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Trei zile pină la meciul cu Italia

CU GÎNDUL LA MINUNATUL PUBLIC
AL MECIULUI CU SUEDIA
Feura marelui meci cu Ita

lia crește in rindurile iubito- 
riloi fotbalului. Cursa biletelor 
se desfășoară pe toate frontu
rile. Singurii desprinși de a- 
ccastt atmosferă febrilă par a 
fi jucătorii, care știu că o prema
tură integrare in joc ar dăuna a- 
tingerii virfulol de formă la ora 
H. Antrenamentul — fără joc — 
de Iun', seara, la lumina re-^ 

^E-cioarelor. p« stadionul ..23 
August", a fost chiar mult mai 
viu decit amicalul- de la Bra
șov S-a sprintat ca pe pistă 
s-au realizai scheme în viteză 
.maximă ritmul jocurilor 
formule reduse (3—2. 4—3 
s crescut spre tempoul 
Xim. cei cițiva spectatori 
zionall atrași de lumina 
tantă a reflectoarelor, 
concentrat privirile asupra .. 
nei" ; portarilor, unde Moraru a 
fos! deosebit de solicitat atît 
de starostele portarilor n-oștr! 
(Răducanu). cit si de consacra
tul lordache, venit si el. să 
ajute în sfîrșit. Silviu Lung 
a făcut si el mișcare. asteDtînd 
ultimu’

Am 
Miree» 
posibil 
tul ui. deoarece eJ 
te din . categoria 
cu pipă si sacou, 
mereu la bătaia.
zon 
care 
săptămină ceea ce au învătat 
intr-un an. cot la cot cu Red- 

. nic
toți 
rin 
are 
știe ___

într-un 
pe antrenorul lucind de trans
pirație A zimbit : „Ce frumo»

in nocturni Simt)e _
neresti. Mă gindese la 
si noapte a meciului 
di a. Atunci. aceste 
goale acum, au fost 
viată. Am simții c» 
sprijinul lor cald. ÎI 
de fapt, si cu puțin inainte. la 
meciul cp Danemarca nv prea

că intl- 
frumoa- 
ru Sne- 
tribune 

pline de 
adevărat 

simțisem

lin juri pe teren. Sint convins 
că publioul nostru va cistig» 
pariul cu siae insusi. adică cu 
cel car» A FOST ÎN MECIUL 
CU SUEDIA".

îi cerem două vorbe despre 
apropiatul med cu Italia. A a- 
fiat intre timp si componenta 
lotul ut Reflectează : „Este evi
dent că si el au probleme 
Revenirea lu) Bettega este de
terminată de asceosi'jne» lui

în 
etc.) 
ma- 
oca- 
inci- 
si-au 
„zo-

diagnostic.
încercat să vorbim cu 
l.ucescu, dar nu a fost 
în timpul antrenamen- 

nu face par- 
tehnicicnilor 

dovadă că e 
chiar pe ga

rat la oot cu Bărbulescu. 
trebuia să învețe intr-o

si Negrită? cot la 
ceilalți si mai ales 
Cîrtu. care, vorba 
talent cu carul si 
cind va.„ erupe.

tirziu. l-am

cot cu 
cu So- 
cuiva.
nu se

reperat

Secvență din jocul-școsilf

în a doua jumătate a «ăp- 
tămlnil precedente, cel mal 
buni înotători al tărM — cm 
toarte 
urcat 
doara. 
natele 
perit 
le-am publicat la momentul 
potrivit, dar dincolo da limba
jul sec al cifrelor ni se pan 
oportună o punere In temă mai 
completă asupra nivelului ge
neral al oompetltlel. asupra 
valorii reala a performanțelor 
înregistrat» da unul sau altul 
dintre sportivi. ___
care am apelat La antrenorul 
federal Mircea Olarii.

— Care este însemnătatea a- 
cestei întreceri in anul cam
pionatelor europene da juniori 
și seniori, in anul preolimpic ?

— Tiu să precizez, mai ta
tii, eă este vorba 
competiție intrată ia 
pentru sezonul rece, 
tă ta majoritatea 
tradiție. Comisia de 
olimpică si Federația de nata- 
tie au stabilit eă aceste cam
pionate au valoarea unui con
curs de obiectiv intermediar, 
da îndepliniră a performante
lor planificate pentru „europe
ne". mal tatii — deci — ta 
bazin scurt.

— SI cum «-au prezentat ta 
ora competiției de la Hune
doara fruntarii înotului româ
nesc ?

— Bine I In primai rind. ad
mirabila Carmen Bunadu. care 
a dovedi) eă rămln» port-dra
pelul natatiei noastre. Ea a 
cistigat probei» de spate —

puttaa exoeottl — au 
pa Mocstarturi la Hune- 

partictpînd la camnlo- 
natlonala tn bazin aefr- 

(25 metri), Rezultatei»

Motiv pentru

despre o 
obișnuință 
organiza

torilor ou 
pregătire

PROFILURI

*»earj al lotului reprezentativ- 
Foto : L MIHAICA

reușit, ca multe din amicalei» 
acestui timp, cind bătălia pen
tru puncte devine lege in fot
bal si cind stările de spirit di
ferite ale echipelor, 
alta in deplasare, 
un 0—0 al Grecie) 
după ce fotbaliștii 
invinseseră, din ________ __
greci, la ei acasă. într-un cuvint 
vreau să spun că astăzi, mal 
mult ca orieînd. e important ea 
tn. ea echipă, să nu te simt!

una acasă 
fac posibil 
la Londra, 
englezi li 

degajare, pe

NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALE 
ALE GIMNASTILOR NOȘTRI

vi- 
re- 
va
la

zenți. de 
gimnaste
tnelia Reneia și Mirele ierdoe 
in concursul feminin, respectiv 
Levente Molnar și Marian Co
licei, care vor evolua «fmbătă 
Si duminică

asemenea, gimnaștl șs 
din țara noastră : Ca-

Juventus. Mai a si absenta lui 
Oriali. Cred că Enzo Bearzot a 
renunțat la Oriali pentru a-1 
pregăti pa Gentile -la Balaci» 
Toata aceste mutări prin co
respondentă îmi dau de gin- 
dit. așa că trebuia să 
mutările ta plic".

O anticipație, cit de 
mari asupra medului 
ceecu cade pe gînduri. 
du-ne peste ramele unor oche
lari inexistenți : „Cind s-au
tras sortii grupei noastre, toți 
au spus eă Italia e marea fa
vorita Na au fost subestimate 
niri șansele Cehoslovaciei si 
Suediei— între timp. echipa 
noastră a făcut un mare efort 
da votată si a jucat — nu 
span vorbe mari — peste ni
velul eampionatnlul nostru mo
dest. Acum ne aflăm ta ora
ra) unei mari bătălii, a bă-

studie»’

cit su- 
1 Lu- 
privin-

loan CH1RILĂ

Gimnastica noastră este tot 
mai prezentă pa agenda com- 
petițională internațională, 
finele acestei săptămini — 
neri și sîmbătă — echipa 
prezentativă feminină se 
afla în R. F. Germania,
Giinsburg, pentru un nou med 
internațional amical de verifi
care, care include atît exerciții 
impuse, eît și liber alese cu 
echipa țării gazdă. în același 
timp, la Cottbus, la tradiționa
lele campionate internaționale- 
ale R. D. Germane, vor ti pre-

La îflrșltul acestei săptămini.

In sala Floreasca lin Capitală

CAMPIONATELE NTERNAȚIONALE
;EMININE IE -LORETÂ

ALE WMÂKIEI
La sfîrșitul acestei săptărhini, 

de vineri pină duminică, sălile 
complexului bucureștean Flo- 
reasca vor găzdui ediția 1983 a 
Campionatelor internaționale 
feminine de Lloretă ale Româ
niei, tradițională competiție 
aflată în calendarul federației 
noastre și al altor foruri de 
resort de peste hotare. Astfel, 
pe planșele de la Floreasca 
vor evolua In cele trei zile de 
concurs floretiste din Bulgaria, 
Cuba, R. O. Germană, R. P. 
Chineză, Polonia, Ungaria si 
România. Vineri, încapînd de 
La ora 8,30, se vor desfășura 
oreliminarlile probei individua
le. eliminările directe cu reca
lificările și finala fiind pro
gramate «îmbată. Duminică este 
iestinată probei pe echipe.

Continuare la pag 2-3)

UNII

O masă rotund» vie șt in
structivă la Piatra Neamț. Vie, 
pentru că sint mulți tineri in 
top și instructivă pentru repor
ter, deoarece s-au ciocnit punc
te de vedere In 
ierarhii a cărei 
pină la urmă, o 
tru frumusețe» 
rilor de sport

Sigur că topul nemțean nu 
are nume de prim plan, dar 
are meritul de a avea spor
tivi activi. (Amintirile aparțin 
Ozanei frumo» curgătoare).

Așadar—

stabilirea unei 
relativitate a, 

pledoaria pen- 
tuturor ramu-

1.
I

3. 
«.
5.

4.
7.
8.
9.

10.

MAFTEI Gheorghe (bob) 
AFRASILOAIE Felicia 
(canotaj)
SUMAN Mariana (atletism) 
PUȘCATU Rodico (canotaj) 
CHERTIC-APOSTEANU 
Angela (canotaj)
AVRAM Elena (canotaj) 
IONICA Viorica (handbal) 
LOGHIN Mihaela (atletism) 
TARIȚA Elena (atletism) 
SlMIONAS Vasila (fotbal)

Pe primul loc, deci, un bobet 
(ciștigător al Cupei mondiale in 
1963, la Igls. in bobul de doi, 
cu Panțuru ta conducere, si

Gabriela Baka. una dintre 
performerele campionatelor da 
la Hunedoara

speclalitatea dinamovistei —, alto 
probe, a bătut recorduri, dar 
mai presus de aceste realizări, 
frumoase în sine, se află toc
mai îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. Cu 1:01,57 Ia 100 m 
spate si, respectiv, eu 2:12,89. 
Carmen a si luat o opțiune în 
perspectiva „europenelor". Iar 
cifrele înregistrate de eleva 
antrenoarei emerite Cristina 
Sopterian la „liber" — recor
duri naționale Ia 50 st 100 m. 
cu -26:90 si 57:72 — demon
strează clar că viteza ei a fost

Geo RAEȚCHI

(C~ntinuare tn pag i-S1

NEMȚLNE
campion europe»», ia Innsbruck, 
in 1967, în bobul de 4. tot cu 
Panțuru, Maftei avind tot ro
lul de Impingător).

