cel 
5 000 de tineri care 
aici sln.t nevoițl să 
fel de fel de soluții 
de a face sport la 
de seară !) pentru a-șl împlini 
nevoia de exercițiu fizic. Ape
titul lor pentru mișcare. ln
mod organizat, are drept re
zultat șl poziții de frunte la
campionatele universitare : •
Analiști la atletism, un loo pe 
podium la șah. Se așteaptă a- 
cum finalele la judo, tir, ca
notaj, orientare sportivă etc.

Pasiunea pentru mișcare, a- 
tragerea studenților gălățenl în 
sport, prin strînsa relație din
tre catedra de specialitate si 
A.S.C., iși găsește expresia sl 
intr-o serie de competiții tra
diționale — Mecantada, Cupa

vA I
Dauo< realizat de

Tiberiu STAMA

de a găsi căile, mijloacele pentru a atrage 
in activități sportive marea masă a stu
denților și mai ales de a convinge de ne
cesitatea practicării continue, zilnice, a e- 
xercițiului fizic, ca o modalitate de menți
nere a sănătății, robusteții, pentru sporirea 
capacității de învățătură. Este un deziderat, 
din păcate, nu peste tot realizat. Se 
impune, de aceea, să se stăruie in a face 
din sport, un bun al tuturor studenților 
noștri. In acest sens nu există nici o rețe
tă, nici o limită. Cum ne-am convins, stu
denții iubesc mișcarea, sînt receptivi la ori
ce inițiativă destinată să îi aducă pe tere
nul de sport. Avem datoria să ne înscriem 
cu cit mai multe asemenea Inițiative...

răpitoare. Președintele asocia
ției studenților comuniști — din 
acest centru universitar, Doru 
Tăbăcaru, student în anul m 
al Facultății da mecanică sub
linia că „pentru a acoperi toa
te cerințele, nevoia de mișcare 
a studenților noștri s-ar cuveni 
.............. actuale I* 

aproape 
studiază 
găsească 

(a efesea 
ore tlrzll

frlgotehnlstulul, o divizie de 
volei, baschet și fotbal, aler
gări de eres, pe facultăți, mal 
recent prtntr-un cum de ini
țiere ln Înot, la care numărul 
amatorilor este ln continuă 
creștere. Tradițională a ajuna 
și „Cupa anilor I*, care — cura 
aprecia asistenta Elena Crlșan, 
responsabile activității spor
tive de masă pe oenteul uni
versitar gălățean „asigură de
marajul studenților noștri in
tr-o sultă de concursuri șl 
competiții, ne oferă totodată 
prilejul de a selecționa șl pre
găti pe viitorii titulari al for
mațiilor care ne reprezintă in 
Dacladă".

Așadar, un climat de mun
că rodnică menit să asigure un 
tot mal puternic avlnt sportu
lui ln rindul studenților dla 
Galați, viitori specialiști în 
mecanică, construoțll navale, 
chimie alimentară, hidrotehnic, 
mașini termice, profesori în în- 
vâțămlntiui de toate gradele, 
cadre atît de necesare econo
miei noastre socialiste.

îșî propune să surprindă unele aspecte actua-e regate 
de nevoia de exercițiu fizic pentru tineretul studios 
din institute și facultăți, cu împlinirile existente, dor și

Realitățile atestă că exercițiul fizic, ac
tivitățile sportive organizate, răspund 
nevoii de mișcare, cu precădere in 

aer liber, a studenților din patria noastră. 
Acolo unde activitățile sportive sint bine or
ganizate, statornîcindu-se o strînsă colabo
rare intre catedrele de educație fizică și 
sport și asociațiile studenților comuniști din 
centrele universitare, rezultatele sint cele do
rite, împlinirile apar firesc. în reușita ac
țiunilor de cuprindere a tineretului studios 
din institute și facultăți, rolul preponderent 
revine cadrului de specialitate, primul che
mat să apropie pe student de terenul de 
sport, de orele de sănătate prin mișcare, 
prin exercițiul fizic. Stă în putința acestuia

"------------'A
Formă de educare comunistă a tinerei generații, 

exercițiul fizic și sportul se integrează tal moi 
armonios în bugetul de timp al studenților noștri. 

Există, la nivelul tuturor celor 19 centre universitare, 
hotărîrea — exprimată recent cu prilejui Conferinței a 
Xlll-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România - de □ îndeplini sarcinile reieșite din Mesa
jul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, adresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, in direcția creșterii continue a gradului de 
cuprindere a studenților la practicarea sistematică o 
exercițiilor fizice și sportului, perfecționării cadrului d« 
organizare și desfășurare a tuturor ocțiunilor de acest



Scrimerii români ia „mondialele" de tineret ’83 și perspectiva lor

FLORETISTELE
FLORETIȘTII Șl
Aproximativ 150 de scrimeri 

din 35 de țări de pe toate 
continentele au luat parte la 
cea de a 34-a ediție a campio
natelor mondiale de tineret, 
desfășurate la începutul aces
tei luni, la Budapesta. în lup
ta pentru cele patru tithiri 
mondiale, ca și pentru cele
lalte opt locuri pe podium, 
S-au aflat pe planșele insta
late în noua și moderna sală 
„Budapesta" reprezentanți ai 
unor reputate școli de scri
mă : italiană, franceză, sovie
tică, ungară, poloneză. vest- 
germană, al altora, care de 
clțiva ani Încearcă să-și cro
iască drum in această impor
tantă disciplină olimpică, pre-

CONFIRMĂ, SABRERII PROMIT, 
SPADASINII DEZILUZIONEAZĂ

goniștii marilor confruntări o- 
țimpice și mondiale ?

S-o spunem din capul locu
lui, tinerii noștri ccrimeri 
n-au produs nici o surpriză la 
ediția 1983 a „mondialelor" de 
tineret, ei clasindu-se in final, 
ca foarte mici diferențe, pe 
locuri previzibile. Schimbul 
de ștafetă care a mers 
mai

previzibile.
a

bine a fost, evident, 
reta feminină, toate cele 
fete înscrise pe lista de 

Elisabeta Guzganu.

eel 
flo- 
trei 

con-
curs
Rozalia Oros și Csila Rupar- 
csics — numărindu-sc printre 
protagonistele probei, intrind 
intre primele 16 competitoare, 
primele două chiar printre 
cele opt calificate finală.

HIsabeta Guzganu 
medalie te brom, Dorina Vaccaroni (Italia) — aur 

argint, pe podiumul de premiere 
dreapta). Telefoto : Agerpres

Primele trei tinere floretiste ale lumi£t 
(România) 
ți Laurence Modaine (Franța) — < 
(In fotografie de la stingă spre

eum scrima japoneză, chineză, 
nord-americană (S.U.A. și Ca
nada). australiană, dar si ti
neri «crimeri trimiși de fede
rații naționale care se află la 
primii pași în asemenea com
petiții de anvergură, cum au 
fost cei din Columbia. Coreea 
de Sud, Kuweit. O dovadă 
peremptorie a extinderii în 
spațiu geografic a acestui 
sport, care, conjugată cu mul
tele surprize consemnate în 
Palatul sporturilor „Budapesta" 
(italienii — toate cele 4 titluri 
puse în joc. fapt fără prqce 
dent ; sovieticii — nici o me
dalie de aur sau argint ; vest- 
germanli — nici un loc pe po
dium ; prima medalie obținută 
la o competiție mondială de 
Canada — spadasinul Chouin
ard și primul floretist din Sta
tele Unite lntr-o finală — 
spadasinul Trevor), au dat 
un caracter inedit, un plus de 
culoare pasionantelor între
ceri ale speranțelor scrimei 
din Întreaga lume.

Care a fost locul reprezen
tanților scrimei românești In 
această competiție, unde s-au 
aflat pe planșe multi dintre 
cei sare se vor număra in vii
torul apropiat printre prota-

Iar Elisabeia Guzganu obținind 
medalia de bronz. Coreiind 
acest rezultat cu faptul că 
Înaintea medaliatei noastre 
s-au clasat doar italianca Va
ccaroni. campioana Europei și 
deținătoarea „Cupei Mondia
le" la senioare, și Laurence 
Modaine (Franța), fosta cam
pioană mondială de tineret, 
ambele cu mal multă expe
riență competițională si la 
vîrsta limită a cadeților (20 
ani), performanța Elisabetei 
Guzganu se plasează dincolo 
de strălucirea bronzului intr-o 
perspectivă nu prea depărta
tă. Dealtfel, personalități din 
lumea scrimei, ca de exemplu 
Guido Malacarne, secretar- 
trezorier al Federației Interna
tionale de Scrimă, și Lidia Sa- 
kovics, fostă medaliată la 
„mondialele" de tineret, ac
tualmente ziaristă ungară, 
ne-au vorbit elogios despre 
scrima valoroasă, de reală ți
nută tehnică, practicată de 
floretista româncă. Iar ran
damentul global al acestui 
trio, component de bază ai 
primei reprezentative feminine 
de floretă, pregătită cu com
petență de antrenorul Ștefan 
Haukler, a confirmat asccnsiu-

nea tinerei noastre echipe, 
îmbucurătoare in perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1984.

Sabrerii au fost foarte a- 
preape de obiectivul propus, 
intrarea in finală. Vllmoș 
Szabo s-a aflat de două ori la 
un pas de această calificare, 
înfringerea în fața italianului 
Virgilio datorindu-se numai 
lipsei de experiență și emo
tivității In fața unei posibile 
performanțe. Dealtfel, dapă 
părerea noastră, cu excepția 
primilor clasați. Italianul Ma
rin și polonezul Oleeh, cei
lalți 6 finaliști nu erau supe
riori sabrerului brașovean, 
pregătit de Ladislaa Rohony 
și Mihai Ticușan (i-a și Învins 
in grupele preliminare pe so
vieticul Bogoslovski și fran
cezul Daurelle. final, ști). EI 
rămine, evident, • promisiune 
pentru anii ee vin (este in 
virstă de 18 ani), ca și cole
gul său de club. Walter Sul
tan. oprit in cursa pentru fi
nală de un accident, după o 
evoluție curajoasă (printre 
Învinșii săi numărindu-se și 
medaliatul cu argint Oleeh).

In schimb, floretiștii și spa
dasinii au fost in nota senio
rilor din acest sezon : nesa- 
tisfăcător. Doar cu floretistul 
Atila File, calificat tn elimi
nările directe, și cu spadasi
nul Andrei Sebok !n turul 3 
(colegul său Sorin Saitoc »-a 
stins înaipte de a se aprinde, 
in turul 2 !), rezultatele se 
Înscria pe linia eeboritoare a 
acestor arme din ultimii doi 
ani. după succesele Înregistra
te in anul 1381. Dar era >4 
uităm : floretistul Livius Bu- 
zan. eliminat din primul tur, 
a ctștigat apoi turneul de con
solare. Palidă consolare pen
tru contraperformanta sa.

Paul SIÂYESCU

DUPĂ MECIUL DE RUGBY CU ITALIA
(Urmare din pag. I)

M pierdut In margine inad
misibil de multe baloane (Ti- 
nnrl, Zanon et comp, au cu
les la tuse cam 7 baloane din 
10 Q. Șl fără baloane, de unde 
atacuri pe treisferturi ? Le-au 
Încercat „azzurrii" prin ta- 
lentațli lor centri Francescato 
tMascloIettl, prin „uvertura" 

ttarello. care Împreună cu 
fundașul și căpitanul echipei, 
Gaetaniello, au atacat variat 
Și mult, mai mult chiar decît 
au făcut-o in ultimul timp 
tradiționalii ți redutabilii noș
tri adversari, rugbyștii fran
cezi. Sigur, intențiile lor, din- 
tr-o lipsă de sincronizare, n-au 
fost transformate in... puncte, 
țpre avantajul nostru. Dealt
fel, vicepreședintele Federa
ției italiene de rugby, Gian
carlo Donddi, după ce a fă
cut cuvenitul elogiu echipei 
Învingătoare — ,jo echipă prea 
tare astăzi, pentru Italia" — 
ne-a precizat că „a fost plă
cut impresionat de jocul com- 
patrioților săi. foarte tineri 
(media de virată a echipei 
fe de ani)".

Fără Îndoială, și echipei 
noastre U este necesară o ope
rațiune de întinerire. Nu sin- 
Sem pentru schimbări pripite 
M radicale înaintea partidei 
ultime cu U.R.S.S.. de la 
Kiev, partidă extrem de grea, 
care va trebui abordată cu 
toată răspunderea. Dar consi
derăm că aceasta nu va putea 
fi cîștigată decît dacă rugbyș- 
tfi noștri vor reveni la stilul 
lor ofensiv dlntotdeauna, atît

de spectaculos și eficace. 
RugbyștU trebuie readuși pînă 
In ziua meciului (15 mal) in 
forma lor cea mai bună.

ȘI TREI DECLARAȚII CU
LESE LA CABINE

Valeriu Irimescu, antrenor 
federal : „Nu sint mulțumit 
de jocul rugbyștilor noștri. 
Am cedat multe baloane in 
tușe. După 3—0 ne-am relaxat 
prea repede și am fost domi
nați. Cred că trebuia să e- 
fectuăm cele două schimbări 
mai devreme (Borș și Pașcu). 
Meciul eu sovieticii — care va 
fi desigur si mai greu — tre
buie pregătit eu mult mai 
multă atenție".

Theodor Rădulescu, antre
nor : „Ne-am chinuit realmen
te pentru a obține victoria, 
care ca orice victorie trebuie 
salutată. M-a surprins jocul 
Înaintării noastre — in zi 
foarte slabă — pentru că 
despre treisferturi nu ne fă
ceam prea multe iluzii. Ita
lienii ? Ce să spun, doar atît 
eă ei participă și se clasează, 
de regulă, pe locul II în C.E. 
de juniori (după Franța), in 
timp ce noi nu maf luăm par
te de 2 ani la Întrecere..."

Mircea Paraschiv, căpitanul 
echipei : „Orice echipă, fie 
ea cit de mare, nu poate juca 
mereu la cel mai înalt nivel. 
Be tntimplă uneori să ciștige 
șl fără ca jocul ei să placă..." 

în Încheiere o vorbă bună 
despre gazde : Buzăului nos
tru 10 la organizare.

