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Azi, la ora 17, în sala Victoria din Ploiești

DINAMO BUCUREȘTI - S. K. A. MINSK ÎNTR-0 AȘTEPTATĂ 
FINALĂ A CUPEI CUPELOR LA HANDBAL

Campionatele Internaționale de gimnastică ..Cîieorghe Moceanir

NICULA, UN BIS SPECTACULOS

Astăzi, eveniment inedit și 
de mare importanță pentru 
handbalul românesc : Dinam# 
București, câștigătoarea «Cu
pe* României", susține pmma 
manșă a finalei Cupei cupe
lor în compania formației so
vietice S.K.A. Minsk.

Calificarea dinamoviș-jior — 
pentru prima oară — în finala 
prestigioasei competiții euro
pene reprezintă o performanță 
meritorie, care se înscrie In 
campania de redobindire a po
zițiilor internaționale fruntașe 
de către handbalul românesc, 

găzduirea în premieră a 
tfh’ei finale de competiție inter- 
cluburi a Europei reprezintă o 
onoare pentru sportul cu min
gea mică de la noi. In bogata 
istorie a acestui sport, cu suc
cese încă nerealizate de alte 
jocuri sportive, există și alte 
momente de asemenea satis
facție. Să nu uităm că Dinatno 
București cucerea acum 18 ani 
locul I în Cupa campionilor 
europeni, iar Steaua are în 
palmares două victorii In 
C.C.E. : 1968 și 1977. Aceasta, 
ca să ne referim doar la cu
pele europene...

DINAMO BUCUREȘTI
— Maccabi Petach (Israel) 37—n și 37—13
— Bondspaarbank (Olanda) 77—74 și 35—17
— A.T.S.E. Graz (Austria) 31—37 și 34—3#
— Zelezniciar (Iugoslavia) 37—3* șt 35—33

S.K.A- MINSK
— Forst Brixen (Belgia) 35—17 și 33—13
— Tatran Preșov (Cehoslovacia) 27—13 și 13—’S
— TV Grosserallstadt (RFC) 1*—31 șl 26— 1#
— Volan Szeged (Ungaria) 34-^35 și 37—13

Pentru Dinamo București 
momentul acestei finale este 
de maximă importanță. Cu o 
conducere tehnică nu de mult 
înnoită, cu lotul simțitor re
maniat, echipa care in peri
oada anilor 1959—1966 deținea 
supremația în handbalul româ
nesc și contribuia hotăritor la 
afirmarea lui în lume dorește 

- sa revină în prim-pian, să-și 
amplifice contribuția la obți
nerea primilor lauri olimpici.

Turnejl de calificare pentru CE. de baschet feminis
——................ 1

(Continuare ia xg 4—5)

DEBUT VICTORIOS AL ECHIPEI NOASTRE^ 
ROMÂNIA - BELGIA 79-47

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon), — în fața unui public 
destul de numeros șl într-o 
organizare caracteristică clu
jenilor (adică foarte bună), 
vineri a început în Sala spor
turilor din localitate turneul 
grupei „D“ de calificare pen
tru campionatul european de 
baschet feminin, cu partici
parea reprezentativelor Bel
giei, Bulgariei, Israelului si 
României.

După ce în meciul inaugu
ral formația Bulgariei a ob
ținut o victorie clară, 88—64 
(43—32), asupra echipei Israe
lului, în partida-vedetă a pri
mei reuniuni s-au întîlnit se

„Cupa Dunării" la haltere
’ .. ............... ".

TREI SPORTIVI ROMÂNI PE PRIMUL LOC 
LA TOTALUL CELOR DOUĂ STILURI
BISTRIlfA, 22 (prin telefon). 

Cea de a 23-a ediție a „Cupei 
Dunării" la haltere — seniori 
a început vineri în sala poli
valentă bistrițeană.

Pe podiumul de concurs, în 
cadrul frumoasei deschideri o- 
ficiale. s-au aliniat reprezen
tanții Austriei, Cehoslovaciei, 
R. F. Germania, Iugoslaviei.

fi, Ungariei și României.
_ în prima zi, reprezentanții 

țării noastre au obținut trei 
titluri la totalul celor două

MECIUL DE AZI

Primo monșâ a fi
nal* Cupei cupelor 
la handbal masculin, 
ediția o Vltl-a. se 
disputâ astăzi, de la 
ora 17. in sala Vic
toria din Ploiești (re

turul: 30 aprilie. ora 
15, la Minsk).