Urmează „grupajul" canotoa
relor, cu contestații care vizau 
plasarea acestui grup în frun
te. concomitent cu „retrograda
rea" lui Maltei. (Pină la urmă 
a râma» Maftei, pentru titlul 
său european, „cnlur așa, in 
patru, ceea ce reflectă una din 
caracteristicile Neamțului spor
tiv, adică forța". Ca șl cum 
canotajul nu ar fl toi forță, in 
primul rind... dar, așa a vrut 
„masa"...).

între canotoare, pe locul trei, 
Mariana Suman, bronz la 800 
m la „europenele" de sală (1978) 
și în aer liber (1974), ceea ce, 
dacă îi permiteți subsemnatu
lui, e o performanță 
decit a tuturor celor 
mă, pentru că e pe 
priu. dar iarăși ne 
pentru că e... voința adunării.

Ajungind aici, să facem a 
paranteză și să subliniem nu
mărul mare de medalii al ca
notoarelor amintite, Felicia 
Afrăsiloale avînd intre altele, 
bronz la Montreal și argint la

mai bună 
din preaj- 
cont pro- 
supunem.

(Continuare in pag 2-3)

Raid-anchetă la bazele sportive din Capitală

„PODIUM", ALȚII (ÎNCĂ)... LA START!
® in frunte, gospodarii de la „Automatica* 9 „Titanii"
- un vis I @ O bază nouă cu 14 terenuri de tenis 9 
,Timpuri Noi“... rămasă în rtart 9 Motodromul de la

Fundeni în „pană gravă* 1
•tncă din luna martie, ta ju

rul multor baze iportiva din 
Capitală, freamăt aeobișnuit- 
Profitind de vremea favorabilă, 
bunii gospodari trecuseră deja 
la amenajarea, curățirea și re
pararea spațiilor și instalațil- 
ter fin radrul acestor baze. In 
multe sectoare inițiindu-se chiar

CINE SE SCOALĂ
- Ne-am dat seama, încă o da
tă, cit adevăr conține proverbul 
'•omănesc .Cine se scoală de 
iimineață. depaite ajunge", ta 
multe locuri din București a-a 
pornit din vreme la treabă și 
rezultatele fint de pe acum. 
Unire cele mai bune. Un prim 
sxemplu : baza „Automatica", 
de pe atr. Barbu Văcărescu. 
Prin multă, cultă muncă pa- 
xiotică șl, mal ties, timț gos
podăresc ieosebit, acest .■om- 
plex sportiv ievine din ce In 
re mai frumos- Pe cele șase 
terenuri de tenis și unul de 
baschet a-a întins zgură roșie 
rare acum — cu grijă de biju
tier — este presată, întinsă eu 
mături specials. Terenul de

acțiuni de amploare ta acest 
♦ens. Plecind de la această 
ealitate, ne-am propus să fa

cem un raid prin Capitală pen
tru a vedea ce s-a realizat 
.dar șl ea nu...) pină acum 
aproape de mijlocul lunii apri
lie. lată însemnării» noastre :

DE DIMINEAȚA-
fotbal, gazonat, arată excelent 
iar cel da zgură (cu denivelări 
mari In toamna) este reparat 
„Numai Steaua mai are așa uu 
■.eren bun" ne precizează cine
va. Stăm de vorbă cu președin
tele si secretarul asociației 
toortive (M. iamandi. respectiv 
X Badea), pe eare-i aflăm pe 
xiză și notăm următoarele : 
■Se jonsuma multă motorină 
m apa taldă pentru tușuri. 
Gata, din acest an. Ne-am In
stalai panouri solare eare ae 
ror da apă eaidă 7—8 luni pe 
tn... am plantat plopi in Jurul 
bazei.-. Săptămină viitoare în
cepem lucrări de înălțare a tri
bunei șl pararea ca bifam a 
aleii principale spre tribună..."

La lucrările le pregătire a Bazei de tport șt jg,emerit „Cire- 
rarii“ și-au dat concursul fi „beneficiarii"4 — pionierii din sector 

Foto : Ion M1HAICA
O Impresie la fel de bună ne-a 
ăsat-o baza de «grement și 
sport „Titanii" din șartierul 
3alta -Albă. Fără nici un fel 
le exagerare această bază «rată 
excepțional, «ici totul parcă 
•ide la cei ca o vizitează : ve
getația (de -Ia tufe tnflorite. 
la pini șl brazi) ; nersonajete 
in miniatură sau „gigant" (co
cosul purtlnd in cioc punguța 
cu doi bani, Setilă, Chariot,

rasmonauți ș.a.) vopsite în cu- 
ori vii ; . terenurile dc spori 
'curățate, vopsite, cu plase noi 
a terenurile de volei, tenis, la 
:oșurile de baschet) care au și 
început să-i primească pe mi
ra sportivi. Totul aici este ga- 
‘a. aranjat si vopsit proaspăt,

Modesto FERRARINI

(C mtinuare in pag 2-3)



AUREL MORAR (Voința Tg. Mureș), CAMPION 
REPUBLICAN LA MICROMODELE

„CAP AFIȘ" PARTIDA IN CURSELE DE VITEZA LA

Nicu Bezman, cîștigător
La sfirșitul săptăminii. tre

cute, galeria 'vechii saline de 
la Slănic Prahova a găzduit o 
nouă mare competiție de mi
cromodele (clasa F1 13). între
cerile campionatului republi
can, la startul căruia au fost 
prezenți campionii mondiali 
de anul trecut în acest sport, 
la individual (Aurel Morar) 
Îi pe echipe (Aurel Morar 
iicu Bezman si Aurel Popa), 

cărora li s-au adăugat alți 
constructori (seniori si ju
niori) din 5 asociații : Voința 
Și Lemnarul Tg. Mureș, C.S.U. 
Galați, Știința Pucioasa și 
Sporting Roșiori. Ceea ce se 
cuvine notat in primul rind 
de la ediția acestui an a re
publicanelor de micromodele 
Ste nivelul foarte ridicat al 

trecerilor. superior chiar 
confruntărilor din campio
natul mondial de anul trecut, 
eu performanțe care «testea
ză că sportivii noștri — care 
compun lotul republican lărgit 
— au ridicat această discipli
nă la o cotă de calitate deo
sebit de înaltă. Este suficient 
dacă spunem — pentru a ar
gumenta afirmația — că din 
oele 90 de lansări efectuate, 90 
de zboruri ale diafanelor libe
lule din balsa și microfilm, 
care nu cîntăresc mai mult de 
1 g (!), 29 au realizat peste 30 
de minute de zbor, ceea ce 
constituie tot atitea norme 
pentru titlul de maestru al 
«portului.

Programul întrecerilor a 
cuprins cite șase lansări, din 
care s-au cotat două, cele mal 
bune. Iar organizatorii, fede
rația de specialitate prin ex
celentul său colectiv de teh-

al ,,Cupei Slănicului“
nlcieni, au avut o idee ferici
tă, putem spune, de a intro
duce o etapă semifinală, care, 
ca o competiție aparte, a fost 
dotată cu „Cupa Silnicului", 
aflată la prima ediție. Evo- 
luănd la valoarea lui recunos
cută, in semifinală. Nicu Bez
man (C.S.U. Galați) a ciștigat 
cupa din... sare (frumos reali
zată de minerii Slănicului, os
pitalieri ca totdeauna), la se
niori. iar la juniori trofeul a 
revenit lui Doru Zontea 
(C.S.U. Galați). Pe echipe, 
prima ediție a „Cupei Slăni
cului" a revenit Voinței Tg. 
Mureș.

Finala a fost deosebit de 
spectaculoasă, de la primul la 
ultimul start, lupta dudndu-se 
Intre C.S.U. Galați și Voința 
Tg. Mureș pe echipe și Vasile 
Nleoară (C.S.U.), Aurei Popa 
șl Aurel Morar (Voința! la in
dividual. în fața ultimei lan
sări conducea C.S.U. și Vasile 
Nleoară, dar in startul 6 Aurel 
Morar — campionul mondial 
—, dînd motorului 2 300 de 
ture, a realizat un zbor excep
tional și, iată, după 15 ani in 
care perseverentul sportiv a 
ocupat mereu locul 2 sau 3 
(niciodată primul) a ciștigat 
titlul, cu lacrimi de emoție, și 
locul 1 pentru echipa sa.

Rezultate tehnice : seniori 
— Aurel Morar 72:49 1 Va
sile Nieoară 72:45. 1 Aurel
Popa 70:59 : juniori : 1. Doru 
Zontea, 2. Ferjes Gyîrgy (Vo
ința). 3. Camelia Popescu 
(Stiinta Pucioasa). Pe echipe : 
Voința, urmată de C.S.U. și 
Știința Pucioasa.

Viorel TONCEANU

STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC
Nu s-au stins bine ecourile 

partidei internaționale cu Italia 
și, lată că rugbyștll se și reîn
tâlnesc cu campionatul. Intr-ade- 
vAr, astăzi se reia Întrecerea di
vizionarelor „A", cu disputarea 
partidelor etapei a 18-a (a 5-a a

returului). Sînt, desigur, conside
rabile eforturile pe care trebuie 
să le facă rugbyștll din echipa 
națională, unii incă nereifăeuți 
după dificila Intilnire de dumi
nică. Iată, dealtfel, programul 
complet șl arbitrii partidelor :

Btrlad : RULMENTUL — DINAMO (în tur 0—34), teren Rulmentul, 
ora 15, arbitru FI. Dudu (București).