CUPA ROMÂNIEI"-0 COMPETIȚIE DE NIVI 
IN CARE POLOIȘTII NOȘTRI AU RĂMAS

9

Turneul de calificare la C. E 
pregătit cu o angajare sporită

Intre bun șl foarte bun — 
— la un asemenea nivel s-a 
situat. în opinia unor reputati 
specialiști, turneul internatio
nal de polo ai tării noastre, 
ediția numărul 1. disputat în 
a doua jumătate a săptămînii 
trecute. într-o organizare „la 
Înălțime", ea să folosim terme
nul rostit de oaspeții săi. Ono
rată de prezenta a două echi
pe de Incontestabilă valoare. 
Ungaria (vicecamploana mon
dială a venit, după spusele an
trenorilor ei. cam cu cea mai 
valoroasă garnitură la această 
oră) și Cuba. „Cupa României" 
a descoperit o nouă formație 
puternică. In stare să-si cuce
rească o poziție net superioară 
celei de pînă acum In arena 
internațională Am numit re
prezentativa Cehoslovaciei. în
tru totul neașteptată laureată a 
competiției. Excelent clădiți fi
zic — centrul Polacik. desem
nat cel mai bun jucător al 
turneului, are alura unui rug- 
byst de linia a doua ! —. po- 
loistii lui Ladislau Bottlik si 
Rudolf Stoffan au etalat si un 
remarcabil bagaj de cunoștințe 
tehnico-tactice, avînd. în plus, 
atuul unui portar de clasă 
(Kala). La reușita întrecerii au 
contribuit, ducă puteri, si for
mata Poloniei, si totul nostru 
de Juniori, acesta din urmă a- 
rtnd cel mai mare dstig în în- 
sări posibilitatea de * juca în 
compania unor adversari de 
valoare, mult mai rutlnati. A 
Jucat fără complexe Zaharia, 
Ghlță, Vamoș, Oprișan, Ragea, 
Ușae tei a arătat că poate 
fi portarul sigur te care e 
attta nevoie) g eeilalți de- 
moastrind • autentică creștere 
a potențialuluL

Bentru reprezentativa noastră 
aatJonalâ. competiția s-a dove-

trebuie

dit 
tă

acțiuneVlad Hagiu 
România —

în
Ungaria (7-

SĂRITOARELE ROMANCE
(Urmare din pag. 1)

simpla spre locul 5, 
care l-a ocupat. llea- 
Pirjor putea să ocupe

și 
pe 
na 
locul 5 la platformă, după ca
lificări, dar insuficienta expe
riență a concursurilor 
ploare a adus-o pe 
Luiza Nicolaescu, tot 
formă, a acuzat si ea 
experiență, eu efecte 
asupra săriturilor tn șurub . 
licia Cîrstea nu s-a concentrat 
suficient la „impuse", din ears 
cauză după calificări se afla a- 
bia pe locul 11. dar la finale 
a concurat excelent, ureînd Dini 
pe locul 13.

— Care sînt perspectivele să
ritoarelor noastre in concursu
rile individuale prin prisma ni
velului general al „Cupei Eu
ropei" ? Mai direct, programul 
lor este competitiv pe plan In
ternational ?

— La trambulină, fetele noas
tre se situează la nivelul frun
tașelor din Europa (n.r. : deci 
si al celor din lume), mal pu
țin saltul contra, pe care ro
mâncele II execută o dată și 
jumătate. Iar marile campioa
ne de două ori ți jumătate. 
La platformă se cere îmbună
tățit dublul salt din echilibru 
(coeficient 2,4) cu săritori care 
să ajungă la coeficienți de 2,8 
si chiar 3,2. Observațiile făcu
te la Brno vor servi pentru îm
bunătățirea activității viitoare.

de am- 
loeul 7 ; 
la plat- 
llpsa de 
negative 

Fe-

LOCUL 3
ba scopul finisării suitorilor tn 
aoa fel tacit cele 4a nota S (si 
peste seta *1 să aibă ruralrt- 
tate.

— Au fort s! 
gramul general 
rope' ?

— ELneintelea. 
feră la gradul 
caltatc kl mo* 
aa fost triplu salt si jumitate 
centra grupat 
dublu salt si jumătate înapoi 
Întins (3J) si triplu salt si ju
mătate răsturnat grupat (3,5 — 
coeficient maxim).

— Știm că la Brao s-a aflat 
st fostul eamnkm olimpic Klaus 
Dibiasi. In eaUtate de reore- 
zentant *1 federației italiene si 
de antrenor. Cunoscind că atl 
concurat elndva Smoiwmă si că 
vă leagă sentimente de nrie- 
tenie, ați schimbat — desigur — 
impresii. Ne interesează opinia 
marelui campion despre sări
toarele românce.

— Prietenul nostru, al româ
nilor. Klaus Dibiasi. ie-a re
marcat pe fetele noastre Încă 
de la antrenamente. Iar după 
concurs a afirmat eă dacă ar 
H avut ..firmă", adică dacă ar 
O avut mai multe apariții la 
marile concursuri Internationa
le, ele ar fi fost mai bine eo- 
tale de arbitri. El speră Intr-o 
colaborare Intre săritorii din 
România si din Italia, eoncre- 
flzată prin antrenamente comu
ne șt concursuri bilaterale.

nootătt tn ure
al „Cupei Eu-

(coeficient SA.

de o importan- 
cu . adevărat 

deosebită, ea avînd 
loc la mai puțin 
de trei săptăminl 
Înaintea plecării 
la turneul de la 
Bruges, unde mi
za este obținerea 
dreptului de a se 
număra intre cele 
mai bune opt e- 
chlpe ale bătrinu- 
lul continent. Și 
unde între contra
candidate se 
afla această 
prinzătoare, 
schimbare la față, 
echipă a Ceho
slovaciei ! Cele 
cinci jocuri sus
ținute de poloiștii 
români nu au prea 
semănat unul cu 
altul, prestația lor 
fiind diferită chiar 
de la... o repriză 
la alta. Se poate 
vorbi, după opinia 
noastră, despre o 
anume creștere a 
capacității de ex
primare spre fi
nele turneului, cî- 
teva deficiențe ob
servate 
but, cu 
siderată 
baza 
o adversară 
ne probleme) 
din mers, cum aprecia si an
trenorul Iul iu Capsa. Ce-i dreut. 
intr-o analiză a comportării na
ționalei noastre nu trebuie o- 
mis .amănuntul" eă ea nu a 
mai participat, de multă vre
me. la o eompetitie puternică, 
singura in măsură să edifice 
asupra capacității reale de joc. 
Doar campionatul intern a mai 
permis ..luarea pulsului" celec- 
tionabililor. insă si aceasta din 
timp în timp, formula de des
fășurare comprimînd. cum se 
știe, etapele in turnee, ultimele 
trei desfășurate, toate, intr-o 
singură lună — februarie.

Dar chiar si in aceste con
diții. fără nici o scuză ne apare 
lipsa de angajament, de dă
ruire a unora dintre jucătorii 
folosiți. „Se pare că in cazul 
lor si-a făcut loc Infatuarea" 
— observa antrenorul federal 
Anatol Grintescu. Dacă într-o 
partidă sau alta, unul sau al
tul dintre pololști a țvut mo
mente bune, aproape de ceea 
ee așteptăm de la ei. dnd e 
vorba de făcut evidențieri pen
tru întreaga desfășurare a tur
neului pot fi reținute numai 
dteva nume. Al iui Vlad Ha-

de de- 
(con- 

pe

în meciul 
Cehoslovacia 
de mulți, 

rezultatelor anterioare, 
ce nu va pu- 

fiind corectate

Fot

giu, InsistJ 
Dorin Cost 
Ml hal Tti< 
pot efectiv 
rător tn 
(ne)rezolvas 
In plus, zJ 
ții. aure pi 
rezultat tn 
Ungaria. A 
xemplu. a 
notindu-si, 
lipsuri. Ne 
împreună ] 
eleni — voi 
eestora in 
pînă la pd 
Bruges. Aij 
tinuare în 
ră. „aflată 
care poate 
timp insă, 
asteptind 1J 
tntr-“ citi 
douAmi pa 
delor". eun 
antrenor 1 
mati. în fJ 
oeptie-douăl 
reunește td 
tn sportul I 
apă in ad 
perspectivă] 
multă dărd 
„suflet" și I 
— de mai I 
deosebi dil 
mai tineri.I

„IMPRESII DINTRE CELE MAI
Scurt dialog cu ing. Die

ter Zuhl (R.F.G.), aprecia
tul arbitru international :

— Cum apreciați valoa
rea turneului de la Bucu
rești 7

— A foit, după părerea 
mea, o competiție foarte 
bună. Cu meciuri de spec
tacol, eu dispute dîrze, ți 
eu o mare surpriză : echipa 
Cehoslovaciei, aflată in
tr-un progres impresionant

— Despre echipa Româ
niei 7

— A părut mai deconec
tată la primul joc, neațtep- 
tindu-se la o asemenea re
plied din partea pololțtilor

cehoslovaci 
junge să i 
finalul fl 
formație d 
gică, disci] 
să-ți im] 
sul in sittl 
ritate nun 
mai rapidl 
iar In ap] 
nu pripita 
in unele ] 
puteți ave 
la Bruges

— Cu ca 
din capital

— Dintrl 
moașe. Și 
de sport 1

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

mal puțin, să concureze la 
.europene". Să precizăm însă 
mai întîi faptul că la toate 
categoriile sportivii români aa 
avut parteneri de întrecere 
dornici de afirmare, nnil din
tre ei eu succese de presti
giu In palmares. „Școlile de 
judo" din Uniunea Sovietică, 
R.D. Germană, Franța. Italia. 
Polonia și Ungaria care au a- 
vut concurentă, în competiția 
de la București, se bucură de 
o frumoasă reputație tn arena 
Internațională și deci confrun
tările cu sportivii acestor țări 
au dat girul unor verificări 
concludente.

La categoria superușoară. 
tinărul Gheorghe Dani, a de
venit. îndeosebi după ee 
Arpad Szabo nu a mal intrat 
in vederile selecționerilor 
„omul" nr. 1. El a și confir
mat anul acesta reale posibili
tăți de viitor performer. Să

reamintim, do pdldă, succesul 
său notabil la recentul turneu 
International de la Potsdam, 
la care au participat concu
rent! din 18 țări, clastndu-ae 
pe locul 2, fiind învins doar 
de un judoka japonez. Dumi
nică însă, el z-a pripit, atit în 
meciul cu francezul P. Roux, 
cit și tn cel eu italianul R. 
Revella, aventurîndu-sc, prea 
sigur de reușită, ta atacuri 
necontrolate și a fost Inevita
bil contrai. Birgulncios și 
deopotrivă talentat Dani poate 
să Învețe din acest eșec pen
tru a se prezenta cit mal 
btpe la „europene". Ceilalți 
doi „superușorj" ad lotului. 
M. Iulian și 8. Lazăr, incă 
na pot aă tină pasul lntr-o 
competiție de amploare.

„Semiușorul" Constantin 
Nlculae ș-a impus la nivelul 
performanțelor sale de vice- 
campion mondial șl de fost 
campion european (1981). ciș- 
tlgind trei meciuri în serie 
prin ippon. Le-a ciștigat, cum

ee știe, și pe următoarele 
două, adjudecîndu-șl primul 
loc. Totuși. Nicuiae a treeut 
prin emoții șl aceasta numai 
din cauza neatenției : a fost 
condus la puncte de francezul 
I. P. Hansen șt l-a scăpat din 
„fixare" pe A. Paluschek 
(R.D. Germană). Decl.„ atenție 
sporită Nicuiae !

înzestrat eu forță deosebită 
șt beneficiind de o bogată ex
periență competițională, Si- 
mion Topiicean trebuia să se 
detașeze la „ușoară" cel puțin 
tn fata sportivilor din tară pe 
care i-a învins abia la Urni
tă. Firește, important e să 
cîștigi. A nemulțumit însă re
petabila sa greșeală elnd se a- 
flă in avantaj. L-a condus cu 
3 puncte pe francezul C. Dyot 
în finală și deodată z-a văzut 
proiectat cu o-soto-gari (se- 
cerarea mare din exterior) di
rect în ippon I EI plătește tri
but lipsei de mobilitate, e&reia 
trebuie să-i acorde • atenție 
mult sporită. Oricum. Topll-

eaan. med 
C.E. •81. a 
Ion NăstăJ 
»Șters“. P< 
nit chiar 
Dyot și 
tate dar ] 
și Radu 1 
dat decizi] 
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Âdnoîări la campionatele de hanu’lial. Divizia „A"
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Stat dteva lucruri Îmbucu
rătoare îl altele menite aă 
creeze efervescentă, un «tari 
lansat ta lupta pentru titlu. A- 
cestea «tot caracteristicile ac
tuale ale campionatelor de 
handbal. Divizia „A*. aflate ta 
plină desfășurare.

îmbucurător este, desigur, 
faptul ci performera rezonului 
international. Dinamo Bucu
rești, calificată — după cum 
se știe — ta finala -Cupei cu
pelor". nu a-a lăsat cuprinsă 
taci de euforia succesului, tad 
de oboseala numeroaselor me
ciuri pe care le susține in cam
pionat si ta „Cupa cupelor". 
Echipa antrenorilor Ghltâ Ucu 
și Valentin Samungi realizează 
acest mars in ritm alert, men- 
țitandu-și aplombul, pofta de 
joc si valoarea, atuuri eare-i a- 
sigură succesul atit pe teren 
propriu (meciul de joi. cu H. C. 
Minaur) cit și ta deplasare 
(partida de duminică, de la 
Craiova, cu Universitatea). Fă
ră Îndoială, știința antrenori
lor si colaborarea lor cu medi
cul sînt factorii ce asigură 
prospețimea .jos-albHor* De 
traseul maratonului De care-’. 
uWcurg victorioși. Sperăm că 
dlnamoviștii lsi var conserva 
forțele si pentru cele două gre
le partide cu S.K.A. Minsk, din 
finala ..Cupei cupelor*.

Tot la capitolul lucrurilor 
îmbucurătoare re Înscrie me
dul Steaua — Politehnica Ti
mișoara, un derby așteptat cu 
interes d urmărit de un Dubita 
numeros. In apriga dispută 
pentru victorie, cele două for
mații fruntașe ale handbalul-i 
nostru și-au păstrat permanent 
calmul si luciditatea, «l-au vă
zut de joc chiar ti atunci dnd 
deciziile arbitrilor erau oel pu
țin ciudate. N-a fast an meci 
de... domnișoare d anul aspru, 
dar ambele echipe n-an între
cut nici o clipă Urnita. Ba mal 
mult dnd Alexandra FOlker a 
reușit aă Înscrie din aruncare 
de la 7 m. Nleolae Muntean a 
l-a Întins mina. feUdtîndu-1. 
Este bine asa. Este bine pen
tru progresul handbalului nos

tru si pentru cei doi sportivi 
care se vor tatilni. nu peste 
multă vreme, sub culorile echi
pei naționale. Se poate, deci, 
ti așa. Ar trebui să se poată 
mereu. Jucătorii, indiferent de 
miza meciului, indiferent de 
ceea ce cred ei despre hotâ- 
rirUe arbitrilor, să-si vadă de 
joc Numai In acest fel se pot 
realiza partide de nivel ridicat, 
asa cum am văzut duminică 
după-amiază ta sala Floreasv- 
dta Capitală.

In fine, la capitolul surpri- 
zelor. care dau „sare s! nloer" 
campionatului, se Înscrie .re
miza' de la Sf. Gbeorghe. din
tre liderul ria-sa men tutui. Sil
ința Bacăn. si „lanterna roșie* 
C.S M. din localitate. Fără în
doială. handbalistele de la 
CS.M. nu pot scăpa, datorită 
acestui egal, de retrogradare. 
Dar ele au înțeles, indiferent 
de situație si de cartea de vi
zită a adversarului, să lupte 
pină la epuizare pentru un re
zultat favorabil, ceea ce de 
fapt înseamnă că au luptat 
pentru onoarea lor sportivă. E- 
fectul surprizei de la Sf. Gbeir- 
rhe este îndeosebi favorabil 
Chimistului Rm. VHeea. Forma
ția pregătită de antrenorul eme
rit Constantin Popescu s-a apro
piat la un punct de Știința Ba
cău si cum meciul dintre a- 
ceste formații ae va disputa 
la Rm. VUcea am putea asis
ta la o performantă similară 
celei realizată ta fotbal de 
Nottingham Forest, adică la 
dstixarea eamcxmatului chiar 
ta anta promovării te Divizia 
_A*_ Ptal la finele întreceri! 
□al «tot însă • etape, asa că 
lucrurile ae pot complica — 
pentru Știința Bacău sau pen
tru Chimistul Rm. VUcea. pre
cum «i pentru alte formații — 
tadt să aplaudăm realizările 
formației de pa Olt de pină a- 
eum.