Meciul «a fi arbi
trat de Axel Wester 
Si K ori-O Io» Nilsson 
din Suedia.

Intslnîrea ra fi 
tronsnlsâ te direct la 
rodia (programai 0 ți 
la ta Ier iritase.

O sdruxrd
o aruncare ptcares- 
cd și -cțndd n Tu
dor Hoșca •-« tn- 
saria. Sperăm ea el 
sd realizeze tn fine
le de azi cit mai 
multe astfel de exe
cuții de maximă e- 
ficiență.

Foto: N. DRAGOȘ

DBUMUT. SPBE FIX ALA

O primă materializare a aces
tor intenții este chiar califi
carea în finala Cupei cupeior. 
Dinamo B —cttrești ftmd s_ngu— 
ra reprezentantă a handbalu
lui nostru care. în această e- 
diție a cupelor europene. și-â 
asigurat accesul in fazele su
perioare. Obținerea locului I 
ar însemna însă o garanție a 
finalizării dorințelor exprimate.

Dinamo București poate cij- 
tiga această ediție'sa Cupei cn-

lecționatele României și Bel- 
r- giei. Echipa belgiană, cu spor

tive masive și cu o conducă
toare de joc deosebit de do
tată. a început întîlnirea cu 
ambiție, dar încă din prima 
repriză nu a putut împiedica 
distanțarea reprezentativei 
noastre. Bine coordonate 
tactic de antrenorii Nicolae 
Martin și Gabriel Năstase, ju
cătoarele noastre s-au im
pus prin tehnicitate și pre
gătire fizică, reali zînd în fi
nal un succes net : 79—47

Dumitru STAIIICU1ESCU

(Continuare în pag a 8-a)

stiluri și au corectat șase re
corduri naționale.

întreceri deosebit de pasio
nante au oferit disputele de la 
categoriile muscă si cocos în
tre reprezentanții tării noastre 
Si cei ai Ungariei. Mobin Seic 
și Gheorghe Maftei au reușit 
să-i depășească pe sportivii 
unguri. Mihaîy Olah și Bela 
Olah.

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 6-a)

pe lor! Lotul „roș-albilor* are 
doi portari talentat;, care și-au 
probat valoarea în fazele pre- 

rgătoare finalei : Claudia 
Iooeseu și Virgil Marchidan. 
In lotul său se află jucători 
cu mare experiență (Mircea 
Grabavschi. Ion T*se). precum 
și tineri dornici de afirmare 
(Tudor Roșea, George Do’ă- 
rescu), un mare talent (Mircea 
Bedivan) și oameni care pot,

Hristoche NAUM

W,ia „>■■ h latbal-etapaa 26-. pflȚR(J [QALITĂTI Q|N OPT MECIURI
7

• Rezultatul nr. 1 al etapei, 
draw-uj constănțenilor la Bucu
rești, cu vicefidera clasamentu
lui • Derbyul Dinamo - 
Steaua a fost derby... după 
pauză • Jiul la al doilea scor 
alb consecutiv pe teren propriu 
• A.S.A. iți continuă ascensiu
nea • Al nouălea meci al 
etapei are loc miine la Craiova

In această fază, Nicplae . a 
înscria primul gol al derbyului 
Dinamo — Steaua.

Foto : D. NEAGU

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
Jiul Petroșani - F.C. Bihor 0-0
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 3—1 (1—1)
C.S. Tirgoviște - S.C. Bacău 2-1 (1—0)
Sportul studențesc - F.C. Constanța 1-1 (0—1)
Chimia Rm. Vilcea - Politehnica lași 3-1 (1-0) 
„Poli* Timișoara — F.C. Olt . 0-0
Petrolul Ploiești - F.C.M. Brașov 1-0 (1-0)
Dinamo - Steaua 1-1 (0-0)

Duminică 24 aprilie
Univ. Craiova - Corvinul

ETAPA VIITOARE (simbătă 30 aprilie)
F.C. Argeș - C.S. Tîrgoviște (1-1)
F.C. Olt - Steaua (0-2)
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
Dinamo - Jiul Petroșani (1—1)
S.C. Bacău - Corvinul Hunedoara (0—4)
F.C.M. Brașov — Sportul studențesc (0—2)
F.C. Bihor ,,Poli“ Timișoara (0—5)
F.C. Constanța - Chimia Rm. Vilcea (0—2)
Petrolul Ploiești - Univ. Craiova (1—3) în pag. 6—7, cronicile jocurilor