Arad : GLORIA P.T.T. — POLITEHNICA IAȘI (6—18), teren Gloria, 
ora 15, M. Vătul (București).

București : RAPID — FARUL CONSTANTA (3—24),
ora 12,30, Gh. Volnea (Buzău)

București : RX. GRIVIȚA ROȘIE — POLITEHNICA 
NAPOCA (6—0), teren Parcul Copilului, ora 10, C. 
București: STEAUA — R.C. SPORTUL STUDENȚESC (22—10), teren 
Steaua, ora 15, M. Gavrid (București)
Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN — C.S.M. SIBIU (16—10), teren Dacia, 

ora 15, Șt. Radulescu (București)
Petroșani : ȘTIINȚA — “ “

Știința,

teren Giulești,

16 febr. CLUJ- 
Stanca (Const).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (D—J). teren 
ora 15, P. Soare (București)

Apropierea startului iu cursele 
motocicliste pe șosea determină 
pretutindeni o intensificare a 
pregătirilor. Iată cîteva vești :

GALATI, ANTRENAMENTE PE 
KARTODROM ȘI TEREN ACCI
DENTAT. Motocieliștii de la Oțe
lul efectuează, sub conducerea 
instructorilor-concurenți Gh. So
clu $1 Gh. Stancu, intense antre
namente pe kartodromul munici
pal și pe un traseu accidentat 
de pe Valea FUești. In apropia
tul sezon cornpetițional vor de
buta P. Dumitrache (clasa 258 
cmc)) și N. Anastăse (la ataș).
„Sprijiniți permanent de șeful
secției prelucrări * mecanice din
Combinatul siderurgic, ing. V. 
Bouraș, precum și de șeful ate
lierului de reparații, * 
Furtună, ne spunea 
pilot-instructor 
punem de condiții corespunză
toare pentru pregătirea motoare
lor. Dorim să mărim efectivul 
secției moto, iar tinerii Z. Stroe, 
V. Tănase și Mihaela Marta Stan- 
cu ne Inspiră multă Încredere".

BALA MARE, DEBUTANȚI LA

Ing. Gh. 
cunoscutul 

Stancu, dis-

RAID-ANCHETĂ LA BAZE SPORTIVE
(Urmare din pag U 

motiv pentru care Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din 
sectorul 3, veșnicul tinăr... pen
sionar Mihai ălogoș — cel care 
se ocupă de administrarea a- 
cestei baze incă de la Înființa
rea ei (1974) merită felicitări. 
Pentru amatorii de a vizita 
«Titanii" reproducem anunțul 
de la intrare : „Deschis de la 7 
la 13, iar dupa-amiaza de Ia 
16 pină... la lăsarea scrii".

Alte două caze „gătite" cu 
multă atenție pentru noul se-

AU PIERDUT
Și în timp ce unii — după 

tun. se vede — au realizat 
multe pină acum, alții n-au 
teșit, sau abia au ieșit, din hi
bernare. De aici, terenuri, baze 
sportive întregi, triste, obosite 
după iarna care a trecut peste 
ele. Prima dintre acestea de ca
re vom vorbi este Timpuri 
Noi din calea Dudești. Am găsit 
doi oameni acolo care reparau 
un gard de sîrmă dar, în rest, 
nu se înțelegea că s-a pornit 
vreo acțiune intensă de înfru
musețare. Dovezi : leagăne rup
te (în spațiul rezervat copiilor), 
por ti de handbal ne vopsite, 
terenuri neîngrijite, vase orna
mentale sparte, coșuri de hîrtii 
nevopsite, ba chiar fără fund 
ș.a. „Voinicelul" se prezenta 
mai bine și totuși destul de 
departe de... cum este el cîteo- 
dată. Deși intrată in circuit, 
baza mai trebuie „pieptănată". 
Aici mesele de tenis (6) tre
buie revopsite, pista de popice 
„regenerată", gardurile împrej
muitoare reparate. De aseme
nea băncile (nezopsite, strica
te și ele), precum si unele a- 
parate de la „colțul celor mici”. 
6tingheră părea baza I.C-S.I.M. 
de pe strada E Văcărescu cu 
cele 6 terenuri de tenis ale 
«ale uitate din toamnă. „Facem

zon ; a Trustului de construc
ții industriale agro-zootehnice de 
pe malul lacului Tei (o plajă a- 
menajată foarte frumos, 14 tere
nuri de tenis, terenuri de hand
bal ș.a.).... inexistentă anul tre
cut, în finisare primăvara a- 
ceasta ; și terenul F.R.B. (pus 
la punct vestiarul, pregătit te
renul de fotbal, gardurile Îm
prejmuitoare vopsite în culori 
vii, amenajarea — se turna be
tonul — unei platforme, la in
trare, pe care se vor plasa 
mese de tenis și șah. In jurul 
acesteia s-au plantat pomi).

PRIMUL-TREN I
rost de zgură — e greu — și 
o să pornim Ia treabă" ni s-a 
spus. Ce să mai facem cind, 
alături, la 50 ui, terenurile de 
la „Automatica" (de care am 
mai vorbit mai sus) arătau ca 
niște flori 7 Oricum cei de la 
Automatica s-ar fi preocupat 
altfel...

Ca și părăsită, baza din șos. 
Vitan, situată in preajma sălii 
de sport aparți.dnd A.S. Con
strucții. Pe trei laturi ale a- 
cesteia-.. grămezi de gunoaie (!); 
o grămadă de pămint adusă 
aici, cine știe de ce ? ; stîlp de 
volei cu scaunul arbitrului 
rupt ! ; terenuri de volei ne
marcate, porți de handbal ru
ginite ș.a. Nici urmă de vreo 
preocupare gospodărească. Cea 
mai proastă impresie ne-a lă- 
sat-o însă Motodromul din 
Parcul Fundeni, unde se orga
nizează curse pe biciclete, mo
torete, karting. Deși în uflele 
informări se preciza că acest 
motodrom a fost îngrijit in 
cadrul unor acțiuni, noi l-am 
afiat cu părțile laterale „orna
te" cu grămezi de gunoaie, 
spațiul verde din mijloc era 
neîngrijit, o cabină metalică 
rezervată probabil arbitrilor 
sau unui chioșc era ruginită și 
ruptă ; de-abia se ținea să nu

ADMIMSTRAflA or STAT LOTO PRONOSPO»! INFORMEAZĂ
©pronosticuri... Pentru 

participaiiții la concursul Prcno- 
Bport de la sfirșitul acestei sâp- 
tămîni, care cuprinde meciuri 
din campionatele divizionare B 
ale României și Italiei, redăm — 
ca sursă suplimentară șl, sperăm, 
utilă de inspirație — pronosticu
rile apreciatului actor Puiu Că- 
linescu : i. Rapid Buc — Progre
sul-Vulcan 1 ; II. Viitorul Vaslui 
— Dunărea Gl. X, 2 ; m. Prog. 
Brăila — Unirea Focșani 1 ; IV. 
Mecanică fină — Dinamo. Vic
toria 1. x ; v. Metalul Bucu
rești — Autobuzul Buc. 1, 
X : VI. înfrățirea Ord. — »,U“ 
Clui-N. X, 2 ; VII. C.F.R. Tim. — 
U.M. Tim. X ; VHI. Bari — Cata
nia X ; IX. Bologna — Arezzo 
1, X, 2 ; X. Campobasso — Ca- 
vese X ; XI. Como — Varese 1 ;

XII. Palermo — Lecce X ; XHL 
Perugia — Sambenedettese 1.

© TRAGEREA OBIȘNUITA
PRONOEXPRES de astăzi. L3 a- 
prilie 1983, se desfășoară Inoepind 
de la ora 15,48 în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
fitr. dr. Staicovici nr. 42 .
• ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 10 APRILIE. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 17 variante 
100% a 4.447 led șl 238 variante 
35% a l.lia lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 267 variante 100% a 477 lei 
si 5.585 variante 25% a 119 lei. 
mtrucEt valoarea unitară a dș- 
tiguril-or de cat. 3 (11 rezultate) 
a fost sub plafonul minim de 
40 iei, fondul acestei categorii s-a 
repartizat, conform regulamentu
lui, celorlalte două.

CLASAMENT

L STEAUA 17 14 1 1 521-150 49
1. Dinamo r 14 o 3 467-134 45
2. Farul •) 11 14 • 4 410-102 45
4. Șt. Petrol 17 9 3 5 161-179 S3
S. GxlvXa R. 17 • 1 7 170-140 36
S. Șt„ Bala M 1« • 1 • 170-210 36
7. Polit* Ia$l 17 7 1 • 113-211 32
L Sportul st. 17 • 3 8 165-193 32
9. C.S.M. Sb. r i i • 313-313 31

11. Rulm Blriad 17 5 1 10 116-236 30
ÎL Poli Cj.-N 17 5 2 10 100-250 29
12. Rapid 17 4 3 14 124-270 26
». .,u- Tim. 17 4 2 H 140- 289 27
M. Gloria Arad 17 2 1 14 187-409 22

•) Penalizați cu nr. pur.ct.
• Partida Știința Cemin Baia 

Mare — Farul Constanța, Înscrisă 
In— pregramuf etapei a 25-a, »-a 
dîsputat anddpat. la cererea con- 
rtăr.țen‘lor (scor 8—3 pentru 
gazde), deși aceștia nu au putut 
beneficia de serviciile Internațio
nalilor din lotul reprezentativ. 
Aceasta ne conduce la concluzia 
că Farul (care șl-a compromis 
astfel șansele la titlu) tratează 
campionatul cu prea mane ușu
rință- Ce părere are F.R.R. ?