Dorim, desigur, la fel ca ti 
ceilalți iubitori al handbalului 
ta resturile de sportivitate a- 
«tintite să devină caracteristi
ce handbalului nostru.

Hnstocha NAUM

Ca ta fiecare primăvară o- 
rasul Timișoara a găzduit pri
ma mare Întrecere a noului 
sezon de canotaj : campionatele 
republicane de fond. Concursul, 
desfășurat timp de trei zile Pe 
Bega. a reunit elita schitului 
românesc — rameri si vtslași 
din mai toate sediile nautice 
din țară. A fost un concurs ta 
amănunt organizat, frumos prin 
dirzenia luptei pentru tatiie- 
tate. o reuniune care a eviden
țiat stadiul de pregătire Înain
tea viitoarelor Regate interna
ționale. înaintea ultimului ma
re examen pentru Los Angeles
— campionatele mondiale din 
ancust. de la Duisburg.

Pre bele rezervate băieților au 
fost dominate de echipajele a- 
parținînd Istnluî sHmpic si clu- 
boloi Steaaa. fiecare învingă
toare In cite patru din cele 
opt probe desfășurate. în rest 

plat*. Bfcl tm „vtat a- 
jutătot* din partea altor sec
ții nantiae. în adevăr, achifistil 
in lotul ol! muta pregătiți la 
Inâlt-me de antrenorul emerit 
Dumitru Papa (Dinamo) si 
C—rtistis Cateaaa (Steaua), 
au ieșit victorioși in toate cele 
patru probe la care au luat 
startul. Lutru firesc la crima 
vedere. Timpii înregistrați însă
— ia ssele pesbe aproape 1 
murale avaas ! — confirmă nu

valoarea, dar si munca 
stăruitoare, diferența netă In
tre lucrul intens si antrena
mentul stas, fără perspectivă. 
Dintre canotorii lotului olimpic 
care, ta vară, vor reprezenta 
•chitul nostru masculin la C.M. 
de la Dtasbur*. o frumoasă 
impresie au lăsat Coertaatln 
Aireaie. Toma Vaier. Daniei 
Voiculeseo r Petre Iosab. Am
bițiosul echipa) de 4 f.t a Se
tări: aă urce mai sus de locul 
3 obținut la ultima ediție a 
„mondialelor* din Dvetia. Cum 
«puneam, celelalte patru probe 
masculine au fost d stigate de 
sportivii clubului Steaua, mal 
bine pregătiți acum, la toceout 
de sezon, de către antrenorii 
George Mereută «1 Emil Me- 
«aros.

Probele feminine au fost mal

animate, mal cu interes urmă
rite de cei prezentl. valoarea 
canotoarelor fiind mai mare în 
arena canotajului mondial. Cum 
era de așteptat. Valeria Răcilă 
■ cistigat proba de simplu. Me
daliata cu argint la ultima e- 
dltie a CM. de la Lucerna a 
avut ca principală adversară ne 
tintișoreanca Marla Macovicluc, 
celelalte simpliste cu pretenții

de la turnătoria de fontă a în
treprinderii „23 August" (set 
secție — tag. Ioan Costin j 
secretar al comitetului de par
tid — maistrul Stefan Gheor-> 
ghiu). A fost, se pare, o mare 
ambiție la mijloc. Antrenorul- 
emerit Stelian Petrov a vrut 
si a demonstrat cu fetele pe 
care le are ta lotul olimpic al' 
tării — că nu lacul, nu locul.

fiu ichifurile pe Bega, la prima 
hd — campionatele republicane

ta această probă neprezentin- 
du-se, lipsind dintr-un motiv 
sau altul la o confruntare di
rectă. „Tactici* neinspirată, ne
sportivă. ta care nimeni nu are 
nimic de eiștigat.

Așadar. Valeria Răcilă e noua 
eampioană la simplu fond, e- 
eiilpa.'ul C.S. A.S.E. a dstigat 
euraa de 3+1. iar tinerele de 
)■ Viitorul nu tovins ta proba 
de ă+1 viole. In rest... Ei bine, 
celelalte trei titluri, jumătatea 
adică din cele C puse ta joe, 
nu fost cucerite de canotoarele 
dubului Metalul București 1 
Surpriza nu e chiar.„ surpriză. 
De mai multi ani. pe lacul 
Pantelimon uitat de lume, tru
desc fetele antrenorilor Stelian 
Petrov si Horla Constantinescu. 
Muncesc — se vede — cu fo
los. ta apirltul celor care le 
patronează secția — colectivul

Notații depă tirnnl ilvtzionar jr te taschet fli Capitala

FĂRĂ CURAJ Șl RESPONSABILITATE,
TINERII NU SE POT AFIRMA!

mare întrecere de canotaj a anu» 
de canotaj fond

e totul 1 Acum, la con-. 
Întreprinderii car*] 

si sprijină secția d® 
vine cu trei noi titluri?

va—*

ei omul 
ducerea 
iubește 
canotaj 
de campioane republicane : lan 
3 visle, 2 rame si 4+1 rimai 

Sigur, mai stat multe de fă—: 
cut la baza nautică de pe lacul, 
Pantelimon. Mai stat multe d«' 
făcut la canotaj, ta general); 
Iar Intre acestea și Înfăptuire* 
ideii de a asigura la valori 
egale, condiții egale 1

Vnsile TOFAN h
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Prlmul turneu al grupei va
lorice 1—d a campionatului na
țional de baschet masculin a 
produs • reală surpriză Prin 
faptul eă a oferit cîteva me
ciuri echilibrate, chiar * după 
desfășurarea derbyulul Steaua 
---- Dinamo, asa cum am fost 
cele de sîmbătă si. mei ales, 
de duminică, zi ta care s-a 
produs neașteptata tafringere a 
campionilor de către I.C.E.D. 
Pe lingă lupta propriu-zisă ta 
clasament, turneul a prilejuit si 
verificarea majorității eompo- 
nentllor lotului reprezentativ 
de seniori, care, tacepînd de 
săptămtaa aceasta va lua par
te la trei turnee Internationale 
(14—16 aprilie la GyOr. 20—25 
aprilie la Sofia. 13—15 mai ta 
Austria). Meciurile au eviden
țiat forma sportivă constantă 
la un nivel ridicat a lui Cos- 
tel Cernat. Dan Nlculescu, 
Florentin Ermurache, Iulian 
Carpen, inconstanta altora —

V 18 E de
Incurat I tatil- 
| Pe I egall-
■ care I acor-

frățică, 
I aU 
r -to- 
Ii reu- 
L1 B. 
I Voga
■ lețit 
brimele

leșansă, 
I ne- 
la fost 
tirul R. 
lână), ta 
lit la 
lentru a 
Lt de 
bilă fi
rn teh- 
L fost 
[9. rfnd 
Ironz la 
treu a- 
temănă-

toare. dar n-a ajuns la ele din 
proprla-1 vină.

O adevărată revelație evolu
ția semigreului Coste 1 Năftică, 
„barat* pină la «cest turneu 
fie de Constantin Gotcă. fie 
de Vasile Anton. De astă dată, 
Gotcă n-a participat, iar An
ton s-a aflat ta cealaltă serie. 
Deși a avut cele mai dificile 
meciuri. Năftică a luptat eu 
an curaj demn de toată lauda. 
Odată eu succesul său cate
goric la acest concurs credem 
eă el poate primi credit pen
tru C.E.

în fine, la „grea*, fără M. 
Cioc oaspeții n-au avut pro
bleme. Regretabil că Cioc a 
scăpat un asemenea prilej de 
verificare, dar el a concurat 
bine la alte turnee din acest 
an.

Cei doi antrenori ai lotului, 
Iaeob Codrea «t Dorin Gavra, 
au urmărit, desigur, cu atenția 
cuvenită evoluțiile elevilor lor 
gl au reținut în amănunt mi
nusurile pe care sperăm să le 
talătnre pentru a sa putea 
prezenta cit mai bine la cam
pionatele europene.

Valentin Pogonaru. Cristian 
Flutura;. Gabriel David. Virgil 
Băiceanu, Sorta Ardelean — si. 
din păcate, prea putina trudă 
a eelor mai tineri, pe care ra
reori l-am văzut transpiri nd 
sau manifestind curaj și res
ponsabilitate. Ne referim În
deosebi la tinerii de la Steaua 
și Dinamo, a căror introducere 
ta teren mărește, de regulă, 
șansele... adversarilor, aceștia 
profitînd de prilej si reducînd 
din handicap. Edificator ta a- 
cest sens este ..aportul" lui 
Gabriel Șarlă. de^la Steaua, 
care în meciul cu I.C.E.D. a 
stat in teren 9 minute (între 
min. 21 șl min. 30). timp ta 
care a aruncat o singură dată 
la cos (!?). fără a înscrie, și 
nu a comis nici o greșeală per
sonală (ceea ce ilustrează lip
sa de combativitate ta apăra
re). Un alt tînăr baschetbalist 
(considerat, dealtfel, ca im ma
re talent), de la Dinamo. An
drei Popovici, s-a „remarcat" 
ta partida cu I.C.E.D. înscriind, 
ta decurs de 12 minute, un 
cos din numai două aruncări si 
nefăcind nici un fault. Si ast
fel de exemple ar putea con
tinua. Să fie insă clar ; In fe
lul acesta nu se cucerește un 
Ioc nici măcar ta echipa de 
elub, ea să nu mai vorbim de 
oea națională.

Pe Ungă .aspectele de mai 
sus. consemnăm, cu regret că 
dintre cei trei giganti ai bas
chetului nostru (fiecare de 340 
m) selecționata tării a rămas 
doar cu Ion Ionescu valid. 
Roman Opșitaru (nerestablllt) 
și Alexandru Vinereanu (acci
dentat ta ultimul minut al me
ciului cu Steaua) devenind in
disponibil.

Câteva cuvinte despre disci
plină. La București au abundat 
greșelile tehnice : nu mai pu
țin decît 16 (record — nedorit 
— pentru un singur turneu), 
datorate protestelor frecvente 
și uneori Ireverențioase adre
sate arbitrilor pentru deciziile 
lor. Jucătorii nu-și văd 
sumedeniile de greșeli de 
tehnică, ratările (ehiar și 
de sub panou !) ; sînt re
voltați, ta schimb, atunci cînd

Ii ae para eă ar
bitrii fluieră altfel 
decit este realita
tea. Câteodată Si
tuațiile devin de-a 
dreptul penibile, 
așa cum s-a petre
cut ta prima re
priză a tntilnirii 
LC.E.D. — Steaua 
(dțtigaiă de pri
ma formație). Du
pă ce timp de 
19 minute echipa 
I.C.E.D. fusese con
dusă permanent 
cu 5—6 coșuri (la 
pauză, 48—34 pen
tru steliști) șl ju
cătorii „mimaseră* 
apărarea (au co
mis doar două
faulturi 1), tocmai 
ta minutul 19 M. 
Marinescu «-a „re
voltat" pentru o 
decizie, Iar antrenorul 
Cimpeanu l-a susținut. _____
tot ce se petrecuse pină atunci

Derbyul Staaua — Dinamo, punct culminant 
al turneului. 
ua) încearcă 
(Dinamo)

M.
Adică

In imagina, FL Ermurache (Stea- 
»d-l depOfească pe Al. Vinereanu 

Foto ț Dragoș NEAGU 
desconsideraseră adversarii; „e- 
sential" a fost acel dublu

— nepăsare, neglijente, ratări
— nn conta ; Importantă avea 
doar acea Ipotetică eroare a 
arbitrilor.- In același meci, la 
o fază clară (FI. Ermurache co-
mlsese dublu dribling), antre
norul secund al steliștilor — N. 
Pîrșu — si-a ..ajutat" echipa 
protestlnd (si fiind sancționat 
cu fault tehnic) eind scorul era 
egal si mal erau de jucat doar 
I minute. Cum a evoluat Steaua 
pină atunci nu avea nid o im
portanță. nu conta nid că timp 
da U d« minate campionii W

dribling I 7
Comentariile Stat de prisos, 

dar — totuși — ne exprimăm 
nemulțumirea pentru faptul că 
nici federația si nici ziarul nu 
au primit la cunoștință eă s-ar 
fi luat măsuri Împotriva celor 
care apar, destul de des, in 
clasamentul Indisciplinei (alcă
tuit ta urma cumulării greșe- 
HJor tehnice). Oare preocupări- 
le pentru întărirea disciplinei 
să eonstitule un capitol peri
ferie la cluburile respective 7

Dumitru STANCULESCU

Începe „criteriul de
• Lo această competiție rezer
vată seniorilor participă și •- 

chipa de „Cupa Davis" a 
Poloniei

Terenurile (Un parcul Pragre- 
•ul șl cele de la Tenis duh 
București găzduiesc, p'înă dumi
nică, prima competiție oficială 
a sezonului de tenis In aer li
ber: „Criteriul de primăvară",

PRIMĂVARĂ" LA TENIS
întrecere rezervată senk>rUer fi 
«nieareLor. Pe tablourile de 
ooocurs au tost înscriși aproa
pe o sută de Jucători &1 Jucâ- 
toare.La această ediție a competiției 
buaureștene vor fi prezentl și 
eomponențU echipei reprezentati
ve a Poloniei, formație care a 
considerat eă In fetal acesta rea
lizează o bună pregătire pentru 
viitoarea et confruntare din 
„Oupa Davla".

FETELE - MĂI BINE ț 

PREGĂTITE, BĂIHII-
SUB AȘTEPTĂRI I

I^a o lună după începerea 
zonului de tenis in aer lib««' 
(deci suficient timp pentru re»-’ 
como darea cu zgura), federația] 
de tenis a organizat o utilă ao-j 
țlur.e de testare și selecție la4 
rîndul celor mai buni zece Jx»-; 
n-iori și tot atîtea junioare, 
urmărit verificarea potențialulxM 
de joc, astfel incit la o serie de; 
turnee internaționale (Uniunea 
Sovietică, RJD Germană, lingav 
ria etc.) și apoi la competițiile, 
oficiale pe echipe. să participe, 
jucătorii cu cea mai bună forml\ 
sportivă, care să reprezinte la un 
nivel cit mai ridicat tenisul ro-, 
mânesc.

Pe terenurile din parcul Pro^ 
greșul (unde au evoluat băiețiî> 
și de la Tenis Club București 
(fetele), acțiunea a reliefat mat 
buna pregătire a fetelor, de unde 
și partide de un mai ridicat ni
vel tehnic, mai apropiat de ce
rințele tenisului mondial. Nu mai 
puțin de trei jucătoare, Teodor» 
T^che și Monica Radu (ambeta 
d6 la Dinamo București) și Oti-, 
lia Pop (Progresul București) aa 
încheiat ode nouă partide acw-. 
mulind fiecare dte șapte victorii 
și trebuind să fie departajate lai 
clasamentul final după calculare» 
aetaverajului. Oricum, cele trei 
tinere tenismane au demonstrat 
că sînt apte de un progres șt 
mal rapid. Pe locurile următoare» 
în ordine Gabriela Medveș (Să
nătatea Oradea), Ileana Tro can 
(T.C.B.), Daiana Samungi (Di
namo București), Aurelia Gheor- 
ghe (Progresul), Corlna Talof 
(Dinamo București), Oana Hlncn 
(Drumuri — Unirea Iași) și Flo
rentina Cocan (Steaua).