1. DINAMO 26 12 12 2 48-22 36
2. Sportul stud. 26 14 7 5 37-18 35
3. F.C. Argeș 26 13 5 8 40-28 31
4. Steaua 26 11 8 7 39-32 30
5. Univ. Craiova 22 13 3 6 43-14 29
6. Corvinul 25 10 7 8 34-23 27
7. C.S. Tîrgoviște 26 9 8 9 30-31 26
8. Jiul 26 9 8 9 24-32 26
9. F.C. Olt 26 10 5 11 35-25 25

10. S.C. Bacău „ 26 10 5 11 32-36 25
11. F.C. Bihor 25 9 6 10 44-48 24
12. A.S.A. Tg. Mureș 26 8 7 11 26-31 23
13. Chimia Rm. V. 26 9 5 12 26-32 23
14. Politehnica lași 25 7 8 10 26-31 22
15. F.C.M. Brașov 26 9 4 13 29-41 22
16. Petrolul Ploiești 26 10 2 14 27-49 22
17. F.C. Constanța 25 6 5 14 27-49 17
18. „Poli" Timișoara 26 7 3 16 25-50 17

KIMNICU VILCEA, 22 (prin 
telefon). — Organizînd pentru 
a doua oară consecutiv cam
pionatele internaționale de 
gimnastică ale României 
„Gheorghe Moceanu*, vtHcenii 
au știut să creeze o frumoasă 
ambianță acestei a 26-a ediții 
a tradiționalei întreceri, care 
— chiar de la startul său — 
cunoaște un deosebit succes. Un 
public numeros, plin de căl
dură, a aplaudat cu entuziasm 
evoluțiile celor 27 de gimnaști 
care au inaugurat azi (n.r. ieri), 
la Sala sporturilor de aici, 
competiția.

încă de la primul schimb 
s-a conturat o frumoasă dis
pută între liderii formațiilor 
participante, mai ales între 
gjnnaștii noștri, cei din Uniu
nea Sovietică, R.P. Chineză, 
R.D. Germană și R.P.D. Core
eană. Ei s-au aflat in per
manență în prim-planul dis
putei. Emilian Nicula, liderul 
gimnasticii noastre masculine 
in *82, a debutat cu un 9,40 p 
la sol, a repetat rezultatul și 
la cal, iar la inele a primit 
9,50. Apoi din nou 9,40 la să
rituri. In felul acesta, el și-a 
anunțat candidatura la 'anul 
dintre locurile fruntașe. Celă
lalt fruntaș al echipei noas
tre. Valentin Plutea, a primit 
ș ei note apropiate de cele 
ale colegului său : 9,40 la sol
9.45 la cal, 9,10 la inele, 9,60 la 
sărituri. Ar fi candidat cu

Canpiciatele internaționale de sărituri pentru juniori

1STRECERI FRUMOASE IN ULTIMA ZI
| • Sportivii chinezi Li Fang ți Liu Shi Ming - învingători ieri • 

Cristina Szakacs ți Ileana Pîrjol - evoluții meritorii, băieții - nu
meroase lacune

SIBIU 24 (prin telefon). La
bazinul Olimpia din localitate 
s-au încheiat întrecerile cam
pionatelor internaționale de să
rituri în apă pentru juniori, la 
care au participat sportivi din 

I Cehoslovacia, R.P. Chineză, 
R.D. Germană. Polonia. Unga
ria, U.R.S.S. și România. Ca 
și în prima zi, și in ultimele 
probe ale întrecerii a fost evi
dentă dorința tinerilor concu- 
renți de a demonstra o pregă
tire cît mai bună, care să sa- 

I tisfacă exigențele juriului.
în prim-planul întrecerii fe

minine de la platformă s-au 
aflat reprezentantele României, 
R.P. Chineze și R.D. Germane, 
între acestea s-a dat o luptă 
extrem de strînsă pentru întâ
ietate, fiecare ezitare la o 
săritură atîrnînd greu in ba
lanță. înaintea ultimei serii, 
pe primul loc se găseau repre
zentantele noastre Cristina 
Szakacs — 273 p și Ileana
Pîrjol — 271 p. Pină la acest 

I moment. cele două sportive 

șanse apreciabile la podium și 
medaliatul cu bronz la euro
penele de juniori din 1982, 
Levente Molnar dar, după un 
început bun (9,55 la cal, 9,60 
la inele), ei a ratat la sări
turi (8,90), astfel că a ieșit 
practic din dispută.