DIN CAPITALA
PE SCURT

• O bază sportivă 
frumoasă, „ca scoasă din 
cutie" : LO-R. 2 • Sem
nalăm cu plăcere com
pletarea și înfrumuseța
rea, in continuare a ba
zei Policolor. Cu eforturi, 
se construiește o popică- 
rie, s-au termina: tere
nuri de handbal și tenis 
• Baza A.S. Chimistul— 
n-a ieșit încă din hiber
nare. • Bine pregătit — 
prin multe acțiuni de 
muncă patriotică — com
plexul Combinatului Po
ligrafic București • A- 
menajări frumoase la 
Baza P.T.T. cu accent pe 
aspectul estetic • Pre
ocupare evidentă pentru 
deschiderea sezonului la 
complexul Mecanică Fină 
(afirmația este susținută 
de lucrările de la terenul 
de fotbal, poplcărie, 
grupul social).

pămint ; semafoarele 
rupte !...,
concluzie s-ar putea 
de pe urma consta-

cadă la 
nevopsite,

Ce altă 
desprinde 
țărilor' noastre decît aceea că 
cei care au baze sportive tre
buie să treacă cit. mal degrabă 
la pregătirea lor pentru noul 
sezon. Soarele, timpul, arată că 
«int mult rămași în urmă.

REZULTATELE BUNE DE LA HUNEDOARA"
(Urmare din pag. 1)

îmbunătățită, dind speranțe in 
repetarea acestei creșteri și in 
probele de spate. Un progres 
evident a realizat reșiteanca 
Gabriela Baka. altă componen
tă « lotului olimpic. Sportiva 
pregătită de antrenorul emerit 
Ion Schuster a obținut la 400 
m mixt individual un tîinp 
(4:53,14) cu trei secunde mai 
bun decît cifra prevăzută, iar 
la 200 m fluture si-a atins o- 
biectivul, cu 2:17,53. După o 
întrerupere forțată, datorată li
nei îmbolnăviri, băimărcanca 
Ana Pătrășcoiu a reușit, alături 
de antrenorul emerit Gheorghe 
Dimeca, să se mobilizeze, rea- 
lizind performante foarte apro
piate de acelea propuse, posi
bilitățile ei fiind insă mai 
mari. îmbucurător este recor- 
dnl ei Ia 400 m liber (4:16,18), 
aceasta eonfirmind — ca și in 
cazul lui Carmen — o creș
tere a unei calități (rezistenta), 
de care are mare nevoie pen
tru a-si ameliora performante
le, mai ales în proba de 200 
m spate. Am vorbit despre îm
bolnăvirea Ancăi. De fapt, a- 
eest nedorit eveniment l-a «- 
fectat si Pe alti băimăreni 
fruntași. Teodora Hauntricht si 
Robert Pinter au. deci, această 
circumstanță pentru neatinge- 
rea cifrelor stabilite, iar Noemi 
Lung, prezentă la Hunedoara, 
s-a văzut nevoită să nu Intre 
in concurs. Federația axe insă 
in continuare Încredere In po
sibilitățile tinerilor băimăreni. 
care-si pot onora promisiunile 
in cel mai scurt timp.

înregistrat si
s-au remăr
it alti spor-

alte— S-au 
performanțe bune, 
cat. prin urmare, 
tivi...

— Intr-adevăr. 
Flavius Vișan a bătut recordu
rile Ja ambele probe de flutn-

Dinamovistul

re : 56:43 Ia 100 m. 2:03,18 Ia 
200 m, cifre apropiate de ha
remurile federației pentru par
ticiparea la competiția conti
nentală din vară (si nu au fost 
singurele sale reușite în bazi-_ 
nul hunedorean !). <~
surpriză ne-a produs si băi- 
măreanca Enikd Palencsar. Ea 
a ciștigat proba de 800 m li
ber cu 8:53,63, și, totodată, o... 
manșă a duelului său. sperăm 
stimulativ, cu colega ei de club 
Teodora Hauptricht (să urmă
rim in continuare, cu tot inte
resul, acest duel). Ploieșteanul

L. ' de
Toma Mirițescu. concurînd Ia 

un

Cristian Ponta.

O plăcutăW
no c3 *

STAHT. I 
tor — 11 
sporr.vll I 
ataș pînă 
Gh. sud 
van f:r.l

ARVD.I 
Condus* I 
cor cured 
mo-, octets 
prezenți 
lergâuifi 
tn cele I 
bunele sl 
zilnic, dl 
tinerii M 
Ana Poli 
Orz, G. 
Alloșan, 
Gh. MarJ 
de acești 
țtl A. Fi 
nea șl 4 
Rapid vJ 
echipaje.

SEBIȘ, 
detene] 
CANE. D 
de an, 1 
Arad, m 
vor apari 
republica 
șl campl] 
lipsiți 
tor, alerl 
ultimele 1

LEPOvJ 
doi anl.l 
prezentai 
motoctdi 
gul, tnsti 
I. Halai.l 
a luat m 
Rapid Al 

■ pe Ungă 
de vagq 
BERBEC]

Azi,

antrenat

stabilind400 m liber si 
record valoros (4:00,42), a ară
tat eă\ poate fi primul nostru 
înotător care parcurge cele pa
tru sute cu o medie sub un 
minut. „Veteranul" Luis Sonte- 
rian si-a îmbunătățit si el re
cordul la 100 m bras, ajungînd 
la 1:05,91. Să nu uităm nici 
cistigarea in premieră a unul 
titlu de seniori de către o con- 
stănțeancă — Elena Catană 
(2:44,68 la 200 m bras), după 
cum și alti cîtiva sportivi au 
lăsat să se întrevadă posibili
tatea unor salturi calitative — 
cazul Iul Costin Negrea, 
Băcuieți. George Lupu. 
Sachelarie și...

— ...enumerarea ar 
continua. Vă propun să 
prim aici, nu înainte insă de 
a trage o concluzie.

— Competiția (bine organiza- 
tă) ne-a transmis optimismul 
«portlvilor si antrenorilor. Re
zultatele bune realizate In ba
zin de 25 metri ne obligă însă 
(i fim realist! In rezolvarea cu 
aceeași 
din sezonul 
astfel Incit Întrecerile in ba
zine „lungi" (50 de metri) să 
reediteze reușitele de la Hu
nedoara.

Oliviu 
I^iura

putea 
ne o-

eficientă a pregătirii 
Imediat următor,

„CUPA TRIUMF XXV" LA ATLETISM
celei de a 25-a 
Clubului sportiv

Cu prilejul 
aniversări a 
școlar „Triumf" va avea loc un 
concurs de atletism pentru ju
niorii II, dotat cu „Cupa

Triumf XXV". întrecerile se 
rar desfășura pe Stadionul Ti
neretului din Capitală, astăzi șl 
mîine, de la ora 10.

în r

DINA!
CONS

LA H

CLJ

„Maratonul primăverii", des
fășurat in Pădurea Bănoasa, a 
fost ciștigat de Petre Brănișiea- 
nu (Rapid) în 2h31:10,0, urmat 
de Nelti Coroian (I.E.F.S.)

2h34:20,0 și Ionel Mardare 
2h35:01,0. La feminin prima s-a 
clasat Doina Pop (Rapid Ora
dea) in 3h07:48,0. (Nicolae D. 
NTCOLAE, coresp.).

L STEA'
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3. Din. 1
4. hU- c
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10. Tex.
11. CSM
12. CSV
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nică 17

PROFILURI
(Urmare din pag I)

Amsterdam, în cadrul Mondia
lului "?7, Pușcatu e medaliată 
cu bronz la Moscova olimpică 
(8+1), are și o medalie la 
MUnchen, în ’81, la 2 rame f.c., 
plus incă un bronz la Lucerna, 
in ’82 (4+1 rame)... Chertic a 
fost și ea in acel 8+1 olimpic 
de la Moscova, plus bronzul de 
2 te. de la Nottingham, in ’75... 
Elena Avram avînd o altă me
dalie de bronz, la 4+1 rame... 
Să ne oprim aici, să mai re
flectăm o dată asupra forței ca
notoarelor, debarcate cam ar
bitrar de Maltei, dar vorba 
nu știm cui, tot la „masă", „la 
noi, aici, în Neamț, la munte, 
bărbații muncesc din greu, do
vadă și cele opt femei din 10, 
hai să-1 lăsăm pe Mattel, 
poate mal crește cu ocazia a- 
eeasta și ponderea flăcăilor...

NEMȚENE
Simionaș a îmbălrinit si el.„ 
parcă ar fi fost mai bun Ncm- 
țeanti, care e și emblemă la 
numele județului... aici n-am 
mai fost de acord... și mesenii 
au cedat, lăsindu-1 pe „Sinii" 
pe panoul de onoare, chiar da
că Nemțeanu e golgeter..."

După această paranteză cam 
lungă, dar necesară, să conti
nuăm cu locurile 7—10, care 
«int mai sonore pentru marele 
public, pentru că, iată, Viorica 
e portarul „naționalei" de hand
bal, Mihaela e la 2 centime
tri de... 20 de metri, adică un 
rezultat la care visăm de 
atîția ani și a trebuit să co
boare o facă de la Pietricica... 
Mai e Elena Tărîță, o altă 
performeră care nu se prea 
arată, dar noi zicem că acel 
loc patru al ștafetei de 4X400 
la J.O. de la Moscova le ono
rează pe toate cele patru fete, 
performanța nemaiștiind unde

s-o așezi — deasupra lui Mat
tel sau dedesubt ? în sfârșit, 
Simionaș e prezent și el — 
jucător de clasă, nici vorbă, a 
depins de selecționerii echipei 
naționale... dacă ar fi fost al
ții, ar fi avut și el pe puțin 
10 tricouri...