Despre concursul băieților, opi
nia antrenorului federal Alexe 
Bardan este că întrecerile s-an 
situat cu mult sub nivelul aștep
tat, chiar și primii trei clasațî 
dovedind fluctuații de la o zi.ta 
alta, chiar și în aceeași partidă. 
Rezultatele rămtn însă, în acest 
sens trebuind apreciată evoluția 
lui Cristian Moroșan (Progresul),’ 
care nu a pierdut nici tm meciV 
situindu-se primul în clasament; 
L-au urmat (flecare cu dte 
șapte victorii). în ordine, Dumi
tru Clucă, Mihai Vanță și Ionuț 
Șesu (toți de la Dinam o Bucu
rești). Acești trei tineri au caii-' 
tăți șl dacă se vor antrena fără 
să se uite la oeas tenisul nostru 
își poate Învesti în ei aperanțe. 
Pe locurile următoare T Marius 
Comănescu (Progresul), Dorel 
Pop (Steaua). Manuel Nicolas 
(T.C.B.), Bogdan Badiu (Steaua),’ 
Alexandru Szabo (Constructorul 
feroviar București) șl Cătălin Ți
gănuș (Dunărea Galați).

Ion GAVRILESCU



în Divizia „A“ de popice Constatări după campionatele naționale de haltere juniori

LAROMET BUCUREȘTI Șl VOINȚA GALAȚI (f)- 
SINGURELE ECHIPE CARE AU CÎȘTIGAT ÎN DEPLASARE

în campionatul Diviziei „A" de 
popice simbătă s-a disputat e- 
tapa a XV-a, in care s-au obți
nut următoarele rezultate :

FEMININ • Voința Constanța— 
Laromet București 2271—2295 p 
d (scor individual 3—3). Forma
ția bucur eșteană, fiind mal omo
genă șl cu 2—3 jucătoare mal 
valoroase, a câștigat pe merit. 
Cele mai precise concurente au 
fost Elena Trandafir (L) — 400 
șl Mariana Filote (V) — 398. 
(Gh. Drăgan-coresp.) • Voința 
București — Petrolul Băicol 
2506—2498 (4,5—1,5). Partidă spec
taculoasă, deosebit de disputată 
în care câștigătoarea a fast de
cisă după ultimele aruncări. 
Performera reuniunii a fost Ju
cătoare*  oaspete Ana Pană. cu 
442 p d. S-au mal remarcat Ele
na Andreescu — 427, Mariane 
Surcea — 424 de la Voința șt 
stela Bucur — 427 de la Petro
lul. (D. Dlaconescu-coresp.) a 
C.S.M. Reșița — Voința Timișoa
ra 2405-2298 (5—1). Joc la Oa- 
creția gazdelor, care au avut ta

Maria Zslzslk — 437 șl Marla
Stanca — 421 cele mai eficace 
jucătoare. (P. Fuchs-coresp.) a 
Hidromecanica Brașov — Voința 
Craiova 2339—2218 (6—0). Brașo- 
vencele au ciștigat ușor partida. 
In care adversara n-a opus re
zistența unei formații de Divizia 
„A". Cele mal multe popice le- 
au dobortt : Mariana Constantin
— 408, Rosemarie Peter — 401
șl, respectiv, Leopoldina , Kulisko
— 394. (C. Gruia-coresp.) •
Voința Ploiești — Rapid Bucu
rești 2405—2261 (»—1). Foarte
bine au evoluat de ia ploieștence 
Mineta Mibălcă (EU) șl Stela 
Godeanu (426), de departe cele 
mal precise In lansări. De la 
Rapid s-a evidențiat Ioana Do
gar» — 405. (L Tănisescu- 
coreap.) • Frigul București — 
Votata Galați 1303—243*  (1—8) • 
Votata Tg. Mureș — Bradul Vama 
2398—2297 (6—0) « Votata Odorhelu 
Secuiesc — U.T. Arad 2324—2277 
(3—8).

MASCULIN a Metalul Roman— 
Vain ta Bacarești 4*78 —5*24  (3—8).

In „Cupa Federației" la motocros

INFUZIE DE TINERET
H Aproape 10 000 de spectatori 
: au populat duminică traseul 
> da pe Dealul Singeriș, do 1*  
marginea orașului 
unde s-a desfășurat, 
nizarea (bună) a 
sportive Flacăra — 
conica din localitate. 
Ii-a a „Cupei Federației 
motocros. Și-au disputat 
tiietatea 55 de alergători 
12 cluburi șt asociații sportive.

fn program au figurat clase 
pentru seniori, tineret și Ju
nior!. Alături de cunoscuți 
motocicliștl. la start s-au ali
niat mulți începători, harnicii 
căutători de talente Gh. Du
mitru (I.T_A._ Buzău), V. Mile*  
(Muscelul 
si D. Pop 
selectionlnd 
debutat in----------- --------------- _
foile de arbitraj au apărut și 
reprezentanții unei noi se:țîi 
moto : I.P.U.C. Băicol (instruc
tori — C. Manta si L Paseu).

Urmărind confruntările mo- 
tocicliștilor de toate catego
riile, s-a observat și o crește
re valorică, majoritatea spor
tivilor 
greș, 
cursă, 
pionul 
intr-o 
mlnd ___________ _
alert în ambele manșe, 
le-a ciștigat detașat*  - De 
data aceasta, el a avut ca prin
cipal adversar pe ctmpl- 
neanul L. Dan, mult schimbat 
in bine, care a reușit să co
sească înaintea experimen- 
taților motocrosiști N. Are- 
badgl și Gh. Oprolu. Printre 
animatori s-au mal numă
rat localnicii L Mărgărit, V. 
Petre șl buzoianul L Pingbel 
care, după o întrerupere da
torată satisfacerii stagiului

Moreni, 
în orga- 
aaociațlol 
Autome- 
etapa a 
’ “ la 

In
dia

Cimpulung-Muscel) 
(I.R.A. Tg. Mureș) 

tineri care au 
actualul sezon. Pe

prezentindu-se în pro- 
în cea mai importantă 

cea a seniorilor, 
țării E. Mulner 
bună dispoziție, 
întrecerilor un

cam- 
a fost 
imori- 

ritm 
pe care

activita- 
anun- 

ca adversari redup

„NOUL VAL" PROMITE...
® La start - 312 concurenți! • Clteva noi recorduri ale țării

militar, jl-au reluat 
tea competiționali. 
țîndu-se 
tabilL

Si. la 
surpriza. 
AL Ilieș, 
pentru primul loc deoarece a 
plecat ultimul din cauza unei 
defecțiuni, în prlm-pianul 
cursei situindu-se clmpinea- 
nul de 18 ani P. Schmidt, care 
a ciștigat manșa I intr-un pa
sionant duel cu stelistul M. 
Poenam. Din păcate. P.

tineret s-au produs 
Principalul favorit, 

a fost scos din lupta

Localnicii s-au mobilizat la ma
ximum șl au reușit o victorie 
prețioasă in fața Voinței. una 
dintre fruntașele seriei Sud. Pri
mii jucători al celor două echi
pe au fost : M. Isciuc (M) — 896 
șl H. Artteo (V) — 879. (M. Chl- 
rlac-coresp.). • Olimpia Bucu
rești — Carpați Sinaia 926—901 
(5—1). Meri interesant. In oare 
formația oaspete a opus o dirză 
rezistență sextetului bucureșțeen. 
In revenire de formă. Principalii 
realizatori au fost : Grigore Ma
rin — 926 (un rezultat deosebit 
de valoros pe arena Olimpia), 
Constantin Volcu — 899 sl res
pectiv. Stellas Nlcoară (cri mal 
bun popicar al sinăieni'.or la 
toate jocurile) — 90L (N. Cos- 
tache-coresp.) e Gloria Bucu
rești — Chimpex Constanța 5C83— 
*988 (3,5—L5). Derbyul seriei
Sud a oferit o partidă atractivă. 
In care Gloria a fost mai bună 
81 a ciștigat ta o diferență apre
ciabilă. Cei mat buni popicari al 
lncOnlrtl au fost : Că tinea r.u — 
834. Vasile — 871, respectiv ~ Do- 
nos — 894 șl Silvestru — 882. • 
Metalul Hunedoara — Uectro- 
mureș Tg. Mureș 5215—5127 (5—1). 
iXrt.pa campioană a fo6t Întrecu
tă ta un scor destul de sever de 
cătae MecaLd. care a avut ta 
TdrOk sl Teinar (8M. respectiv. 
W) cel mat ta formă jucători. 
De 1a mureșeni t-a remarcat 
Hosu — 87*.  (1. Vlad-coresp.) • 
UMo Sata Mare — Chimica Ttr- 
n* Tenl 5*0  — 031 <S—1). Fref- 
pe locală a dtapus clar de CU- 
—XA, care Jte Iâs a
obțic’Jt un rez-iTtat «jab. de
punctajele de peste 548» pe care 
ie obține pe arenă pcopne. Cele 
mal mart rezultase le-au avut : 
Roman — HI. RostyaK — M3 sl. 
respectiv. Degl — 23. fZ. Ke- 
vacs-eoresp.) • TehaoctitaJ O- 
derheiu Secuiesc — Progresul 
Oradea USi—133» (3—1). O te-
tilnire atractivă, cu tm seer des
tul de strips, pnncipnlfc reaLz*-  
torl fiind Stefucs — 80 *L  ree- 
pecttv. Lang — 85*.  (A
coresp.) • Babaccial Braeov — 
Petrolul Clnptsa 539 — <C1
(6—*»  a Aurul Bata Mare — 
Ceastrnctarcd Tg. Mure*  532 — 
4ST» (3-D a CJX TBMlsi — 
Voteșa Tg. Mure*  ti* * (Vota
ta »-a nsns dta casapi mat).

• La afinșitud. săptĂmînii tre
cute, la Galați, s-au decernat 
titlurile de campioni ai țârii pe 
acest an celor mal tineri halte
rofilii. Harta răspîndirii haltere
lor în țara noastră s-a mărit 
considerabil. La competiția de la 
Galați au fost prezenți sportivi 
din peste 50 cluburi și asociații 
sportive din 21 de orașe. A fost 
cea mai mare competiție rezer
vată „noului val*,  prin numărul 
record de participant! (312, la 
cele trei categorii de vîrstă, co
pii pînă la 16 ani, juniori mici 
pînă la 18 ani și juniori mari 
pînă la 20 de ani), Încheiată și 
cu unele rezultate demne de re
levat. • Cele clteva recorduri 
realizate la juniorii mari slnt 
edificatoare, la stilul aruncat, 
acum, la numai trei săptămâni 
Înaintea campionatelor europe
ne de la San Marino. Autorii 
acestor rezultate bune slnț A. 
Socaci la cat ușoară cu 157,5 kg, 
N. Vlad la cat semigrea 202,5 
kg șl C. Urdaș ou ido,5 kg. Spe
răm că aceștia, alături de D. 
Mateeș, se vor impune prin do- 
blndrea unor medalii La apro- 
piateie campionate ale continen
tului. • S-a observat și de data 
aceasta că decalajul valoric din
tre primii șl următorii clasați 
este ir.câ destul de mare, fapt 
care dovedește că nu In toate 
cluburiLe 51 asociațiile se mun
cește la fel de bine, conform 
plar.’jrilor de pregătire elaborate 
le forul de specialitate. • Ne 
bucură faptul că la categoria de 
vlrscâ a copiilor s-au aliniat la 
start peste 130 de concurenți. 
Prx-.tre aceștia, rezultate de pers- 
peosr.'â au fost realizate de Gh. 
Nagy la cat 56 kg cu 182,5 kg 
St D. Filip (Gloria Bistrița) cu 
222.5 kg. la cat. 67,5 kg. Deaât- 
feL Gloria Bistrița a obținut trei 
ztiurl de campioni la oopil ! • 
Oef mai tfnâr participant al 
campionatului a fost clujeanul 
Aurel Sirbu, la cat. 36 kg. care 
nu a Implănjt încă 12 ani !, cla
sat pe primul loc. „Este bine eă 
se acordă • atenție mai mare a- 
eester copii — fapt controversat 
acum dțiva ani —. care pot de
veni mari campioni cu condi
ția să aibă talent, o pregătire 
fizică bună pentru vlrsta lor șl 
in «pedal «A lucreze de la în
ceput cu greutăți foarte mici,

pentru a învăța corect tehnica 
mișcărilor. Dacă se pornește din 
start cu greșeli tehnice, ele pot 
fi foarte greu corectate*  — de
clarau Lazăr B arog a, secretar al
F. R.H.C., și antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu. Subscriem &>• 
tru - totul acestor păreri.

Ion OCHSENFELD 
Telemac SIRIOPOL 

CAMPIONII ȚARII
COPn (ptaâ la 16 ani). 36 kg : 

A. Sîrbu (Clujana) ; 40 kg : T. 
Carafa (Gloria Bistrița) ; 44 kg I 
L. Rotaru (C.S. Onești) ; 48 kg t 
D. Morar (Rapid Arad) ; 52 kg t
O. Chiorean (Gloria Bistrița) ; 50
kg : Gh. Nagy (Viitorul Cluj-Na
poca), 60 kg : G. Stolcescu (Vii
torul București) ; 67,3 kg : D.
FUip (Gloria Bistrița) ; 75 kg.
G. Magop (Unirea Iași) : 82,5 kgt 
C. Rad (Constructorul Tg. Mu
reș) ; -f-82.5 Kg : A CuUcl (Ra
pid Oradea).

JUNIORI MICI (pînă la ÎS ani)
— muscă : N. Cimpeanu (Uni
rea Alba Iulia) 180 kg ; cocos > 
A. Glngasz (Unto Sa tu Mare) 
195 kg ; pană : C. Iordache
(Tracțiunea Buc.) 212,5 kg : u- 
șoară : G. Terțe*  (Petrolul Plo
iești) 245 kg ; semimjjlocie : M. 
Duca (Clujana) 237,5 ; miji rele: 
Al. Kereki (Clujana) 27715^ kg ; 
semigrea : A. Roșea (WA M. 
Cluij-Napoca) 267,5 ; grea-ușoară:
P. Tufă (Rapid Buc.) 207,5 kg ; 
grea : Gh. Petrisor (Petrolul 
Ploiești) 272,5 kg ; supergrea : 
F. Arsene (Tracțiunea Buc.) 
197,5 kg.

JUNIORI MARI (ptaâ la 20 
ani) : muscă : A Comm (A.S.A 
Tg. Mureș) 172,5 kg ; cocoș : D. 
Mateeș (C.S. Onești) 235 kg ; 
pană : M. Cristea (Steaua) 248 
kg ; ușoară : A. Socaci (Unirea 
Aba Iulla) 2S0 kg (la a patra 
Încercare, la „aruncat", 157,5 kg
— record de juniori) : semimij-
locie : S. Anghel (Energia Buc.) 
295 kg ; mijlocie : C. Urdaș (O- 
limpta Buc.) 335 kg (195,5 kg 1*  
„aruncat" — record sl la se
niori) ; semigrea : N. Vlad (Ra
pid Buc.) 352,5 kg (202,5 kg la 
..aruncat" — record de juniori); 
cat. grea-ușoară : A Bran (Ra
pid Buo.) 320 kg ; grea : St.
Szasz (AS.A Tg. Mureș) 285 kg; 
supergrea : Gh. Rap (Rapid Arad) 
275 kg.

ton*.

r.