Dintre oaspeți, o constanți 
remarcabilă a dovedit gimnas
tul sovietic Serghei Baranov:
9,45 la inele, 9,50 la sărituri,
9,45 la paralele și 9,60 la bara 
fixă, ca și Huang Xiaoguang 
(R.P. Chineză), notat cu 9,30 
la inele, 9,55 la sărituri, 9,50 
la paralele șl 9,40 la bară — 
în primele patru schimburi.

O luptă îndlrjită s-a dat în 
ultimele două schimburi. Ba 
a fost cîștigată de Emilian Ni
cula, care a lucrat cu multi 
siguranță, fiind notat cu 9,50 
la paralele, iar la hară fixă — 
aparatul preferat, la care de
ține dealtfel titlul de campion 
mondial universitar — a pri
mit cea mal mare notă din 
concurs : 9,75, Nicula repetă 
succesul de la ediția prece
dentă, acest frumos „bis“ dîn- 
du-i speranțe sporite In pers
pectiva campionatelor euro
pene de la Vama.

Iată clasamentul: 1. EMI
LIAN NICULA (România) 56,95. 
2-3. Serghei Baranov și Ser-

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a 6-a) 

s-au evidențiat prin notele 
mari obținute la dublu salt și 
jumătate răsturnat, triplu salt 
și jumătate înainte, dublu salt 
și jumătate contra. La numai 
trei puncte de lidera competi
ției se afla sportiva chineză 
Li Fang, cu 27Q p. Iată de ce 
ultima serie a fost urmărită 
de către spectatori cu sufletul 
la gură. Cristina Szakacs exe
cută un dublu salt și jumătate 
înainte grupat, pentru care 
primește 51,30 p, iar Ileana 
Pîrjol un dublu salt și- jumă
tate contra grupat ți acumulea
ză 50 p. Se părea că victoria 
va surâde sportivelor noastre. 
Dar ultima concurentă, Li Fang, 
nu-și spusese încă cuvîntul. 
Pentru un salt și jumătate Îna
poi cu dublu șurub și -umă- 
tate ea primește 56 p și o 
depășește astfel pe Cristina cu 
2,10 p ! O diferență mică, care

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag a 6-a)



Clubul sportiv școlar TRIUMF - anul 25

ACOLO DE UNDE A PORNIT
SPRE AURUL OLIMPIC, MIHAEEA PENEȘ...

Una dintre cele mai prestigioase unități de performanță pen
tru copii și elevi — Clubul sportiv școlar ..Triumf* din Bucu
rești — își sărbătorește azi un sfert de veac de existență. Este 
un drum marcat de numeroase reușite, de eforturi susținute 
pentru descoperirea și modelarea unor tinere vlăstare, pe care 
artizani pasionați, devotați meseriei de șlefuitori de talente, 
au reușit să le propulseze pe cele mal Înalte culmi ale măies
triei. Cînd facem această afirmație ne gindim la faptul că 
de la C.S.Ș. ..Triumf* aa pornit pe calea consacrării multe din 
gloriile de ieri sau de astăzi ale mișcării noastre sportive, 
campioana olimpică, atleta Mihaela Peneș. floretistul Mihai 
Tiu, canotorii Mihai Turcaș șl Viorica Dumitru, rugbystul 
Ion Constantin („Penalty King", cum l-au numit ziariștii bri
tanici). gimnaștli Emilian Nicula și Marilena Vlădărăn, mai 
recent atleta Vali Ioneseu etc.