Sigur că aceste nume nu e- 
pulzează „catalogul" Neamțului. 
L-am omis, vrind-nevrînd, pe 
Victor Firea, atletul, și pe fra
tele său mai mare, Vasile... 
Am omis-o pe voleibalista Ana 
Kirițescu... L-am omis și pe 
boxerul Mihai Cișmaș, bronz 
la europenele de juniori... îna
intea tuturor, însă... /

„înaintea tuturor — aici a 
fost consens — se află veșnic 
tinărul antrenor Constantinescu- 
Nehoi, de la care am putea 
spune, își trage Neamțul dra
gostea pentru sport — cum 
spunea Ion Balcîza, președin
tele „mesei" și al C.J.E.F.S.- 
ului, — Nehoi e prototipul an
trenorului dăruit cu trup și 
suflet meseriei. El a eliminat
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Priviri spre eșalonul secund
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Astăzi, la Odesa, in meci amical
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Odesa. acest pitoresc oraș- 
port la Marea Neagră, va fi as
tăzi gazda intilnirii amicale 
dintre reprezentativele de tine
ret ale U.R.S.S. si României, 
partidă de verificare aflată pe 
agenda pregătirilor efectuate 
de jucătorii noștri în perspec
tiva primului meci oficial al 
rezonului, programat la 14 mai, 
pe teren propriu, în compania 
echipei similare a Cehoslova
ciei, In cadrul preliminariilor 
campionatului european. Lotul 
de tineret s-a deplasat la O- 
desa, cu autocarul, plecind de 
la Iași, locul de desfășurare a 
pregătirilor etapei actuale, unde 
a făcut antrenamente zilnice, 
luni avînd loc două ședințe, la 
care au luat parte șl cei doi di
vizionari „B" Lovaș șl Fișic

(integrați după meciul de sîm
bătă. din campionat), alături de 
Alexa, Mănăiiă, Betodcdici, 
Gheorghiu, Eduard, Matei, Je
nei, Movilă, C. Ilie, Eftimie, 
Călin, Minea, V. Radu, Halea 
si Udrică. Medicul lotului, 
Gheorghe Untea, a privit li
niștit ultima ședință de pregă
tire, avînd un „diagnostic” clar 
si în același timp optimist • 
„apt de joc pentru toți eorapo- 
ncntil lotului*. Acum este rin- 
dul antrenorului Nieolae Pantea 
să se pronunțe In privința for
mației care va Începe partida : 
„Voi da credit formulei de e- 
ehipă eare a inceput meciul de 
simbătă eu Politehnica Iași, rfș- 
tigat de „tineret” en 3—0. Sco
rul, dar, mal ales, eveluția de 
ansamblu, eu un plus In drep-

tul liniei de mijloc, m-au condus 
spre următorul „11“: Alexa — 
Mănăiiă, Belodedici, Gheorghiu, 
Eduard — Movilă, C. Ilie, Efli
nie, Călin — V. Radu, Ralea. 
Slim eă vom intilni un adver
sar puternic, eu jucători din 
primul eșalon, așa Incit va tre
bui să ne mobilizăm, să jucăm 
la cota maxima, pentru a faee 
din acest meci un test en ade
vărat ntil“.

Cu gindul 
nul oficial 
prezentativa 
ret trebuie 
o probă a capacității cale, fle
care jucător uimind să evo
lueze eu ambiție pentru o com
portare de ansamblu bună gl 
un rezultat pe măsură.

Addon VASILESCU

la debutul in sezo- 
de primăvară, re- 

noastră de tine- 
•ă dea, la Odesa,

LOTUL OLIMPICli*> m VILCEA, U (prin telefon). 
Un frumos stadion, cu un gazon 
excellent, a găzduit un cuplaj 
fotbalistic pe eare însă iubi
torii fotbalului din localitate, 
doar 2000 de spectatori (încă ru- 
părați de insuccesul cu Univer
sitatea Craiova), n-au venit să-1 
vadă. In deschidere, Chimia Rm. 
Vilcea a întUnit pe Carpați Mlrșa 
(revelația seriei a doua din Divi
zia cu care a terminat la
egalitate : 3—3 (3—1).

Apoi Lotul olimpic a jucat cu 
Petrolul Ploiești pe care a de
pășit-o cu un ecor de hand
bal, 6—0 (2—0). Un test deloc 
ocxncludent (să nu ne facem rurti 
cu acest rezultat) pentru că di
vizionara „A" s-a comportat sub 
orice critică, dovedind pe alocuri 
o condamnabilă apatie, pe care 
olimpicii au exploatat-o la maxi
mum. Sigur, fără Simadu. Bu- 
tufel și Cozarec nu se așteptau
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Le dim 
nform
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PETROLUL PLOIEȘTI 6-0 (2.0)

Intre Benfica și „examenul 
italian", de sîmbătă, mai găsim 
totuși loc In discuțiile noastre șl 
pentru divizia secundă, mal ales 
că a inoeput să se Între
zărească linia sosirii... Ne 
vom opri astăzi, o clipă, la 
lupta pentru promovare, specta
culoasă șl plină de emoții, lată, 
in două deplasări consecutive, la 
echipe mid, la Vaslui și Gura 
Humorului, una dintre ooncuren- 
te, C.SJtt. Suceava, a ieșit, prac
tic, din cursă, In seria I, acolo 
unde, DOTAREA C.S.U. GALAȚI 
s-a detașat dezinvolt, la șapte 
pur.cte. șl nu așteaptă, parcă, 
dedt ultima etapă, rind se va 
duela. acasă, în Țlglina, cu 
„ll*-le din Nord, simbolic, îna
intea despărțirii. Și in seria a 
n-a, zarurile s-au aruncat. După 
„remiza* de la Slatina, RAPID 
BUCUREȘTI, echipă de legendă, 
șl-a mărit avansul la șase pur.de 
șl Valentin Stănescu cu al săi se 
pregătește acum pentru frumoa
sele cuplaje tater-bucureștene de 
după-amtazâ (șl nu «fin mati
neu !). In sena a m-a, însă, 
multe calcule și foarte mare 
oocsum de emoții. „U“ CluJ-Na- 
poea a trecut în frunte, U.T.A. a 
predat, ded. tricoul de lider, 
r.C. Baia Mare cravașează in 
ambră șl pregătește Jovitura* 
dedsivă. Clujenii au ode mal 
multe victorii CM), arădenii cefe 
mal puține mtrtngerl (9), băimă- 
rer.a au cel mal bun atac «fin 
acest .trio «1 promovării*, arăde- 
alt — eea mal bună apărare 
șzur.d lr.thr.1—> directe dintre 
oeie trei pt-eter.der.'.e M Divizia 
_A* »-au fncheiat. nrroează, a- 
eom. ea dSsptxete mdlrecte aă 
decidă. Ce ne spune programul

celor 12 etape care au mai ră
mas pînă cind vom cunoaște pre
mianta seriei transilvănene ?

„Uu CLUJ-NAPOCA (30 puncte, 
golaveraj +26) va susține 6 par
tide acasă, 6 în deplasare, după 
următorul program : înfrățirea 
Oradea (d), C.S.M. Reșița (a), 
Rapid Arad (d). Minerul Cavnic 
(d). Industria sîrmei (a). Strun
gul Arad (a), Metalurgistul Cugir 
(d), Aurul Brad (a), ~'-
Satu Mare (d), Armătura 
(a), C.IL. Sighet

(d).
U.T. ARAD (29 

+30) va disputa 
teren propriu, 5 ______
Rapid Arad (a), Industria slrmei 
(a), Olimpia Satu Mare (d), 
CJJl. Timișoara (a), CJX. Sd- 
ghet (d), Aurul Brad (a), U.M.T. 
(d), Someșul Satu Mare (a), Mi
nerul Cavnic (d), C.S.M. Reșița 
(a), Armătura Zalău (d), Meta
lurgistul Cugir (a).

F.C. BAIA MARE (28 p. gola
veraj + 24), 7 Jocuri acasă, 5 In 
deplasare : Strungul Arăd (a). 
Gloria Reșița (d), C.IX. Sighet 
(a). Armătura Zalău (a), A-urul 
Brad (d), C.S.M. Reșița (a), 
CJJi. Timișoara (a), Rapid Arad 
(d). Someșul Satu Mare (a), 
U.M.T. (d), Metalurgistul Cugir 
(rf), înfrățirea Oradea (a).

Acest „traseu" al ultimelor 12 
etape oferă multe premise pen
tru... stabilirea câștigătoarei 
cursei. Dincolo de toate drumul 
a două dintre cele trei ex-divi- 
zlonare „A* va trece prin curtea 
Olimpiei, altă fostă echipă din 
prima scenă. Dincolo de calcule, 
însă, așteptăm un fotbal aplau
dat și pe scena secundă !

Mircea M. IONESCU

Olimpia 
Zalău 

(a), Gloria Re-

p. golaveraj
7 intilniri pe 
în deplasare :

NOUA EXDI VIZIONARI

Constantin ALEXE

TREI ZILE PINA LA MECIUL CU ITALIA

__Attțla am numărat pe foaia 
de arbitraj a jocului Gloria Bu
zău — Gloria Blatrița Mitre cel ÎS 
JtzcAtcri prezentați în acel meci 
de clubul bistrițean. In teren *-au 
adiat șapte : Andreieuți, Huriol, 
L Gheorghe. Moga, Coman, Ad. 
viorea, Doja. Printre rezerve, 
alți doi ex-jucători al primei ca
tegorii : Bologan gl Boc* Jucă
tori care au evoluat adeseori cu 
«acces, răsplătiți cu aplauze ți 
eu elogiile cronicarilor la multe 
partide din prima divizie In di
verse echipe. Jucători care au 
atins o apreciabilă valoare zpor- 
t*vă. Acum el «tot reuniți 
culorile clubului din Bistrița 
nM reveniți la echipa care 
lansat, cazul Iul Andreieuți)

(Urmare din pag. 1)

■302 48 
-351 30
344 37
400 34
•320 32
344 31 
■381 30 
■340 30

I
I
I

tălie grea in primul rind pen
tru că noi înșine sm urcat 
ștacheta, nesiliti de nimeni, 
cum se spune, după acel 
2—0 cu Suedia si mai ales du
pă acel 0—0 cu Italia la Flo
rența. In acest moment. Italia 
ne acordă mult mal multă a- 
tentie deeit plnă acum un an. 
Sint convins că fiecare jucător 
al nostru va avea o pereche, 
ea pe vremea lui don Helenio 
Herrera. Sint convins că va fi 
un meci aspru pe care eu îl 
|1 VAD eu ochii anticipațiilor 
si pentru care am pregătit — 
sper — unele surprize... Ceea

ee știu e eă meciul nu poate 
avea monotonia atacului conti
nuu. ceea ee vreau ză Înțelea
gă in primul rind Iubitorii fot
balului nostru, care trebuie aă 
vadă un sens plnă si in unele 
replieri 
balul e 
de sah.
paratie 
solului.
vremea
ataca mereu, in fata unor a- 
părări in corzi. Astăzi • nevoie 
de mult mal multă suplețe— 
Sper eă sint înțeles zi eă toa
te aceste gloduri nu fac decăt 
să sublinieze eă Italia e un ad
versar greu de învins — de

poslbile— Astăzi, fet- 
tot mai mult e partidă 
Poate eă această eom- 
e defavorabilă speeta- 
dar a trecut de mult 
clnd iui Beai Madrid

I

sub 
tu
l-a 

»i 
m’ji> dir.tre calculele de «finatn- 
W Începerii campionatului kista- 
lau, șt <Bn acest practic, real mo- 

Gloria printre favoritelettv, pe 
Trupe*.