Tr. IOANIȚESCU

Z. LORîNCZ (Torpedo Zărnești) Șl L. COVACS (Voința Arad), 
„CUPEI F.R. CICLISM77 LA JUHIORTCÎȘTKĂTORI Al

BRAȘOV, H (prin telefon). Du- 
tmtrică s-eu lncbetai pe meleagu
rile brașovene întrecerile ediției 
rin 1982 a ..Cupel F.R. Ciclism", 
competiție rezervată juniorilor. 
FZț:*  <£n acest an a avut un 
caracter intternațional. la start 
secmlnd prezența, alături de cl- 
.-uștil români — reprezentanți a 
3 secții de specialitate din țară 
— *1  ecfalpa vest-germană H.C. 
:*0  Friger.betm din localitatea 
Ludvri^bafen.

In cele patru zile de concurs, 
c!rtlștll au avut de parcurs două 
probe de fond, intercalate de un 
cxxtratanp individual, precum șl 
o cursă pe circuit, desfășurată 
pe strada De Mijloc, din centrul 
municipiului. A fost un concurs 
greu. In care Încă de la Început, 
lin etape inaugurală, efortul de- 
ptM da ooncurenți avea să lase 
urmări ta comportarea lor gene
rală. Foarte puțini dintre compe
titori *-an  dovedit pregătiți pen
tru escaladarea Dealului Fun
data, apoi ooborirea vertiginoasă 
șl dn nou atacarea unor serpen

tine, de data aceasta și mal difi
cile, de la Rișnov spre Poiana 
Brașov. Toate acestea, acum la 
început de Sezon, au diminuat 
forțele concurențllor, iar faptul 
avea să se reflecte In compor
tarea cicliștilor în cea de a doua 
probă de fond, in care atât ju
niorii mari cit șl cel mici au 
mers aproape întreaga etapă ta 
pluton.

O remarcă pentru zămeșteanul 
Z. Lorlncz, ciștlgător al ambelor 
probe de fond (ei a dus greul ta 
prima etapă, îp care a oondus 
disputa aproape de la cap la 
cap), rit șl pentru bucureșteanul 
Gh. Fllip. un clrilst de talent 
care s-a impus ta proba de con
tratimp, alergare care l-a asigu
rat un avantaj substanțial, deter
minând victoria sa finală.

La juniori miri, arădeanul L. 
Cova.cs s-a Impus autoritar, riș- 
tiglnd ambele probe de fond, oa 
șl oontratlmpul, victorii suficiente 
pentru a-4 aduce succesul final

în clasamentul Întrecerii. Iată 
câștigătorii pe zile de concurs. 
Juniori mari : etapa I — Z. Lo- 
rtacz (Torpedo Zărnești) ; etapa 
n — Gh. Fi lip (Voința Bucu
rești) țetapa IU — Z. Lorincz ; 
etapa IV — L. Boboc (Voința 
București). Clasament general : L 
Gh. FUip 6h 57:94, 2. G. Caloșl 
(Voința Ploiești) 6h 58:12, 3. Z. 
Lorlncz 6h 58:15, 4. L. Boboc Th 
00:49, 5. M. Ald'ulea (Cibo Bra
șov) 7h 01:10, 6. A. Florea (Vo
ința Ploiești) 7h 03:00.

Juniori mici : etapa I, n, in 
— L. Covacs (Voința Arad) ; 
etapa IV — S. Goga (C.S.S. 1
București). Clasament general 1 
1. L.Covacs 4h 00:23, 2. V. Budur 
rol (Stlrom) 4h 02:07, 3. V. Grosu 
(Torpedo Zărnești) 4h 02:22 , 4. 
V. JUăveanu (Voința Ploiești) 
411 02:55, 5. N.Boari (Voința Arad) 
4h 03:33, 8. G. Gheorghiu (Voința 
Buc.) 4h 03:51.

C. GRUIA, coresp.

SĂRITORII DE LA C S. Ș. SIBIU AU CUCERIT „CUPA CARPAȚI
Tradiționalul concur*  republi

can de sărituri pentru juniori 
„Cupa Carpați", desfășurat ta 
bazinul Olimpia din Sibiu, a fost 
ciștigat de echipa Clubului spor
tiv școlar din orașul gazdă.

Rezultate : TRAMBULINA 1 IC, 
JUNIOARE 1:1. Cristina Szakacs 
(Crișui Oradea) 413,45 p. 1. Ilea

na PîrM Triumf Bua)
3M p, Ș. Andreea Draeoctir 
(Triumfi 374J0 p ; JUNIOARE 
«• 1. Arin*  Manta (CR.Ș. să
bia) 378.45 p, 2. Luana Pătac 
(CA.Ș. Cluj-Napoca) 357,45 p, X. 
lăiiana Bone*  (C.S3- Sibiu) 380 p; 
JUNIORI: L C. Chenclu (Triumf) 
teUW P. X N. Lepăduș (Lin. 17

A ÎNCEPUT SEZONUL Bf TIS li AER LIBER

DE ASTĂZI, PRIMĂVARA... RUGBYULUI

La poligonul Tunari din Ca
pitală s-au desfășurat întrece
rile „Cupei primăverii" la tăie
re, pentru toate categoriile de 
trăgători. Cu această ocazie, e- 
chipa CSM Baia Mare a stabilit 
recordul național pentru for
mații de 3 trăgători ta 400 t, 
reprezentativa clubului Steaua 
egali nd performanța, după pu
țină vreme, în cadrul aceluiași 
concurs. O frumoasă reușită a 
realizat Ml hai Ispașiu (Olimpia) 
care, totalizînd 192 t la trap, 
a ciștigat primul duel al anului 
in compania principalilor sM 
adveraari I. Stamate (AGVAS) 
Șl G. Tomodoagă (C.S. B. Mare), 
ambii cu 190 t, dar șl cu baraje 
egale: 24—241 La slieet se
niori s-a impus C. Parascbiv 
(Constructorul Alba lulla), cn

32 t. pentru locul dai. loan 
Toman (Vtaătorul Timișoara), 
tavlngindu-l la baraj pe D. Ga- 
zetovlci (Steaua), ei avtad ace
lași punctaj, 191 t. Alte rezul
tate: skeet, juniori: 1. A. Haldu 
(Steaua) 130 t, 2. T. Bulucea 
(Steaua) 130 t. *.  3. Mlșcuță (CJS. 
Arad) 120 t; trap, juniori: 1_ T. 
VlĂdolann (Steaua) 147 t, 1 B. 
Neagu (Steaua) 130 t, 3. S. Tema 
(Steaua) 123 t (Cornel POPOVICI 
— corespondent).

ISportu!

DE LA FEDERAȚIA 
ROMÂNA DE ATLETISM
Atletele senioare care do

resc să intre ta lotul de pre
gătire pentru meciul Româ
ni*  — Bulgaria — R.SJJ5, 
Rute (București. 15 mal) pot 
particip*  la concursul de ve
rificare programat la 24 apri
lie la București, pe stadionul 
^0 August".

Buc.) 400, M p, 2. C. HIM (C.SJȘ. 
Sibiu) 396,98 p ; JUNIORI H : L
1. Petracbe (Ho. 37) 392,80 p, 3. 
FL Avaaltoate (Lie. 37) 367,15 p, 
3. 3. Fredel (<LSS. Sibiu) 327,35 
P ; TRAMBULINA 3 m, JUNIOA
RE I î L Cristina Szaka.cs 452,95 
P, A Cristina Timar (Triumf) 
448. 10 p, 3, Andreea Dragomlr 
434,75 p ; JUNIOARE n : 1. Lua
na Pătac 405,35 p, 2. Arina Man
ta 392,95 p, 3. neana Anghel 
(Triumf) 336,30 p; JUNIORI I : 
L Călin Hila 434.70 p, 2. C. Cher- 
ciu 424,50 p, 3. A. Cherclu 
(Triumf) 413,30 p ; JUNIORI n: 
L L Petrache 414,95 p, 2. FL 
Avasiloale 387,75 p, 8. S. Fredel 
340,55 p ; PLATFORMA, JUNIOA
RE I : L Cristina Timar 330,15 p,
2. Cristina Szakacs 326,55 p, 2.
neana Pirjol 319,90 p ; JUNIOA
RE n : L Suzana Korian
(Triumf) 285,45 p, 2. Ileana An
ghel 256, 25 p, 3, Luana Pătac 
256,28 p ; JUNIORI I : L C. 
Cherclu 417,20 p, X A. Chercdu 
402,90 p, X C. Uita 392,45 p ; 
JUNIORI n: 11 Petrache 334,
M p, X*  K. Avasiloale 29940 P.
3. 3. Fredel 276,00 p.

Clasamente pe echipe 7 FETE : 
1. C.SB. Triumf 562 p, X CLS.Ș. 
Sibiu 543 p, 3. Crișul 473 p ; 
BĂIEȚI î L C.S.Ș. Sibiu 550 p. 
X C.S.Ș. Triumf 526 p, 3. Ite. 87 
Buc. 521 p ; GENERAL : L C.S-S- 
Sibiu iun p, X CAȘ, Triumf 
108» p, 3. Lie. 37 Buc. 913 p, 4. 
Crișul 804 p. 5. CR.M. Sibiu 453 
p, 6. Progresul Buc. 227 p, T. 
C.S.M. Cluj-Napoca 146 p.

Die IONESCU—coresp.

Atît de frumos intitulată „Pri
măvara rugbyulul", competiția 
organizată de C.M.B.E.FJS. 
pentru copii si juniori mid a 
ajuns anul acesta la cea de a 
patra ediție, care se va desfă
șura între 12 si IZ aprilie pe 
Stadionul Tineretului din Ca
pitală. Vor avea loc (zilnic de 
La orele 9. respectiv 18) parti
de de rugby In 8 (pentru ju
cători de 10—12 ani). în 12 
(12—14 ani) «1 în 15 (14—16 
ani). La sediul comisiei bucu- 
restene de specialitate si-au

anunțat participarea peste 700 
de tineri practicau ti ai spor
tului cu balonul, oval, din 
Capitală, dar si din Pitești, 
Bacău. Constanta. Timișoara. 
Măcin, Iași. Clui-Napoca. Cîm- 
pia Turzii. Galati etc.

• După o întrerupere de 
ani si ani. aceeași activă co
misie a luat inițiativa reluă
rii Campionatului școlar al 
Capitalei. Momentul inaugu
ral — la 28 aprilie. Qpmpetitia 
este organizată pe două ca
tegorii : scoli generale si licee.

CONCURSUL DE TENIS DE MASĂ (juniori II și copii)
in Sala sporturilor „Victoria**  

din Ploiești, in organizarea ex
celentă cu care ne-au obișnuit 
gazdele, i-au desfășurat Între
cerile Concursului republican 
individual de tenis de masă 
pentru juniori II si copii. Dis
putele au satisfăcut din punct 
de vedere tehnic și au fost 
marcate de ardoarea caracteris
tică micilor sportivi, reliefind 
In final pregătirea bună pe 
ansamblu a jucătorilor craio- 
veni și a reprezentantei aso
ciației Spartac Emilia Ciosu, 
de trei ori pe treapta cea mai 
de sus a podiumului, ca si a 
lui Daniei Ciocirlie.

Iată cfștigătorii : simplu fete 
10—U ani — Emilia Ciostt

(Spartac Buc.). 13—14 »ni t 
Kînga Lohr (înfrățirea Tg. 
Mureș) ; simplu băieți, 10—12 
ani : Daniel Ciocârlie (Pionierul 
Cva.). 13—14 ani : Călin Tcxna 
(Unlv. Cva.) ; dublu fete 10—12 
ani ; Emilia Ciosu, Mihaela 
Chiriță (Unirea tricolor Buc.), 
13—14 ani ; Cristina Enulescu, 
Anca Cheler (ambele MILMC— 
CPL) : dublu băieți 10—12 ani 1 
Daniel Ciocîrlie, Tiberlu Het
man (Gloria Arad), 13—14 anlt 
Călin Toma Viorel Bădescu 
(ambii Unlv. Cva.) ; dublu mixt 
10—12 ani : Daniel Ciocîrlie. E- 
milia Ciosu. 13—14 ani : Radu 
Trandafir (C.S.M. Cl.-Nap.), 
Kinga Lohr.

E. TEODORESCU — coresp.



„TRICOLORII*  DESPRE AZZURRL.
(Urmare din pag I)

mărit cu atenție toate mijloa
cele care ii ajută să te țină 
■trîns și să te anuleze. Din tri
bună și chiar de pe teren, de 
la o anumită distantă, nu se 
prea vede. Dar cînd urmărești 
pas cu pas toate „eirligele", iți 
dai seama că • fac cu atita 
„fantezie", incit nici arbitrul nu 
poate vedea. Toată lumea il 
cunoaște pe Gentile, dar nu e 
numai el- Dacă Gentile a ră
mas in mină cu o bucată din 
tricoul lui Falcao — am văzut 
asta mai de mult tot pe o ca
setă —, iată eă acum 11 văd 
pe Oriali „decoltîndu-1*  pe Ar- 
dilcs ca un croitor. Trebuie să 
fim pregătit! zi contracarăm și 
aceste mijloace nu prea regu
lamentare, care intră, de fapt, 
nu dc astăzi, in ceea ce numim 
cattenaccio". 'Bălăci era și el 
de acord cu Ștcfănescu după 
vizionarea filmului. ..îmi dau 
seanța că nu va fi deloc nșor. 
Știu că italienii iți aleg „pra
da". La Barcelona, cu Argenti
na. omul pe care au pus ochii 
a fost Maradona și... responsa
bilul a fost Gentile. Nu sint eu 
Maradona, desigur, dar trebuie 
să mă gindesc că Gentile mă 
studiază și el Ia video, așa cum 
ii studiem și noi acum. Vreau 
«■M-ered eă n-am să Intru în 

,<^asa in care a intrat Mara- 
"dona si să nu-i dau ocazia lui

Gentile sau altcuiva să mă ma
cine sub privirile arbitrului. 
Sper ca și publicul să sprijine 
cu răbdare încercările noastre

LOTUL DE TINERET PETACĂ ASTĂZI LA ODESA
In cursul acestei dimineți. 

Iotul de tineret urmează să 
plece la Odesa, unde miercuri 
va susține o partidă amicală 
tn compania reprezentativei 
similare a U.R.SJS. In vederea 
acestui meci-teat — în pers
pectiva lntîlnlril de la 14 mal. 
cu echipa Cehoslovaciei, din 
cadru] preliminariilor C.E. —

Ai\8ITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A
SERIA I : I.M.U. Medgidia — 

Dunărea Călărași : L. Pantea 
‘■(București), Delta Tuloea — Glo
ria Buzău : R. Mate! (București), 
Viitorul Gheorgtveni — Prahova 
Ploiești : L Tărcan (Reghin), 
C.S.M. Sf. Gheorghe — CB.M 
Borzești : Gr Macavei (Deva), 
Viitorul Mecanica. Vaslui — Du
nărea C.S.U. Galați : R. Petreacă 
(Brașov), Oțelul Galați — Cea
hlăul P. Neamț : M. Stoeneecu 
(București), F.CJ4. Progresul 
Brăila — Unirea Dinamo Foc
șani : V. Alexandru (București). 
Gloria Bistrița — Minerul Gura 
Humorului : D. Pura (Dej), C.SJA 
Suceava — CB. Botoșani : L 
Ghergheli (Bala Mare).

de desprindere din fața celor 
nul vestite „lipitori" din fot
balul mondial, care, pe deasu
pra — ce să mai vorbim ? —, 
au și clasă de joc recunoscută**-  

Caseta video aleasă de an
trenori In repriza de luni di
mineața a fost binevenită. Am 
simțit că și italienii »tnt oa
meni, cu păcatele lor. chiar 
dacă au aureola Mundialului. 
Un recent „France Football*  
scria că la meciul Roma — Ju
ventus, Conti a fost In grija 
lui Gentile si pllngea la sflr- 
șitul medului. La care Gentile 
ar fi răspuns : „Nu-i nimie. Ii 
trece. Jucătorii mari, eind nu 
le lese ceva, se supără si dau 
vina pe fundaș. Eu nu-mi la» 
griji. Mă Împac eu Conți in 
avionul pentru București*.