Un climat de muncă ordonată, disciplinată, severă deseori, 
asigurată de conducerea clubului (președinte, prof. Th. Bolea) 
a favorizat succesele in lanț ale tinerilor reprezentanți ai a- 
cestei unități sportive. In cei 25 de ani de viață C.&Ș. „Tri
umf" a cucerit 914 titluri de campioni republicani și a enree- 
tat peste 400 de recorduri ale tării. Mai bine de 2 •*• de spor
tivi au fost chemați să reprezinte culorile patriei in întreceri 
la nivelul juniorilor, tineretului șl seniorilor. Peste ».**• de 
reprezentanți ai acestui eiub au obținut, de-a lungul anilor, 
o clasificare sportivă. Anual an teri selecționați tn diferite 
loturi naționale pină la 90 de sportivi. CJLȘ. „Triumf* a con
stituit prima legitimare a unor sportivi (3«) care an participat 
sau au fost medaliați O®) U diferite ediții ale JO„ satisfac
ția supremă — obținerea medaliei de aur — avînd-o mii ița șa 
Mihaela Peneș, la Tokio. Tradiția muncii asidue, * bunelor 
rezultate s-a statornicit peste ani. Dovadă este faptul eă și 
acum C.S.Ș. Triumf se află în elita unităților noastre de per
formanță, eu 5 secții de nivel național, tot atitea de nivel >■- 
ternațioaal și una de nivel olimpie. „Triumf" a fori și râmi- 
ne totodată una din pepinierele marilor cluburi de perfor
manță ale mișcării noastre sportive. Dinamo, Steaua. Rap d 
ș.a.

Universiada de ta București l-o consacrat pe tinirul pimnart 
Emilian Nicula (medaliat eu aur), care ți-a început drumul 
spre măiestrie ta Clubul sportiv școlar „Triumf"...

Foto : prof. Robert FLOCA
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La această oră de bilanț se cuvine să subliniem nu numai 
valoarea de excepție a unor sportivi care »i-au făcut uce
nicia la „Triumf" ci și a unor profesori-antrenori dărui ți me
seriei Din ampla’ listă a acestora nu pot lipsi Lixandru Pân
dele, Elisabeia Stănescu și Dumitru Girleanu (atletism) Gh. 
Demeca și M. Mitrofan (înot). N. Vieru. Șt. Hărgălaș, Cristina 
și Petru loan (gimnastică), E. Trofin și Gh. Predeșcu (hand
bal), C. Munteanu ți V. Constantin (rugby). V. Mecianî și Gh. 
Gheorghiu (canotaj), C. Bîrsănescu (caiac). I. Halmaghi (scri
mă), A. Mișca (tir), veritabili deschizători de pîrtie în per
formanță, al căror exemplu de hărnicie și devotament față 
de club este urmat de profesori-antrenori mai tineri, unu 
dintre ei cîndva elevi ta secțiile „Triumf“-ului

Tradiția bunelor rezultate a fost favorizată atit de rigu
roasa selecție care «-> efectuat la nivelul majorității secțiilor, 
cu sprijinul unor cadre didactice de specialitate *Je“
greaou, Angela Filip, Camil Morțun, Victor Tibaeu, Nieolae 
Stănățilă), al Inspectoratului școlar al Capitalei și al unor 
colective reprezentind unitățile de învățămînt, care au îndru
mat permanent elevii eu aptitudini spre acest club (șeoitie 
generale 15. 17, 7, 118, 49. 182, liceele „Grivița Roșie", 
teoaparataj", nr. 3, 19. 32 și 37). La reușita procesului instruc- 
tiv-educativ și-au adus aportul părinții copiilor, al elevilor 
care au activat și activează în secții, asigurînd trăinicie legă
turii dintre FAMILIE, ȘCOALA și CLUB. Pentru că așa cum 
sublinia prof, a Pelinescu, inspector general-adjunct al 
Inspectoratului școlar al Capitalei, un consecvent jprijinitar 
al activității sportive desfășurată de C.S,Ș. ,"d°T,
nanta muncii profesorilor și antrenorilor de alei trebuie să • 
reprezinte nn numai atingerea unor Inalți parametri In per- 
fermanță, ei - în același timp - formarea unor tineri eu 
o robustă constituție fizică și etică*. „ri

Ceea ce a fost și rămine pe mal departe un obiectiv pri 
mordial pentru colectivul acestui club căruia ta 
moașă zi (emoționantă și pentru cei de ien. ca și pentru cei 
de azi) li urăm multe miecese și In vutor .