De oe n-a mal apirjt „unspre-

-332 41
-335 40
-307 37
-313 33
-310 33
-319 32
-320 31
-353
-334
■340
-329
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CHIMIA RM VÎLCEA — S.C. 
BACAU : D. Petrescu ; P. Balaș 
și M. Niculescu (toți din Bucu
rești)

F.C. BIHOR — PETROLUL 
PLOIEȘTI : I. Dima (Sighișoara); 
F. Keresteș (Tg. Mureș) șl I. 
Tărcan (Reghin)

JIUL PETROȘANI — SPORTUL 
STUDENȚESC : M. Salomir (CluJ- 
Napoica) ; I. Vdea (Craiova) și 
,O. Șt ren g (Oradea)

CORVTNUL HUNEDOARA — 
F.C.M. BRAȘOV ; A. Mustățea ; 
A. Nioolescu (ambii din Pitești) 
șl M. Stoenescu (București)

F.C. OLT — A.S-A. TO. MUREȘ: 
M. Neșu (Oradea) ; N. Blțtn (Sa- 
Jonta) șl M. Axente (Arad)

ARGEȘ 
Petrescu ; L. 
dta Brașov) 
(Tîrgoviște)

STEAUA — ..__________,__
RA : 1. Cxăclunescu ; N. Dlnescu 
(ambii din Rm. Vîloea) șl A. 
Gheorghe (P. Neamț)

F.C. CONSTANTA — C-S. TÎR- 
GOVIȘTE : Cr. Teodorescu (Bu
zău) ; Fl. Popescu (Ploiești) șl 
V. Antohi (Iași). -

Meciul POLITEHNICA IAȘI — 
UNIVERSITATEA CRÂIOVA a 
fost amtaiat.

F.C. — DINAMO : R. 
Mălereanu (ambii 

pi S. Necșudescu

.POLI” TliCȘOA-

Pentru tncidsitele care 
a-au produs la medul cu 
Letea Bacău, Comisia de 
disciplină a ridicat drep
tul de organizare pe teren 
propriu echipei Azotom 
Săvinești, timp de 4 etape. 
Atitudinea arbitrului Con
stantin Vom! cu. care jt-a 
văzut nimic* din cele ee
Mu tntlmplat pe teren,
va fi luată in discuție «ie
către Colegiul oentral al
arbitrilor.

zecele* bistrițean în lupta directă 
pentru promovare ne-am expli
cat și duminică, la Buzău, urmă- 
rindu-l pe cunoscuțil jucători de 
odinioară din prima divizie. Vă 
mărturisim că i-am recunoscut, 
ea joc, pe foarte puțini. Hurloi 
— același luptător devotat echi
pei, Moga — cu unele realizări 
ofensive, Doja — plin de bună
voință șl muncind mult spre a 
face să se „vadă* cit de ctt ata
cul oaspeților. In rest, greu de 
spus ceva laudativ la adresa u- 
nor fotbaliști cu experiența și cu 
„cărți de vizită* ca acelea ale 
majorității titularilor pe care 
clubul din Bistrița i-a aliniat la 
Buzău. Oare nu țin el, bunii ju
cători de altădată, la apărarea 
palmaresului pe care l-au reali
zat cu ani 
au evoluat 
tat că nu.

DUELUL BUCUK

O PARTIDA
FX. Baia Mare s-a deplasat du

minică la Satu Mare decisă să 
abordeze jocul deschis, singura 
posibilitate care o mal putea 
menține în luptă (alături de 
„U- duj-Napoca șl U.TA) la 
șefia seriei a IU-a. Șl ceea ce 
ne declarase antrenorul Paul Po
pescu înaintea meciului, (că va 
juca la cîștlg) a-a văzut de la

de trudă 
la "Buzău, 
Păcat !

? Așa cum 
ne-au ară-

Eftimie IONESCU

GAMAN
ambelor formații, în limitele re
gulamentare, arbitrul R. Petrescu 
acordlnd doar un cartonaș gal
ben, lui HirmJer (U.T.A.), pentru 
o intrare mai ,,tane“ într-o fază 
de la mijlocul terenului. Studen
ții, ca și textiliștii, preocu
pați în majoritatea timpului de 
a oonstrui acțiuni simple și pe
riculoase, au arătat multe lucruri 
bune. Cele două pretendente la 
un loc pe prima scenă a fotbal»-- 
lui în viitoarea ediție sint pregă
tite să desfășoare un Joc apro
piat cerințelor 
rtr.d urile lor 
doi mijlocași : 
fi Găman (U.T.A.) — ambii ade
vărate „.pistoane", care au func
ționat ireproșabil, contribuind cu 
eficiență la ambele faze, primul 
semnind, dealtfel, unicul gol al 
acestui derby al seriei a ni-a.

P. VINTIL/

moderne. Din 
s-au detașat 
Bucur (,.U*)

DE EKCEPÎIE
primul fluier al arbitrului. Cu 
trei virfuri toate aetive (Drago- 
mirescu, Tulba, Roznai) și cu o 
Umle de mijloc ofensivă, din care 
fi-a detașat Bălan (excelent con
ducător de joc, cu o capacitate 

efort inepuizabilă), .băimăre- 
au trecut 
de teren 
un from 

de
putea 
pre- 
poa- 

I opt, 
Nehol 
.Bine, 

mii- 
Nchoi 

pre- 
eău- 

lecre- 
s, nu 
avut 

e ca
ii ti- 
lărnl- 
t re

ap 
alto- 

•ul șl 
Am 

irinul 
:onti- 
rt de
Tre- 

>i nu 
armă, 
liceal 
Felix,

unde 1-aa poftit antrenorii mai 
tineri si-i ajute. Și cind înce
pe să te ajute Nehoî, trebuie 
să tragi, nu glumă, ea să-I ții 
trena".

Dar Olimpiu Constantinescu- 
Nehoi sau, mai bine zis, „Ro
man", nu e singurul animator 
al sportului nemțeam A de
pășit de mult granițele jude
țului faima antrenoarei de ca
notaj cu nume de domniță mol
doveana, Garoafa Cantemir, ca
re a strinlt anafoarele de pe 
Bîtca Doamnei și a crescut ca
notoarele din top (minus Puș- 
catu, pe care a trimis-o direct 
județul, atletă completă, de 
mare perspectivă) și care are 
Îi acum alte patru canotoare In 
ot...
Cam acesta e Neamțul, județ 

de sportivi cu nume frumoase, 
coborîte parcă din munții 
Neamțului, Maftei, Afrăsiloaie, 
Suman, Ionică sau Simionaș, 
care ne aduce aminte de „bul
boana lui Văiinaș".

loan CHIRiLA

>•

• • • • •

ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA i

In cadrul a 
numere,

Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție 
pînă sîmbătă 16 aprilie, inclusiv.

CONSULTAȚI PROSPECTUL Șl PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETELE I

POSIBILITĂȚI 
CESE I

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

• • • •• •
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MULTIPLE DE NOI Șl MARI SUC-

6 extrageri, cu un total de 42

de 
nil 
tea 
pe 
schimbări 
fondul un.ui ridicat ritm. A re
ieșit un joc de frumoasă ținută 
tetinico-s.peetaculară, purtat în 
viteză, dnd la o poartă, cind la 
cealaltă, savurat de o numeroasă 
asistență, cum n-a mai cunoscut 
stadionul sălmărean de pe vre
mea cînd Olimpia era în Divi
zia „A*. Replica formației locale 
n-a fost cu nimic mai prejos, cu 
nimic sub nivelul valoroasei sale 
partenere de întrecere. Fiecare 
acțiune s-a încheiat cu șut la 
poartă. Chiar dacă multe dintre 
ele n-au nimerit ținta, important 
este că, de ambele părți, a ieșit 
în evidență „lecția* unei idei de 
joc bine Însușită. De la Olimpia, 
doi jucători s-au evidențiat în 
mod special : fundașul dreapta 
Pinter, venit mereu în sprijinul 
atacului șl mijlocașul Mihuț, cu 
O tehnică bună de joc-și clarvi
ziune în teren. Partida s-a înche
iat pînă la urmă la egalitate, 
h—1, dar nu scorul are impor
tanță, ci, așa cum spuneam, ca
litatea înfflnlril. O lntUnine de 
excepție în eșalonul secund, așa 
cum apreciau antrenorii și con
ducătorii celor două echipe, ca 
și arbitrul Fl. Popescu care a 
condus Ireproșabil.