„Luni dimineața, lotul nos
tru s-a Îmbarcat pentru Bucu
rești. nu insă Înaintea unui nou 
cros prin pădurile Polene: Așa 
se face că autocarul a avansat 
Încet pe serpentinele Poienei, 
plnă cind „tricolorii" au apă
rut din pădure, cu o ultima 
doză de oxigen inhalată.

Așadar, plnă la meciul cu I- 
talia mai tint doar trei zile. 
Un med greu, ca toate meciu
rile pe teren propriu. La Flo
rența existau trei posibilități, 
1 X 2, cu implicații directe a- 
supra dozai da relaxare a e- 
ehlpei. La București, cei 11 ju
cători și milioanele de supor
teri pornesc de la 1. El. cei 11, 
au insă o experiență ta piu*.  
El sint convinși eă un meci eu 
Italia nu mei poete fi tratat ea

mii A ■-*:  goknM EPA 84- 
Wm — Ga*  metan Mafias : N. 
Gogoașa (Busău), Bora Roșiori
țnmlșoaraȘ, Ragăd București — 
Progresul Vulcan București : FL 
Popescu (Rotești), Carpațl Mlrșa 
— Unirea Alexandrie : M. Geor- 
«eseu fCoBStaața). Mooanlcă fta*  
Maatm București — Dinamo Vto- 
toria București : C. Teodoreecu 
(Buzău). Metalul București — Au- 
tobuzta București : D. Petreeea 
(București), MtoeruS Moeru — 
Chimica TfcnăvaZ : D. Văttaa
(Arad), LP. Ahxntalu Slatana — 
Pandurii Tg. Au *. M. Axente 
(Arad). MeaUA CA AL DrobeU 
TV. Severin — Luceafărul Bucu
rești a «oct amiant.

acela cu Ungaria care, pornind 
de la varianta exclusivă a lui
1. a fost un atac continuu, care
l-a  impresionat pe Balnt („ni
ciodată n-am văzut echipa Un
gariei masată ații*  in Jumăta
tea ei”), dar care a permis e- 
chipei ungare să obțină un 
punct hotăritor in lupta pen
tru Spania.

Jucătorii noștri sint optimiști. 
Unii dintre ei, printre care ți 
Cămătaru, cel mai aplaudat 
jucător tn meciul amical de la 
Brașov, spunea cu degajarea 
lui de adolescent : „De ce
eă-ml fae atitea griji T Italia 
e campioană mondială, dar e 
și egala Căpruiul. De ee să o 
ținem mereu atit de sos 7*

E bună și această formă mal 
simplistă de optimism. Dar mai 
aies e bună pregătirea severă 
la care a supusă echipa na
țională. Asta nu ne Împiedică 
să gindim că dacă pregătirea 
poate fi științifică, jocul ră- 
mlne joc- Mircez Lucescu spu
nea ieri jucătorilor : „Eu mă 
străduiesc să vă conduc logic 
plnă la M de metri de poartă. 
De acolo, spre poartă, putem 
discuta numai despre principii 
de Rolul eel mare revine,
ta față, adevăratBor creatori ai 
fotbalului, care slut jucătorii*.

„JUeari, la lumina reflec
toarelor stadionului „Î3 Au
gust*,  .tricolorii*  au făcut tm 
prim antrenament de acomo
dare eu ceea ce va fi — spe
răm — frumoasa scenă din 
seara de 18 aprilie...

AZI, CUPLAJ LA RM. VIL CEAantrenorul Nleolae Fantea va 
avea ta dtapoaltla următorii 
tocători : Aleza St Leva* — 
portari: MlaUU. BatodedM. 
Gheerghla. UaartL Jarei. 
Matei — fundașii MevtUL ®. 
de. MtanK COta. Hmu - 
mtHocasl I ▼. Badu. Ralea, 
Piște. Vdrieă — hurtntata.

DIVIZIEI ,ft"
tnik A m-ai tafrățlnea O 

redea — „U*  Ctaj-Naooca I ▼. 
AnSoM (lata), CFJt. Timișoara 
— U.M. Timișoara : T. Cholu 
(Giurgiu), CLL. Signet — Mine
ral Cavnlc : A Gheorghe (P. 
Neamț), Metalurgistul Cugtr — 
Armătura Zalău : M. Ouuumti- 
ussru (București). Someșul Bătu 
Mane — Olimpia Seta Mara ; L 
Dtaea (Sighișoara), U.T. Arad — 
Rapid Asud : A Musti țea (rt- 
taștf). Gloria Reșița — CAJ4. 
Reșița : DJ. Manole OBucureștl), 
FjC. Baia Mare — Strungi*  Arad: 
C. Gheorghe (Suoenva), Ind. șir
etei C. Turzti — Awtd Brad l 
A Pxmunbola (Vaslui).

ÎNAINTE Df MECI, NU DUPĂ...
Stimați cititori, aceste rin- 

duri se vor un răspuns o- 
menesc la o Întrebare rațio- 
nament-tip pe care am 
auzit-o destul de des unii 
dintre noi ; nu contează1 va
riantele („după război, uiulți 
viteji se arată*  1 — „dacă 
linteți așa de deștept), de 
ce nu ați arătat voi soluția 
înainte T“ — „Înainte tă
ceați ca peștele și acum 
scrieți adevărate seriale!?!*  
etc, etc) esența fiind aceeași: 
Înainte — tăcere (..filozo- 
fală“) după — zarvă („pro
fesională").

Rupem, deci, această tă
cere... Sigur că nu o să-i 
facem noi. astăzi. „ll“-le de 
sfmbătă lui Lucescu. Dacă 
vreți o confidență, nici Lu
cescu însuși nu l-ar putea 
alinia acum, „pe pistol", cum 
se zice. La Berna (0—0) și 
ta Florența (tot 0—0), Mircea 
Lucescu mal păstra un semn 
de Întrebare chiar și cu 
dteva ore Înainte de Începe
rea partidelor... Lipsă de de
cizie ? Nesiguranță 1 Nici 
vorbă ! In afara valorii și a 
formei, antrenorul (foarte 
ttaăr, dar poate eă tocmai 
tinerețea lui este in acest 
eaz un mare atu, el neuitind 
că nu demult era exact ta 
pielea lui Cămătaru sau a 
lui Bălăci Înaintea unei par
tide decisive, eu răspunderea 
pe care o vor simți ei pe 
umerii lor rimbătă seara) 
căuta să ..smlâ- tonusul 
moral al lui X sau Y. tar 
dacă vreți nume : al lui Du- 
cadam sau al lui Monaru, 
al lui Moraru seu al lui Lung 
•te. Problema nu eate deloc 
simplă. In schimb este foarte 
importantă. Uneori chiar ho
tărî toa re.

Nu ne băgăm noi în tac
tica de joc • lui Luceecu. 
Nici asta nu • treaba noas
tră, deși la această oră mi
lioane de oameni ..Știu" cel 
mai bun „11*.  cea mal ni
merită tactică, iar unii 
— fără exagerare ! — gjnt 
In ștare de pe acum să pa
rieze chiar pe aoor...

Nu, rlndurile de fată rint 
exclusiv o invitgție la gtn- 
duri, mai bine zis la o gln- 
dlre care să se rezeme pe 
fapte (nu pe simple dorințe, 
nu pe speculații, nu pe vir
tualități pe care le poate 

mătura chiar si vlntul... Da, 
in fond, numai o dată s-a 
intîtpplat ca plnă și vlntul 
să ajute mingea să intre în 
poartă ? în poarta noastră, 
sau în poarta adversarilor...). 
Iată, dacă vreți, numai două 
feluri de a judeca echipa Ita
liei pe fapte — nu pe vorbe :
1—1 cu Cipru !!!. „Dacă nu 
i-au bătut nici pe ciprioți, a 
căror specialitate este mai 
curind lămiia decît mingea 
de fotbal... Nici pe ei ! Păi 
atunci noi ce să mai vor
bim...". 3—2 cu Brazilia în 
Spania ! !, „Dacă i-au învins 
ei și pe cei mai străluciți 
fotbaliști al lumii, cei care 
din leagăn au mingea lingă 
biberon, neamul fenomenalu
lui Fele, păi atunci noi, 
care nici nu am ajuns la 
turneul final din țara lui 
Santamaria, ce să mai vor
bim..."

Derutante „extreme", nu ? 
Dacă am fi la patinaj ar
tistic. le-am elimina, asa cum 
tac arbitrii acestei discipline 
care nu iau in calcul nici 
nota cea mai mică, nici nota 
cea mai mare. Dar slntem 
ta fotbal... Si la fotbal • alt
ceva... Avem un singur arbi
tru... Și noi vrem neapărat 
să ciștigăm și italienii vor 
neapărat să clștige... Și noi 
avem atuurile, dar si slăbi
ciunile noastre și italienii au 
atuurile. dar și «lăbiciunile 
lor... Un mare și recent atu 
vine de la fotbaliștii olteni : 
ei au învățat să nu le mal 
fie frică de nimeni ! Si se 
bat cu oricine, ca la foc ’ 
(„Păi ce, ei n-au tot două
picioare ea și noi !“ — vorbi 
populară și Logică de neîn
vins !). E adevărat, are
și signor Bearzot atuul lui,
ba mai are și pipă pe dea
supra...

Un lucru rămîne absolut 
cert : plnă rfmb&tă seara 
milioane de iubitori ai fot
balului de la noi se certi
fică printr-o legitimație pe 
care scrie un singur cuvînt: 
DORINȚĂ. Dar drumul de 
la dorință la REALITATE 
îl pot parcurge — între 
orele 20 și 22 — numai cei 
11 băieți al noștri. 11 ro
mâni care au ocazia unică 
să tacă meciul vieții lor...

Marius POPESCU

REZULTATELE ETAPEI A XlX-a A DIVIZIEI „C“
SERIA I

Chimia Fălticeni — CJH. Paș
cani 1—0 (0—0), Șiretul Buceoea
— Laminorul Roman 1—0 (1—4), 
Avîntul Frasin — Șiretul Paș
cani 1—1 (0—2), Cristalul Dorobol
— Celuloza Piatra Neamț 3-4 
(0—1), TEPRO Iași — Construc
torul Iași 2—2 (ir-O), A.S-A--dm- 
puQung Moldovenesc — Minerul 
Vatra Dornel O—O, Metalul Bo
toșani — Cetatea Tg. Neamț V—0 
(1—0), Zimbrul Șiret — Metalul 
Rădăuți 2—0 (0—0).

Pe primele locuri la clasament, 
după etapa a l$-a : ZIMBRUL 
ȘIRET 25 p (34—ÎS), L Chimia 
Fălticeni 23 p (90—18). I. C-TJt. 
Pașcani 23 p (30—17) — penall- 
sată, din campionatul trecut, eu 
—2 p... pe ultimefle locuri : M. 
A.S.A. Ctmpulung ÎS p BS—28), 
U. Metalul Botoșani M p (SO—XT>.

SERIA A U-a
Aripile Bacău — Partizanul 

Bacău 1—2 (0—2), Victoria Go
gești — Letea Bacău 0—4. D«- 
MAR Mărășești — Relonul Urvt- 
nești 2—3 (0—1), Constructorul If. 
Gheorghe — Gloria Focșani *—l 
(1—0), Petrolul Molnești — Mtae- 
rul Comânești 1—4 (1>—4). Mine
rul Baraolt — Luceafărul Adj ud
2— 0 (1—0), Azot CAL R*vi-
neștl — Metalul Sf. Gheorghe 
li—0 (1—0), VlticUftand Panel u — 
Energia Gh. Gheorghiu-De] >—• 
(0-1).Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 20 p (ÎS—ÎS), L 
Petrolul Motaețti 23 p (3S—18). L 
Aripile Bacău 22 p (36—ST), 4. 
Minerul Baraolt 22 p (10—Î4)._ 
pe ultimele locuri : 14. Energia
Gh. Dej 12 p (30—35), M. Azot 
Sâvinești 13 p (34—82).

SERIA A m *
Chimia Brăila — Arrubium MA- 

cin 2—1 (0—0), Metalul Buzău — 
A vin tul Matca 3—0 (2—0). Car-
păți Nehoiu — rEPA 74 Blrlad
3— 0 (2—0), DVA Portul Galați — 
Victoria Tecuci 2—1 (0—1), RtR- 
mentul Bîrlad — Ancora Galați
2—1 (0—0), Laminorul Brăila —

Petrolul BrAlta-Ianas I—1 (fe—I), 
ȘJM. Ttaeea — OSsnpia Rm. Să
rat 0—3 (•—!>. Progresul Iaaooea 
— Chimia Buzău »—1 (0—1).

Pe primele locuri > L CHIMIA 
BBAH.A 2S p (O—1S), 2. CsișmȘI 
Nehoiu Sf ■ (®—24). L Ctampla 
Bm. Sărat M p (3»—®)._ pe ulti- 
atete Jocuri : ÎS. Avtatul Mates 
M p (ZO—3B), U. RUlmentxd Bil
led 7 p Rd—W).

SERIA A IV-*
ISOP UtaMnl — Portul Con

stanța >—4 (3—4), Chlmpex Con
stanța — RapSd Fetești »—l

0). Șoimii Cernavodă — Uni
rea Sloboda t~4 G—4). Victoria 
Țăndărsl — Vtttorta Ctantogl 
1—4 (!—»), Metataa Mangalia —
Flacăra Vrtacsnl >—1 (•—•),
Voința Contaaoța — Ș. N. 
OMenița 3—l (•—r>. Oreatn*  
Bobadag — ClmentiM Med*-  
<fia L-l fk-4). Canal Basa- 
satal — Ccnatructcral Cățărata 
*-4 (S-0).

Pa primele locuri I L PORTUL 
CONSTANȚA M p (4S— U), A U- 
săraa SJobozta a p (3B—B). t 
f. M. OModța a p (3S-1*)_  pe 
uMmeSa locuri : a. Șctmti Cer- 
nerodă a p OS-W), 14. Cânta 
Baaareta S p (S-ST).

A V-a
IjCAJJȘ Bucureou — Metalul 

Ptapenl •—4 Avaraa București 
— Poiana CXmctea »—1 (3—1). 
Ahetovtf B'-teureștl — AJ A Mi
ll t—4 (•—4). CaraJmanad Buș
teni — TAI. București 4—I (1—4). 
Petretta BAlcoi — Vtaoofil Bucu
rești »—l (S—0). Otimla Brazi 
Ptolești — MineriM Fîtipeștii de 
Pădure 1—4 (4—4). Carpețl si
naia — Danubiana București J—1 
R—•). Flacăra roșie București — 
Lueealărtd București >—• (!—»). 
Tehnometal București au a ju
cat.