/n micromodelism se impune cu acuitate:

O BOGATA PEPINIERA PENTRU PERFORMANTELE DE MIINE
Scriam în cronica între

cerilor recentului campionat 
republican de micromodele, 
desfășurat In „Palatul de 
cristal" al vechii saline de 
la Slănic Prahova, că nive
lul competiției a fost deo
sebit de ridicat, dovedind 
că elita modelisinului nos
tru se situează viguros in 
fruntea ierarhiei mondiale. 
Reamintim că ultima ediție 
a mondialelor de micromo
dele, desfășurată anul 
eut, tot la Slănic. a 
câștigată de sportivii 
mâni, la individual 
Aurel Morar) șj pe echipe 
(Aurel Morar. Nieu Bez- 
maa și Aurel Popa). Așa
dar, motive de mindrie și 
speranțe că se vor... tura 
(cum se spune in micromo- 
delism) in continuare mo
toarele. Dar tot cu prilejul 
republicanelor am constatat 
— și acesta-i motivul reve- 
Birii — o situație deloc 
Îmbucurătoare privind aria 
de răspindire a acestei dis
cipline. numărul foarte mic 
al celor care o practică, 
chiar in contextul unor 
spectaculoase rezultate teh
nice.

Cu ani In urmă, micro- 
modelismul era prezent In 
mai toate cercurile caselor 
ptocierJor p șoimilor pa
triei. In cunoscute centre 
modelistice cum stat Tg. 
Mureș. Galați. CIui-Napoca, 
București ș: altele. Un ma
re număr de copii făceau

tre- 
fost 
ro- 

(prin

primii pași in acest sport, 
construind un fel de semi- 
micromodete, aparate 
zbor în cameră. Sub î 
marea instructorilor, 
uă-trei zile modelul 
fuselai din paie de 
din șuvițe de lemn, 
ripile acoperite cu 
subțire _
îl vedea zburind și prin
dea... aripi pentru construc
ții mal complicate unii în- 
dreptindu-se spre micro- 
modelele adevărate, alții 
spre zborul liber, catego.-ia 
planoare. Pentru cei ce în
clinau spre a doua catego
rie, inimosul antrenor eme
rit Otto Hints, din Tg. Mu
reș, promotor al micromode- 
lismului la noi, inițiase 
chiar o competiție ajunsă 
la nivel republican și de
numită „Fulgul zburător", 
de mare succes. Preocupa
rea pentru micromodele a 
scăzut, insă, de la an la 
an. Și. iată, la aciuata edi
ție a republicanelor, au fost 
prezente doar cinci secții de 
modelism (Voința și Lem
narul din Tg. Mures — a 
căror activitate este vitali- 
zatâ de Oita Hints si Frân
ase B«»ni — C.S.U. Ga
lați — condusă de neobosi
tul Nieu Bezman, Știința 
Pucioasa — animată de un 
artizan. Dumitru Diacones- 
ea și Sporting Roșiori — 
relansată in arenă de un 
modest dar înflăcărat vete
ran. Constantin Marinescu).

de 
îndru- 
în do- 
— cu 

secară, 
cu a- 

foiță 
era gata. Copilul

Și atit. Unde este Capitala, 
unde este județul gazdă a 
competiției. Prahova, unde 
sînt micromodehștii di» 
Brașov, Cluj-Napoca. Iași, 
Bacău. Pitești? Ca să nu
mim doar citeva localități, 
cîndva cu tradiții. La în
treceri e>au prezenți un 
mănunchi de sportivi cu 
timple cărunte și puțini, 
prea puțini juniori.

Se impune o relansare a 
acestei discipline, in primul 
rînd prin cercurile mode- 
listice pionierești. Instruc
torii de modelism să nu 
uite că. pentru mulți din
tre ei, aeromodelele de ca
meră (micromodelele) au 
constituit „abecedarul" care 
i-a ajutat să devină, mai 
apoi, „ingineri" in acest 
sport, iar pe alții chiar in
gineri In viață. Credem că 
și federația de specialitate 
ane datoria să inițieze o 
mai puternică acțiune de 
premQvare a micromodslis- 
mului tn rindul copiilor și 
tinerilor. Dealtfel, au fost 
luate o seamă de măsuri: 
sporirea numărului de com
petiții, Incepînd chiar din 
această primăvară; o mai 
bună dotare cu baza mate
rială necesară. Nu trebuie 
să se uite că așii de azi 
vor ieși mîine la „pensie". 
Se impune organizarea ur
gentă a unei pepiniere pen
tru marea performantă de 
mîine.