Gheorghe NERTEA

deseori in Jumăta- 
adversă, acționtad 
larg, cu multe 
direcție, totul pe

pur.de


ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA" LA POPICE
Ea turneul international de 

popice „Trofeul iugoslavia". 
i tjnpetiție aflată la a Vil-a 
ediție, care s-a desfășurat ne 
insula Raab si la care au fost 
prezenti sportivi din_ șapte țări, 
reprezentantul României luliu 
Bice s-a clasat De locul al 
doilea la individual, iar la pe
rechi mixte, împreună cu Sil
via Berinde, a ocupat poziția 
a patra. La toate cele trei pro
be pe locul I s-au clasat spor
tivii iugoslavi. La individual 
femei — Biserka Perman 894 
pd (428—486).... 7. Silvia Be
rinde 830 (407—423) : bărbați — 
J. Boljat 1 945 (961—984 - re
cordul arenei). 2. luliu

Jocheul Ben de Hann zti-drws 
pe ..Corbie- rt» •traaprs 'oco- 
grafiei) a ciftigat „Merele *»-ao- 
naf de «eepte-ehase de U Li
verpool In fața Ies „Greasepaj, ol" 
că:artt de C. Mazier. Carse : 
măsurat 1.2 km si • fost heehe- 
iatd de . numai 19 tfsn cei ti de 
partanți ! De «ubtiniei ed Cc-bier 
este antrenat de Jenny 
prima femeie rare preș&tefe us 
cal tni'ingdor la „JCcrete ver-o- 
nal‘ de la Liverpool.

Teiefoto : — *gvrpr£S

IIS\ RfSUSli U 0IIMPHB4!
Municipalitatea orașului Nisa 

a hoUbrit sâ-și retrași cererea 
pr in ca re-și p jsese eandidavjra 
La organizarea Jocurilor Olimpice 
di® 1992. Motivul renunțării este 
de naturi financiară. Dealtfel, 
din aceiășl motiv. NWta a renun
țat și la organizarea tn a
Jocurilor Mediteraneene.

Din țările socialiste U. R. S. S.

47 DE MILIOANE
La sfirșitul fiecărui an zia

rul „Sovietski sport" din Mos
cova organizează o mare com
petiție de masă sub numele : 
„Săplămîna alergătorilor". în
trecerile se desfășoară pe în
treg teritoriul tării, pentru toa
te categoriile de vîrstă. de la 
copii pînă la vîrstnici. care au 
parcurs diferite distanțe. Anul 
trecut, bilanțul a înregistrat 
un remarcabil record : pe lis
tele de concurs au fost înscris! 
47 de milioane de cetățeni !

In timpul iernii, o asemenea 
competiție de mare amploare 
a fost organizată sub denumi-

UN BOGAT SEZON INTERNATIONAL
în acest an. sportivii sovie

tici vor participa la 250 de 
competiții internaționale, orga
nizate in tară sau peste hota
re. In fruntea acestora se si
tuează cea de a VIII-a Sparta- 
chiadă a popoarelor U.R.S.S.. 
la care vor fi invitați nu
meroși sportivi din alte țări. 
Printre alte competiții de am
ploare organizate în U.R.S.S. se- 
numără turneul international 
de gimnastică, la care au fost 
prezenți sportivi din 33 de 
țări, competiție desfășurată 
la mijlocul lunii martie. La în
ceputul lui iunie se va desfă
șura „Regata Moscova", apoi.

PREGĂTIRI ORGANIZATORICE PENTRU J.O.
Comitetul de organizare a 

Jocurilor Olimpice de vară de 
la Los Angeles — 1984 a sem
nat’ un contract privind livra
rea de către U.R.S.S. a echi
pamentului sportiv necesar 
concursului de scrimă. în acest 
fel întreprinderea respectivă 
devine furnizorul oficial al e- 
chipamentului de scrimă pen
tru J.O.

1 398 (948—950) ; aerechi mixta 
— Stefica Kristol — N. Dra
gai 1 378 (427—949).... 4. Silvia 
Berinde — L Bice 1 355 (407— 
948).
• Reprezentativele de luniori 

ale tării noastre, care se pre
gătesc pentru C.M.. susțin sim- 
bătă si duminică o dublă ta- 
tîIntre amicală cu selecționate
le similare ale R. D. Germane 
la PrAsneck.
• Două rezultate din etaoa a 

XV-a a campionatului Diviziei 
„A" masculin : Rafinorul Plo
iești — Constructorul Galati 
5MI—5 090 pd. Olimpia Bucu
rești — Carpati Sinaia 5145— 
4 949 D d.

ACTUALITATEA LA TENIS
• La âoaU turneului de la

Houston (Texas) cehoslovacul 
Ivaa Lendl l-a Întrecut cu 6—2. 
«—«. S—3 pa australianul Paul 
MeNxn^e Cu acest succes Lendl 
ș>-a conanl dat poziția de lider 
tn Sasamentul A-TJP. (Asociația 
iucâxrJor profesioniști). stabilit 
prin Pe locurile urmă
toare : Jimmy Connors, J o ha 
McEnroe, Gu-Uermo Vilas. Mata 
Wilandcr, Gene Mayer, Jose Late 
Clerc etc
• Turneul fem:n_r. de la HD- 

toc Head Island (Carolina de 
Sud) a lost câștigat de Martina 
Navratilova care a dispus cu 5—T. 
5—1, $—e de Tracy Austin. In 
proba de dublu. Navratilova, 
Candy Reynolds au lr. trecut cu
plul Virginia Ruxid, Hanna 
Mandlikova cu S—1. •—L
• La Lisabona, fc finala ctas- 

culini de dubhx brazilienii Ca>> 
do Motta, Carlos Kirmayr an

DE ALERGĂTORI
rea de „Săplămîna schiorilor", 
si a avut loc in luna februarie. 
La start s-au prezentat aproa
pe un milion de iubitori ai a- 
oestul sport. Timpul favorabil 
oractlcării schiului a adus la 
start «foarte multi copii, ma
joritatea lor fiind pentru pri
ma oară la un concurs oficial 
dar șl virstnlcl. care practică 
schiul de zeci de ani. Este 
pentru a 9-a oară cind ziarul 
da specialitate moscovit orga
nizează aceste Întreceri de ma
să si se speră ca in viitor nu
mărul particioantilor să fie si 
mai maro 1

halterofil Iurik

la toamnă, cu un intere» deo
sebit sint așteptate campiona
tele mondiale și europene de 
haltere de ia Erevan (orașul 
renumitului 
Vardanian). C.M. de lupte la 
Kiev, C.M. . ____ __
cova si altele. în noiembrie si 
apoi in decembrie capetele de 

de judo Ia Mos-

afiș le dețin concursurile In
ternaționale de patinaj artistic.
respectiv „Cupa Izvestia" la 
hochei, competiție devenită tra
dițională. care va reuni repre
zentativele U.R.S.S., Ceho
slovaciei. Suediei. Finlandei. 
R. F. Germania si. probabil.
cea a Canadei.

Referindu-se la această tran
zacție, purtătorul de cuvint al 
Comitetului de organizare a
J.O. de la Los Angeles. Emy 
Kwin, a declarat: „Echipa
mentul sportiv pentru scrimeri 
din U.R.S.S. este recunoscut 
drept cel mai bun dip Întrea
ga lume, bucurîndu-se de a- 
precier! elogioase la toate ma
rile competiții Internaționale".

DE BASCHET.
DENS DE JOCURI

Activitatea la baschet conti
nuă, iflrsitulul acestei sâptă- 
mini tiindu-i rezervate, tnoe- 
olnd de vineri, tatreceri inter
naționale organizate In scopul 
verificării pregătirilor oe se e- 
fectuează in vederea competi
țiilor oficiale si pentru testa
rea unor jucători tineri. Lotul 
de seniori, de pildă, se depla
sează in Ungaria, la Gyăr, unde 
ia parte La tradiționalul turneu 
dotat cu „Cupa Mezogep". ta 
compania selecționatelor Aus
triei. Bulgariei si tării gazdă. 
Echipa tării noastre este for
mată din C. Cernat. FL Ermu- 
rache. A. Netolitzchi. G. Sării 
(Steaua). D. Niculescu. G. Da
vid (Dinamo București). I. Car
pen. S. Ardelean. V. Pozomrn 
(T.C.E.D. C.S.S. 4 București). 
Or. Fluturas (Rapid). V. Băi- 
eeanu (Farul). L Ionescn (Sp. 
studențesc Politehnica C.S.S. 2 
Buc.) : antrenori : M. Nedef si
H. Tursngian ; medic : dr. T. 
M in eseu.

Selecționata de senioare par
ticipă la un turneu ta R. D. 
Germană la Halle. Fac depla
sarea : Ștetania Borș. Lucia 
Grec» (Votata Buc.). Magdale
na Pali („U" C.S.S. Viitorul 
Cluj-Napoca). Cornelia Stoichi- 
ti (Progresul). Camelia Hinda 
(Votata Brașov). Mândica Ciu- 
bănean (Olimpia București). 
Mibaela Pană (LE.F.S. C.S.S. 
4). Carmen Tocată (Sț>. stu
dențesc). Constanta Grigora»

ctsjnjB cu 5—4, 8—4 de Pavel Slo- 
tU (Cehoslovacia), Ferdi Taygaa 
(S.UJC).
• Intr-un med demonstrativ 

la Hong Kong, John McEnroe a 
(Capua de Vijay Amritraj cu 
»—2. J—«. •—1.
• Clasamente Marelui premia: 

L Mats Wilander 839 p (< turnee®.
1. Ivan Lendl 752 «). 2. Gena 
Mayer 474 p (4). L Yannick Noah 
MS p (5). S. Peter McNamara 
*2S P * Jose Higueras 350 p 
O etc. La dubiu, pe primii Joe: 
Heinz Gunthardt (Elveția), Bi’n 
TarocM (Ungaria) cu 139 p.