Pe primele locuri : 1. VISCO- 
FIL BUCUREȘTI M p (24— ÎS), 1. 
Metalul Plopenl a p (37—1»), ș. 
CTrlmla Brazi 22 p (34—17) „ pe 
tUHmtae locuri : M. Minerul Fl- 
Upețti M p (TO—39), » PetroM

BAwol 14 p os—M). 14. Caralma- 
ata Bușteni M p (ÎS—32).

SERIA A Vl-a
Petrolul BoUntic — Chimia Tr. 

MAgurele »—1 (4—B. FG.M. Chi
mia Giurgiu — Constructorul Pi
tești 1—4 O—9), Cetatea Tr. Mă
gurele — Cimentul Fieal 3—1 
(O—O). Metahd Mija — Dunărea 
Veoue Zimnlcee *—0 (3—9). Da
cia Pitești — Progresul Toțwlo- 
renl 4—1 (9—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Muscelul 
Ctmpulung 1—0 (1—0), Petrolul
Videle — Chimia Clești 2—0 
G—I). Flacăra Moreni — Electri
ca TitU 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TH. MĂGURELE 24 p (3»—19), 2. 
Dunărea Zlmnleea 23 p (26—23),
2. Dada Pitești 23 p (37—21). <■ 
Bectrica Titu 22 p (26—21)... pe 
ultimele locuri : 14. Petrolul Bo- 
anria M p (20—22). ÎS. Progresul 
Topolovenl 19 p (31—39), 19. Con
structorul Pitești 14 p (13—36).

SERIA A vn-a
Constructorul Craiova — C.F.R. 

Craiova 2—1 (0—3). IJ*X.  Slatina
— Lotru Brsaol 1—1 (0—0), Mine
rul Horeau — Armătura Stre- 
hala »—1 (1—9). Metalurgistul
Radu — Mecanizatorul Ș imlan
4—1 (1—4). Recolta StoicAnești — 
nectroputene Craiova >—2 (0—lj. 
Viitorul D.-*gășanl  — Petrolul Ti
ded 2—1 (2—9), Progresul Cora
bia — Jiul Rovinari >—1 (9—1), 
DunArea Calafat — Sportul nrun- 
tatoresc Caracal 2—2 O—l).

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL CRAIOVA 24 p 
(SS—23), 2. Progresul Corabia
SS p (25—1»), S. Eectroputere 
Craiova 11 p (37—2V)... pe ulti
mele Jocuri : W. I.P.C. Slatina 
M p (14—32), 14. Minerul Horezu 
25 p (21—32).

SERIA A VHI-a
C.T.R. Victoria Caransebeș

— Unirea Tomnatic 1>—0 (0—0),
Minerul Certej — Minerul Ora- 
vița 1—4 (0—9), Minerul Anina —
— C.F.R. Arad »— 1 (3—9), Ș<rf.mll 
Llpova — Dierna Orșova 2—0 
(1—9), Constructorul Timișoara

— zii n eroi Moldova Nouă »—0
(1—4), Victoria Ineu — Unirea 
Stanicolau 1—1 (1—1), Celuloza
Dnobeta Tr. Sev. — Metalul Boc
șa 2—1 (1—1), Frontiera Curtid
— Vtaturii IURT Lugoj 9—0.

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
Caransebeș 24 p (S3—20), 1. Mi
nerul Anina 23 p (47—W). ă Șoi
mii Llpova 23 p (28—25)... pe Ul
timele locuri : 16. C.FJI. Arad 
» p (20—23), 16. Frontiera Curtid 
U p (13—34) .

SERIA A IX-a
Unirea Alba Iulla — Minerul 

Lupenl 1—0 (1—0), Dada Orăștie
— Explorări Deva 3—4 (3—0), Mi
nerul Paroșenl — Inter Sibiu 1—9 
(2—4), Minerul Ghelar — Meca
nica Alba Iul)a 1—0 (0—9), Vic
toria Călan — Minerul-Știința 
Vulcan 3—0 (3—1), Metalul Alud
— Minerul Anlnoasa 2—0 (1—0) 
Textila Clsnâdle — Soda Ocna 
Mureș 4—1 (1—0), C.FJI. Slmeria
— Șuirlanul Sebeș 9—3, echipa 
C.F.R. fiind suspendată.
• Medul C.FJi. Slmeria — Mi

nerul Lupeni, din etapa a 17-a 
(pe teren 2—2). a «ost omologat 
de către F.R.F. cu S—4 ta favoa
rea echipei Minerul.

Pe primele locuri : L MINE
RUL LUPENI 25 p (34—12), 1.
Unirea Alba Iulta 39 p (TO—W), 
1. Explorări Deva 23 p (57—10) 
pe ultimele locuri : IS C-T.R. St- 
meria 13 p (14—«), 1». Textila 
Cisnădts 11 p (30—M).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Voința Ora

dea 3—1 (0—0), Chimia TSșnad — 
Bihorul Beluș 3—1 (1—0), Biho
reana Marghita — Oțetul Or. 
dr. Petru Groza 1—0 (0—0), Oașul 
Negrești — Unirea Valea Iul Mi
hai 2—0 (2—0), CJE.M. Cluj-Na- 
poca — Olimpia Gherla 0—0, 
Rapid Jibou — C.FJI. Cluj-Na- 
poca 1—I (1—2). Minerul Sărmă- 
șag — Sllvanta Cehu Silvan lei 4—2 
(2—1). Minerul Or. dr. Petru 
Gnoza — Sttda-Arieșul Turda 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 24 p (35—19), 2.

CJ.R. Cluj-Napocs 26 p (38—19).'
3. Minerul Or. dr. P. Groza M ș 
(20—17) ...pe ultimele locuri : 14. 
Sllvanta Cehu S. 15 p (23—45), IA 
Minerul Sărmășag M p (22—37), 
14. Rapid Jibou 13 p (16—10).

SERIA A XI-*
Bradul Vișeu — Avlntul Reghta

3—0 (0—0), Minerul Bala Borș*  
— Minerul Baia Sprie 0—1 (0—1), 
Oțelul Reghin — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 1—9 (1—4), CUPROM 
Bala Mare — Minerul Bătu, 0—X 
(0—1), Textila Năsăud — Mine
rul Băița 1—1 (1—1), Mureșul
Luduș — Minerul Rodna 2—4 
(i—0), Stida Bistrița — Foresta 
Bistrița 3—2 (1—0), Lăpușul Tg 
Lăpuș — Unirea Seini 3—0, echipa 
Unirea fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. A V IN
TUI. REGHIN 36 p (41—20), X 
Mureșul Luduș 25 p (41—17), X 
Minerul Bala Sprle 24 p (30—16)... 
pe ultimele locuri : 15. CUPROM 
Baia Mare 13 p (23—27), 16. Uni
rea Seini 4 p (8—56).

SERIA A XlI-a
Metrom Brașov — Tractorul 

Brașov 3—1 (0—1), Progresul O- 
dorhei — Tractorul Miercurea 
Clue 0—0, Torpedo Zăraești — 
Utilajul Făgăraș 5—1 (3—0). Mă- 
gura-Moblla Codlea — Metalul 
Sighișoara 2—0 (O—O). Mureștil 
Topllța — TMTX Agnita 4—4 
(9—0), Chimia Or. Victoria — 
Unirea Cristuru Secuiesc 3—1 
(2—0), Nlfcramonla Făgăraș — 
Textila Prejmer 4—9 (1—O'). Mine
rul Bălan — I.C.I.M. Brașov 2—1 
(0-1).

Pe primele locuri t L TRACTO
RUL BRAȘOV 28 p (3S—8), X 
Nltramonla Făgăraș 28 p (59—7), 
S 1MIX Agnita 22 p (21—18)... pa 
ultimele locuri : 14. LCJ.M. Bra
șov 14 p (20—18) — penalizată
eu —3 p. 15 TextDJa Prejmer 
14 p (8—27), 19. Tractorul M. 
duc 11 p (16—27).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Sportul Pog a7*o



MIHAI ȘUBĂ ÎNVINGĂTOR IN TURNEUL DE LA DORTMUND
Un frumos succes a fost ob

ținut de marele maestru ro
mân Mihal Subă, care s-a cla
sat pe primul loc ta turneul 
internațional de șah de la Dort
mund. Reprezentantul țării 
noastre a totalizat 8 puncte, de- 
vansînd pe marele maestru 
Vlastlmil Hort (Cehoslovacia) si 
maestrul international G. Mu
rray Chandler (Noua Zeelandă). 
ambii cu cite 7,5 puncte. A pa
tra în clasamentul final a fost 
campioana mondială Mala CI- 
burdanidze (U.R.S.S.). care a

participat ca invitată la acest 
turneu masculin. In continuare 
aînt clasați: 5. Kindermann
(R.F.G.) 6 p. 6—8. Sedberg
(Suedia). Lobron (R.F.G.) fi 
Csom (Ungaria) 5,5 p. 9. Gu- 
feld (U.R.SJ5.) I p, 10—11. 
Grosziek (R.F.G.) fi Short (An
glia) 3 p. 11 Bischoff (R.F.GJ 
2.5 P.

Comentatorul agenției vest- 
germane da presă D.P.A.. car*  
a transmis această știre, apre
ciază ca remarcabilă evoluția 
Iul Mihal Subă. conflrmlnd ast-

fel poziția sa în elita mondia
lă a șahului. In ultima rundă. 
Subă a remizat cu cehoslova
cul Hort.

AFIRMĂRI INTERNAȚIONALE
ALE JUNIORILOR NOȘTRI

LA TENIS DE MASA

„TIRUL VIITORULUI ESTE TIRUL REDUS 
SI TRĂGĂTORII ROMÂNI TREBUIE 

SÂ TINĂ SEAMA DE ACEST ADEVĂR!"
Interviu cu GAVRILA BABANI, vicepreședinte ai Uniunii Interno

de Tk
comprimat vor avea, tacecind 
din anul acesta, o frecventă a- 
nuală la fel ca fi întrecerii*  
continental*  la aceleași arm» 
(europene, asiatice, pan-ameri
cane).

— Tirul românea» tr»b<d» si 
țină tot mal mult team*  d» 
aceste not orientări din arte in
ternațională. Cam m poate el 
racorda cel mai bina la aceste 
cerințe 7

— In primul riad prin alcă
tuirea unul calendar oomnetl- 
tional intern in concordantă cu 
cel international, ta așa f*l  ta
cit trăgătorii români să poată 
participa la dt mal multe con
fruntări puternice, cu adversari 
valoroși- In ceea ce privește 
pregătirii» spedfle*  d» tir re
dus. e necesar ea ele să în
ceapă dt mai curînd. tatr-un 
climat de muncă angajat, se
rios. susținut de totl specialiș
tii. de secțiile d dubcudl» din 
țară, ta special d» cete mari. 
Trăgătorii români trebui» să 
reînnoade bogata tradiție a suc
ceselor in terna ționede ta eom- 
petitiile oficiale de tir redus. 
As aminti titlurile si locuri!» 
pe podium la campionatele eu
ropene si mondial» de tir ia 
10 m realizate, ta timp, de 
Eva Olah, Veronica Tripșa. Ma
riana Feodot, Nlculina Iosif. 
Cornel hi Ion. ni» Codreanu. 
Anișoara Matei. Petre Sandor. 
Mihal Dragomlrescu. Sorin Ba- 
bil. Vastle Popa. Ocaziile de a 
reînnoda șirul reușitelor nu vor 
lipsi chiar din acest Ml. Nu 
trebuia ratate din punctul de 
vedere al marilor rezultate 
competiții importante ea 1 ..Ma
rele premiu Europa”, organizat 
ta premieră. în paralel cu C.E. 
de tir. la București, fi apoi 
C.M. de tir redus de la Viena 
(Tuna septembrie).

Radu TIMOFTE

ționale
— Tovarășe Gavrilă Barani. 

sezonul preolimpic 1983 debu
tează în tirul international 
semnul unor transformări 
*ulamentare competitionale 
maximă importanță. V-am 
Za să Ie treceti in revistă.

— Adunarea generală a Uniu
nii Internaționale de Tir. reu
nită la Caracas, la sfirșitul 
anului trecut, a aprobat o se
rie de modificări. Printre aces
tea : propunerea de admitere 
a probei de pistol 10 metri ta 
programul Jocurilor Olimpic*  
«lin 1988 ; micșorarea la 3 — 
In loc de 4 — a numărului 
de trăgători ce alcătuiesc o e- 
chipă ; silueta la pistol viteză 

T»u va mal avea fo-rma unui 
bust, ci a unei ținte specific*,  
de dimensiuni reduse.

— Probele cu arma cu zer 
comprimat devin din ce in ce 

, mai mult o ramură a tirului 
eu pondere mondială crescută. 
'Se înregistrează o adevărată 
mutație chiar dacă acum cite- 
va decenii tirul 
eu armă militară, 
limpică. Acum se 
sesi unele probe 

:Hbru mie (pușcă
să dispară din programul Irea
lilor Olimpice.

— Tirul de la 10 metri este 
-Srul viitorului, ta primul rtad 
din rațiuni economice : armele, 
muniția si poligoanele sînt mai 

i ieftine. în plus, tirul redus 
coate fi practicat tot timpul a« 

■"mulul, fără a se afla la d!a-i 
cretin vremii, de către un nu- 

; măr mult mai mare de oameni 
t.incepind de la 10—12 ani pină 
3a vlrste înaintate. Asa stînd 
/lucrurile, baza de masă a ti
rului sportiv se va lărgi oon- 
islderabil. conducted Implicit la 
iîcreet< rea nivelului performante- 
fclor. Dată fiind ponderea urla- 
fsză a tirului redus, campionatele 
Fmondiale pentru arme cu aer

sub 
re
de 

ru-

la 300 metri, 
era probă o- 

dlscută ea ta- 
cu armă «*-  

Iiberă 00 f.ej

RECORDMANI
recordman eate unul dintre tetairibeA deveni, într-o bună zi,

pe care le nutrește oricare sportiv, practicant *1  unei dlodpUn*  
in care strădania sa se măsoară cu cronometru!, cu ruleta ori 
ou eintarul. Este și cazul atiețilar, sportivi care au ta tată o 
gamă foarte variată șl cuprinzătoare de recoirturi, de la cele 
de școală, să zltem, p!nă la cele ale lumii...

O statistică a recordmanilor da recorduri mondiale S are ta 
frunte pe fostul mare alergător finlandez Paavo Nurmi, oare a 
înregistrat W asemenea performanțe record la 13 probe. Șl ur
mătorii clasați șl-au realizai recordurile ta mai multe probe : 
Emil Zatopek (Cehoslovacia) H recorduri la I probe, Romdd 
Clarke (Australia) 17 recorduri la 5 probe, Gunder Hăgg (Sue

dia) 1Ș recorduri Ia 5 probe șl Betty Cuthbert (Australia) M 
recorduri la 9 probe, Boby Morrow (S.U_A.) 14 reoorduad lai 7 
probe șl Renate Stecher (R.D. Germană) M recorduri la 4 
probe.