DE PE STADIOANE 
Șl DINCOLO DE ELE

• Recordurile lui Zaff ți Bet- 
tego • In uneie țări se profi
lează campioanele, In alte lup
ta pentru titîu rămîne încă des
chisă—

• La aoesr sfirsit de săptă- 
mină pe afișul programului in
ternational figurează eleva 
partide din preliminariile cam
pionatului european. dintr, 
care _ meciul de la București. 
România — Italia (campioană 
mondială) polarizează atenția 
iubitorilor de fotbal de pe con
tinent si. sîntem convinsta dta 
alte părți ale lumii I

Doi jucători italieni, care vor 
evolua simbătă pe stadionul 
„23 August", ambii de la Ju
ventus, au fost sărbătoriți ta 
etapa de duminică. „Juve“ a 
învins fără drept de apel si la 
un scor rar întilnit în campio
natul italian : 5—0. pe Ascoli ! 
Bettega a marcat in mta. 7 cel 
de al 3 000-lea gol pentru „Ju- 
ve". din 1929. de ctad activează 
această formație in prima di
vizie italiană. Al doilea sărbă
torit a fost Dino Zoff. acum ta 
virstă de 41 de ani ! Celebrul 
portar a egalat recordifl de pre
zente in partidele de campio
nat detinut de Silvio Piola, 
care a jucat de 566 de ori ta 
prima ligă, dar la primul joc. 
noul recordman se va chema 
Dino Zoff. Acesta are pînă a- 
cum 111 jocuri în echipa na
țională (la București va îm
brăca tricoul reprezentativei 
pentru a 112-a oară), dar el 
mai are si alte performante 
deosebite, cu care nici un ju
cător din lume nu se poate 
mindri : 328 de partide conse
cutive in campionat : 903 mi
nute nu a primit nici un gol 
la Juventus, iar în echipa na
țională nu a scos balonul din 
poartă timp de 1 143 minute... 
Căpitanul „Squadrei azzurra" a 
făcut parte din lotul care a 
cîștigat campionatul lumii (1982) 
și pe cel al Europei (1980). Iar 
cu Juventus a cucerit de 8 
ori titlul de campioană și o 
dată „Cupa U.E.F.A.".

Tot ta grupa a 5-a a preli
minariilor C.E.. Cehoslovacia va 

UN PROGRAM 
INTERNAȚIONALE 

(C.S.U. Prahova Ploiești). 41ar- 
teta Rodea, Csilla IIosszj (U- 
niversitatea Timișoara) si Ma
riana Bădlnicl ; antrenori : N. 
Mt din șl O. Năstase : medic : 
dr. Martha Baroga.

Loturilor do juniori ri cădeți 
le este rezervat turneul de la 
Tîrgovlște. unde se vor Întrece 
bi compania echipelor de ju
niori ale Ungariei si R. D- Ger
mane. tar selecționatele de ju
nioare si cadete vor susține 
jocuri bilaterale ta compania 
formației similare a Ungariei, 
la Timisoara.

• Clasamentul „Trofeului efica- 
tâtătil* oferit de ziarul „SPOR
TUL" după turneele divizionare 
..A" dta Capitală si de Ia O- 
radea : 1. V. Băiceanu (Farul) 
335 p. 2. R. Boișteanu (Politeh
nica Iași) 778 p. 3. R. Tecău 
(CLS.U. Brașov) 733 p. 4. M. 
Caraion (Rapid) 700 p. 5. Z. 
Gelert (Dinamo Oradea) 689 p, 
9. D. Moisesen (Politehnica 
Iași) 656 p. 7. M. Chirilâ (C.S.U. 
Sibiu) M8 p. 8. D. Dăian (Sp. 
studențesc 613 p. 9. FL Ermu- 
rache (Steaua) 604 p. 10. I. Co- 
păciaa (C.S.U. Sibiu) 590 p.

• în clasamentul (neoficial) 
al indisciplinei, două recorduri: 
unul neonorabil — 16 greșeli 
tehnice dictate la turneul gru
pei 1—6. celălalt demn de lau
de pentru participantele la gru
pa 7—12 care nu au avui nici 
o penalizare. Clasamentul la zi: 
1—2. Farul (la ultimul turneu : 
antrenorul AL Botoș. R. Martl- 
nesen, Gh. Radn. V. Serban) 
și Rapid (Cr. Fluturaș. Gh. Du
mitru si Gh. Mibuță) cite 19 
g.t„ 3—4. Dinamo Oradea si 
„U" CIuj-Napoea 16 g.L. 5—T. 
C.S.U. Sibiu (L Copăciaa si 
K. Takacș). I.C.E.D. (antreno
rii M. Cimpeanu 2. M. Mari
nescu 2. P. Mihaleea) si Steaua 
(antrenorul secund N. Pirșu st 
Gh. Oezelak) dt, 15 g.L. 8. 
IMUAS Bata Mare 18 g.t.. 9. 
Sp. studențesc 9 g.L. 10—11. 
Dinam, București si Politeh
nica Lași 8 g.L. 12. C.S.U. Bra
șov 4 g.L

nzn

Dino Zoff intre buturi

intilnl. oe teren propriu, ra- 
prezenlativa Ciprului, cu care 
ta tur a terminat ta egalitate 
(1—1). pregătindu-se acum 
pentru o victorie Ia scor !

în grupa a 2-a. un meci mal 
puțin atractiv : Polonia — Fin
landa, ta care gazdele stat net 
favorite. Dta aceeași grupă mai 
fac parte alte selecționate va
loroase : U.R.S.S. sl Portugalia.

în fine, la grupa a 3-a. o 
partidă ta care gazdele nu pot 
avea probleme. Ungaria va lu
es acasă eu Luxemburg, după 
oe recent, ta deplasare, echipa 
Iul MeszOly a cîștigat cu 6—2. 
Alături de aceste formații, ta 
aceeași grupă, un cuvint greu 
tl au ii naționalele Angliei. 
Danemarcei si poate chiar si 
cea a Greciei

O în atenția iubitorilor de 
fotbal din multe țări stau desi
gur campionatele naționale. In 
Anglia, pradJc. F. C. Liver
pool nu mai poate fi întrecu
tă. Are 80 de puncte ta timp 
oe următoarea clasată. Wet
ford ere 64 p. In R. D. Ger-

BASCHET • Titlul de campi
oană feminini a lugoaia-
viei a fost cucerit Ae echl-
pa UontLiifg Zagreb eu 36 P.
armaitA de Vozdovac M p si
Partizan Belgrad 28 p. Ln altlm*
etapă, Monting a dștlgat cu 
97—90 la Tuzla. • Cea de-a 9-a 
ediție a campionatului feminin al 
Africii a tost câștigată da ecnipa 
Zairului, neînvinsă in turneul fi
nal, urmată de Senegal. Came
run. Coasta <la Fildieș, Angola și 
Mozamblc. ta Ultimul meci cam
pioanele au Învins Coasta de Fil
deș cu 7S—SS (SI—96). dură oe 
oișt’.gaserA mocUil decisiv <u 
Senegal ou ia—et.

BOX • Campionul mondial 
profesionist al oategoriel seml- 
musoă. japonezul Katsuo Tokaa- 
hild, a terminat la egalitate me
ciul eu mexicanul Lupe Madera, 
desfășurat la Tokio, rămtnlnd tu 
posesia centurii

CICLISM • Prima ediție a Tu
rului Ameridi s-a încheiat 1a 
Washington cu victoria rutierului 
olandez Bert Oosterbosch, urmai 
la M de secunde de australianul 
Ph.il Anderson șl la 40 de secun
de de danezul Erik Pedersen. Ul
tima etapă a revenit canadianului 
Ron Hayman. cronometrat pe 
149,582 km In Zh51:S3.

HOCHEI PIS GHEAJA • La 
Frankfurt pe Mata, ta meci anti
cal echipa Canadei a învins cu 
1—i (2—1, 1—0, 1—1) reprezenta
tiva R.F. Germania. • La Plsen. 
ta cadrul cupei ziarului „Rude 
Pravo“, selecționata Cehoslova- 
a întrecut cu 9—8 (2—L 4—L 5—IQ 
formația Finlandei.

HOCHEI PB IARBA • Rezul
tate dta Cupa Mondială (fenrl- 
nta). care se desfășoară la Kuala 
Lumpur : Canada — Anglia 1—L 
Noua zeelandă — OJt.S.s. 1—i. 
Țara Galilor — S.tT-Ai 1—1. Sco
ția — Olanda 0—0.

SCRIMA 9 Concursul Interna
țional de spadă de la Heiden
heim (R. F. Germania) a fos» 
cîștigat de scrlmerul sovietic Mie 
hail Tlsko, care l-a Învins In fi
nală cu 10—5 pe Karoly SziJ (Ui*- 
gariaj

SCHI • Elvețiano DorU !>• 
Agosttal. cîștigâtoare» ediție: 4, 
acest an a Cupei Mondiale la oo- 
bortre, a anunțat că abandonea
ză activitatea eompetlționalâ De 
Agostini (25 de ani) este conside
rată cee mal bună ooborltoa re el- 
vețlancă după retragerea — le 
urmă cu doi ani — foste! cam
pioane olimpie» Marie Theresa 
Nadig

Foto ; GUERIN SPORTIVO

mană. Dynamo Berlin are un 
avans de 8 puncte fată de 
Jena ; ta Cehoslovacia, Bohe
mians a acumiflat 32 p. oe lo
cul secund fiind Ostrava ou 77 
a. Iar ta Portugalia se oare 
că Benfica va fi noua cam
pioană. Ea are 41 p In timp 
ze F. C. Porto 37 p. Foarte pa
sionante se anunță unele fi- 
naluri. ca de pildă în Spania 
Sl R. F. Germania. Va reuși 
Bilbao să treacă pe primul ioc 
detrontad pe Real Madrid f 
Mai sînt două etape hotărîtoa- 
re. Real conduce cu 47 p. ur
mată de Bilbao cu 46 p. ta 
R. F. Germania, trei formații 
stat ta cursă. După 27 de e- 
tape. Hamburg are 40 o. Bre
men 39 p si Bayern JIunchen 
38 d. Toate trei dețin o formă 
bună. în ceea oe o privește oe 
Bayern, aceasta isi pune .nari 
speranțe ta Rummenigge (care 
simbătă a mai marcat un gol) 
st este acum golgeterul cam
pionatului cu 18 puncte.

Ion OCHSENFEID
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