Tot 14 recorduri mondiale a deținut |i marea noastră cam
pioană Iolanda Balaș-Săter, numai că ia ceea oe o privește, 
trebuie făcută precizarea că aceste performanțe le-a Înregistrat 
lntr-o singură probă, situați*  care, ta circumstanțele arătate, 
ar impune-o, de fapt, ta fruntea listei I

Intre cel 18 recordmani mondiali luațl ta evidență, după lo- 
landa, doar sovietica Faina Melnlk-Veleva șl-a realizat fi ea 
performanțele record (cele U) tot lntr-o singură probă, la *-  
runearea discului.

Ș1 pentru că veni vorba de recorduri mondiale, bucuria lor 
au mal trălt-o, ta afara Mandel, șl alte atlet*  dta țara noaa- 
tră ; Viorica Viscopoleanu — lungime. Argentina Menii — diac, 
Natalia Bettal șl Maricica Puică — 1 milă fi KW m. Văii Io- 
nescu și Anișoara Cușmlr — lungime.

Romeo VILARA

• La Bad Kisslngen, a opta 
partidă din sferturile da finală 
ale turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin, care 
opună pe Margareta Mureș an 
XRomânia) și Lldla Semionova 
(U.R.S.SJ a fost aminată, la 
cererea șahistel sovietice. Cele 
două Jucătoare au epuizat, ast
fel, time-out-urile regulamen
tare.
• In turneul candidaților, la

Alicante, a patra partidă din
tre Zoltan Rlbll * . - -
Eugenio Torre 
încheiat remiză, 
14 mutări. Scorul 
tilniril continuă 
2—X
• După disputarea a șase 

runde, la 
natul de 
duce Lev 
urmat de 
liavski ți 
Karpov, 
3 P-

(Ungaria) fl 
(Fillpine) s-a 
după numai 

general al ta
ți fie egal:

Moscova, ta campio- 
șah al U.R.S.S. con- 
Psahla, cu S3 P (1), 
Romaniștii 3,3 p, Be- 
Tukmakov 3 p (1), 

Vaganlan fi Balașov

Zilele trecute, la Krani. «u 
avut loc Campionatele Interna
ționala de tenia de masă pentrn 
iun ieri ale Iugoslaviei, la cor» 
au purtbdpait șl sportivi dta țara 
noastră : Carmen Găgeatu, Kin- 
ga Lohr,' Flore*  VasHe fi Cris
tian Tlugan, taeoțițl d» antre
norii Vtrgil Bălan fi Laurențta 
Gheorghiu. Aoetaa dta urmă 
ne-e furnizat cfteva amănunt» 
privind competiția șl eveluțl*  
juniorilor română Concursul • 
reunit sportivi dta Suedia, Aus
tria, Cehoslovacia, Ungaria, R>. 
Germania, Franța. Olanda, Ro
mânia fl Iugoslavia. A fost un 
mtai-oampLonat european al Ju
niorilor, oare a reunit pe ret 
mai buni sportivi juniori, cu ex
cepția oeftor dta Uniune*  Sovie
tici șt Anglia. Suedia a pre- 
zentat cita două garnituri da 
tete și cita două de băieți, tar 
țara gazdă cite trei.

„TURUL NIEDERSACHSEN-
MUNCHEN. 11 (Agerpres). — 

Cea de-a treia etapă a competl- 
țW dcllate internaționale „Tunul 
Nledersacfisen- disputat pe tra
seul Nienburg — Uldenburg (158 
km) a revenit 
Ludwig (RJ3.G.) in 3bW:4B. Lider 
ai clasamentului general este o- 
landezui Van Vbet, urmat de »o- 
vietlcul Navolohin la 4 a. Miroaa 
Romașcanu (România.) ocupA lo
cul T la 31 «. In clasamentul pe 
echipe conduce U.R.SA, urmați 
de RD. Germană, Olanda, «ekec- 
țiooata Nledersachsen, România, 
Polonia, RJ. Germania, Cehoslo
vacia, Austria, Suedia etc.

In proba de echlipe fețe, Gă- 
geatu fl Lohr au ocupat tacul 
n, fiind învinse ta finală de 
formația Ungariei cu Fazekaa 
*1 Szlgetl-Plrcsak (soor 2—3U 
Au câștigat Găgeatu, la Pircssk. 
ft dublul. Le băieți. formați» 
noastră a foe*  eliminat» ta tu
ni ai doilea do Suedia, ou 1—X 
tatr-un med pe care Tlugan d 
Florea H puteau dștl-ga, daoâ 
ae fi jucat mai atent. Fierea Va- 
■Be șl Ktaga Ltar au ocupa*  
primul loc Ia dublu mixt, învto- 
glnd ta finală cuplul ungar. La 
dublu băieți. sportivii română 
s-au tatuat pe locul m, fiind 
Învingi ta semifinale

Antrenorul L. Gheorghiu a- 
preclază câ juniorii noștri tm 
fost mareațl de oboseala dru
mului, Îndeosebi... băieții, car*  
au început mal slab, dar ta-a« 
revenit pe parcurs. O remarcă 
pentru Fierea V aside, excelent la 
dubiu mixt. Carmen Găgeata 
(tawtasă, cu 1—1, In primes» if 
da clștLgăboarea competiției) al 
Ktaga Lohr da dublu mixt).

rutierului Olaf TRASEUL „CURSEI PĂCII"

LA 15 ANI-RIDICA 125 KILOGRAME!

PRAGA (Agerpres). —T^^ă 
cum s-a mal anunțat, cea <^a 
36-a ediție a tradiționalei com
petiții internaționale ciclist*  
„Cursa Păcii*  se va desfășura 
intre I f 22 mal, pe traseul 
Varșovia — Berlin — Praga, șl 
va reuni la start rutieri din 1*  
țări, printre care și România.

Iată programul celor 12 e- 
tape, ce vor însuma peste 1900 
km : 8 mai : etapa „prolog*  la 
Varșovia (7 km) ; 9 mai : e- 
tapa 1 : Varșovia — Olsztyn 
(203 km) ; 10 mal : etapa a 
2-a : Olsztyn — Torun (171 
km) ; 11 mai : etapa a 3-a t 
Torun — Poznan (150 km) ; 11 
mai : zi de odinnă la Poznan j
13 mal : etapa a 4-a : Poznan — 
Forst (R-D. Germană) (191 km)|
14 mal : etapa a 5-a : Forst — 
Berlin (177 km) ; 15 mal : e- 
tapa a 6-a : Berlin — Hali*  
(202 sm) ; 16 mal : etapa a

contracronometru indivi- 
la Halle (35 km) ; 
etapa a 3-a :

Marx Stadt (157 km) 
zi de odihnă
Stadt ; 19 mal : etapa a 

Karl Marx Stadt — Usti
Halterofilul bulgar Nairn Su- 

leimanov, ta virsti de ÎS ani, 
a realizat recent un rezultat ex
celent la stilul smuls — 123 kg, 
care reprezintă dublul greută
ții sale corporale (el cintărește

53,7 kg). Suleimanov este prin
cipalul favorit al categoriei „co
coț” la apropiatele campionate 
europene de la San Marino, ta 
prima Jumătate a lunii mal.

Telefoto : A.P. AGSRTRES

7-a : 
dual 
mai : 
Karl 
mai : 
Marx
9-a :
nad Labem (Cehoslovacia) (181 

; 20 mai : etapa a 10-a t 
nad Labem — Pribram

km) ; 21 mai : etapa a 
; Pribram — Tabor (163 
; 22 mai : etapa a 12-a :

la

km)
Tabor — Praga (121 km).

Halle

Fotbal me
CAMPIONATE

PORTUGALIA (et. 25) : Benfi
ca — Rio Ave 0—0, Guimaraes— 
F.C. Porto 0—0, Esplnhe — Bra
ga 4—1, Estonia — Amor*  2—0. 
Setubal — Porttaaonenee 1—0, 
Boandsta — Sporting 1—0, Var- 
zim — Maritimo 3—2. în clasa
ment, pe primele locuri, Benfica 
*1 p, F.C. Porto 37 p. Sporting 
36 p.

CEHOSLOVACIA (et_ 213 : Sig
ma Olomouc — Bohemians 0—2, 
Plastika Nltra — Dukla Praga 
2—0, Banlk Ostrava — Brno 1—0, 
Slavia Praga — Ziltaa 1—2, 
Spartak Tmava — Preșov 2—0. 
Pa primele locuri Bohemians 31 
p, Banlk Ostrava 27 p, Slavia 
Praga 26 p.

SPANIA (et_
Real Madrid
Real Sededad __ ____
bao — CJ. Barcelona 3—1, Osa-

3S) : Las Palma»—
0—4, E&panel —

1—0, Athletto BU-

TELEX e TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM * „Marele 

premiu*  al Angliei, dta cadrul 
campiona,tulul mondial al pUo- 
țflor de formula I, desfășurat la 
Brands Hatch, a fost clștigat 
de campionul mondial Keke 
Rosberg (Finlanda) pe „Williams*,  
hwingătorul a parcurs 168 tarn 
ta 53:15,25 (medie orară 189.M 
km). Pe locurile următoare s-au 
clasat Danny Sullivan (S.U.A., 
„Tyrell”) 53:16,74 șl Alan Jones 
{Australia, „Arrows*)  53:43,89 etc. 
* Cursa de 1.000 km de la 
Monza, din cadrul campionatu- 
hti mondial de rezistență, a fost 
dominată de mașinile Porsche, 
teasate pe primele 7 locuri. Vic
toria a revenit echipajului Bob 
woUeck (Franța) — Thierry 
Boutsen (Belgia) pe Porsche 95« 
«u o medie orară de IS#,896 
ta». ■ „Marele premiu*  de ter-

mul*  H *1  RJ. Germania, dta 
cadrul cam plena tulta euro
pean, 1*  Hockenheim, a fost ciș- 
tlgat de englezul Jonathan Pal
mer (.Jtalt Honda“) eu • me
die ocară de IM,OU km. Jn 
clasamentul CJL conduce ita
lianul Beppe Gahiaal.

CICLISM • „Clreufed Ardenl- 
Lor*  a foat cîștigat de france
zi*  Bruno WojtiiMk, urmat la «7 
see. de oempatrioeul aâu Da
niel Maquet.

HANDBAL • Suedia a câști
gat turneul feminin de la Lar- 
vlk (Norvegia), ta ultima zi: Su
edia — RJ. Germania 17—14 
(10—0), Norvegia — Danemarca 
18—li fl—7).

ÎNOT * Ultimei» rezultate din 
campionatele S.U.A. ta bazin mic, 
la Indiana polis: masculin, 100 y 
spate: Rtek Caney 40,22, IM y

fluture: Toma Jaeger 47,87, IM y 
bras: Steve Lundquist 64.07; fe
minin, IM y fluture: Laurie Leh

ner 53,28, IM y bras: Jeanne
Childs l:0LS7, M y liber: Ta
mmy Thomas 22,20 (tn serie 22,13, 
cea mat bună performanță mon
dială).

SCHI a Cursa de 16 km fond 
de la Kiruna (Suedia) a fost eis- 
tleată de norvegianul Jan Und- 
vaH ta 39:58,0, urma*  de Juha 
Nlete (Finlanda) <0:11,0. L*  fe
mei (10 km) a cdștlgat Marja- 
Ltea Haemaelataen în 31:07,0, 
urmată de Brit Petersen (Nor
vegia) 21:22,5. r ,

TENIS * Turneul de 1*  Li
sabona a fost ctșttgat de sue
dezul Mats WUander: 2—6, 7—8, 
6—4 tn finală cu francezul Ya
nnick Neah.

surte — Vigo 4—1, Valencia — 
Beds Sevffi*  4—2. Valladolid — 
Sala ma no.i 3—0, F.C. Sevilla — 
Santander 1—0, Zaragoza — Gl- 
Jon •—L în clasament, pe pri
mele Jocuri : Real Madrid 47 
Bilbao 46 p, CF. Barcelona 
Atletico Madrid die 42 p.

P. 
si

p. 
IX

Mag-
1—2,

R.D. GERMANA (et. 20) : 
deburg — Dynamo Berlin 
Aue — Halle 3—2, Erfurt 
Bdhlen 1—0, Dynamo Dresda — 
F.C. Karl-Marx-Stadt 3—1. 
Lokomotive Leipzig — Frankfurt 
pe Oder 1—0, Union Berlin — 
Jena 1—0, Rostock — Zwlckan 
1—0. Pe primele locuri ta clasa
ment : Dynamo Berlin 35 p, 
Jena 27 p, Frankfurt pe Oder si 
Lok. Leipzig cite 26 p.

RJ’. GERMANIA (et. 27) : Bre- 
men — Niimiberg 3—2, Leveirkn- 
san — Kalserelautem 0—0, Bayern 
Miinchen — Borussia Monchen- 
gladbaoh 3—1, Bielefeld — F. C. 
Koln 2—0, Bochuim — Stnitt^rt 
2—2, Braiuinschweig — Hamburg 
2—4, Dusseldorf — Schalke 3—L, 
Frankfurt — Hertha 3—1, Pe pri
mele locuri în clasament : Ham
burg 40 p. Bremen 39 p. Bayem 
Miinchen 3R p, Stuttgart 36 p, 
Dortmund 34 p.

SCOȚIA (et. 31) : Hibernian — 
Celtic 0—3, Dundee —"Kilmarnock 
0—o, Motherwell — Morton 4—1, 
Rangers — Aberdeen 2—1. St. Mi
rren — Dundee Utd. 1—2. Pe pri
mele locuiri : Celtic 49 p, Dundee 
Utd. 46 p, Aberdeen 44 n fun joo 
mai puțin).

BELGLA. (et. 23) : Anderlecht — 
Watersched 4—0 !, Waregem — 
Molenbeek o—0, F.C. Bruges — 
Courtr-al 2—1, Beerschot — An
vers 0—1, Seraing — La Gan- 
tolse 3—0, Winterslag — Liersa 
3—1, Lokeren — Li£ge 0—2, Ton- 
gres — Beveren 0—2, Standard— 
Cercle Bruges 6—1, Pe primele 
locuri în clasamenit : Anderlecht 
41 p, Standard 40 p, Anvers 39 p.

DE PRETUTINDENI
* In „Cupa Libertadores" : Co- 

breloa (Chile) — Ferrocanril 2—4. 
Bolivar — Flam en go 3—1, Cole 
Cofio (Chile) — Estudl antes la 
Plata l—O.
• Celebrul Kevin Keegan re

fuză să joace ta echipa Angliei! 
Ultima oară el a apărut ta se
lecționata engleză ta Septembrie 
anul trecut, după care s-a iscat 
• neînțelegere ou antrenorul 
Bobby Robson.
• Președintele FJ.F.A., Joao 

Havelange, a făcut o scurtă vt- 
ziită la Belgrad, unde a discutat 
cu președintele Federației iugo
slave, Drasko Popovici, posibili-

tat>oa organizării turneului 
al C.M. în Iugoslavia, în 1990

final {

la
690

* în cupele europene (pinâ 
semifinale) au fost înscrise 
de ' goluri în 236 meciuri, cu 
medie de 2,92 goluri de joc
se arată într-un oomunicat pu
blicat In Buletinul U.E.F.A. Din 
aceste 236 de initîlnirl 189 s-au 
încheiat cu victorii (138 pe te
ren propriu, 51 în deplasare) si 
47/ cu rezultate egaîe. Golurile 
marcate în deplasare s-au dove
dit a fi hotăritoere in 12 cazuri, 
de 5 ori s-a recurs la prelun
giri șl un joc a fost decis prin 
tovtaart de la 11 m. *
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