Viorel TONCEANU r
SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE

Prin „Expedițiile Cutezătorii"

PESTE 25000 DE copii au Îndrăgit
TURISMUL APLICATIV

„Expedițiile Cutezătorii" 
ae Înscriu impetuos in pre
ocupările purtătorilor 
ratelor roșii cu 
patria noastră, 
masiva creștere 
lui de echipaje 
diționari, de ia 
pediții eu 45* de iubitori al 
țarismului și drumețiilor, 
la prima ediție, itum 13
ani, la aproape 19*0 de
formații cu peste M M* de 
participant, anal trecut1

Modalitatea cea mai în
drăgit* de țarism aplicativ, 
„Expedițiile Cutezătorii" o- 
feră copiilor noștri posibi
litatea să eunoaseă străve
chea istorie a poporului ro
mân, frumusețile și bogă
țiile patriei, minunatele re
alizări înfăptuite in anii 
socialismului. In același 
timp, micii expediționarl 
învață să studieze și să o- 
erotească natura, ti depis
teze elemente floristice și 
faunistiee mai puțin în- 
tllnite, să descopere și să-și 
explice in mod științific e- 
iemenle ale realităților pe 
care le intilnesc. Șl, desi
gur. să-și petreacă, in mod 
recreativ-instruetiv șt e- 
dueativ, timpul liber in 
mijlocul notarii, eălindu-se 
lisle și moral, dezvoltin- 
da-și spiritul colectiv, ap
titudinile necesare aut «con
ducerii și antogospodăririț

Ediția a 13-a a „Expedi
țiilor Cutezătorii", finaliza
tă printr-o expoziție care 
a avut loc tn holurile ci
nematografului „Scala" din 
Capitală, a relevat succesul 
deplin (ea ai în edițiile 
precedente, de altfel) al 
acestei forme de practicare 
a turismului aplicativ. Unor 
pionieri de la Școala gene-

cra-
tricoior din 
O atestă 
a număru- 

Si de expe- 
43 de ex-

rală nr. 32 din Craiova (e- 
chipajul „Vultur 4"), le-a 
revenit satisfacția de a cu
ceri Marele trofgu „Busola 
de aur*, pentru cele mai 
complexe ți valoroase cule
geri de materiale etnografi
ce, celor de la Școala ge
nerală nr. 8 Slatina (echi
pajul .JSmirdar1) li s-a o- 
ferit trofeul „Chemarea 
munților*, pentru xea mai 
reușită expediție care și-a 
propus cunoașterea fi o- 
crotirea naturii, tar Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Timișoara (echipa
jul „Cristal V"), trofeul 
„Cutezătorii* pentru dirze- 
nie și curaj in depășirea 
obstacolelor întâlnite în 
traseu. Premii deosebite au 
primit și elevii Școlii gene
rale din Dărmăn ești-Argeș 
(eehipajul „Temerarii I<Ț) 
pentru numeroase marcări 
de trasee turistice, cei de 
la Școala generală nr. 5 
Tîrgoviște (echipajul „Sar- 
matica II"), pentru cele 
mai valoroase colecții » 
studii geologice și geogra
fice, pionierilor de la Școa
la generală nr. 2 Rm. VII- 
cea (echipajul „Egreta de 
fildeș") pentru cea mai ac
tivă expediție în Delta Du
nării, iar elevilor de la 
Școala generală nr. 30 Cra
iova (echipajul ^SoHi Bă
niei"), trofeul „Termosul 
de argint* pentru frumoase 
rezultate in autogospodări- 
re, spirit colectiv și auto- 
eonducere etc.

Salutând toate aceste reu
șite. așteptăm multe 
la „Expedițiile Cutezătorii" 
din „marea.„ recreație" a 
■cestui an școlar !

T. BRADEȚEANU

PE PATRU ROJI..
• „CUPA FELIX". In

organizarea asociației spor
tive Felix din Brăila s-a 
desfășurat cea de a treia 
ediție a competiției auto
mobilistice dotată cu „Cupa 
Felix*. Raliul — la start 35 
de echipaje — s-a disputat 
pe timp de noapte (pe dis
tanța 
probe 
ment. 
je: 1. _
Florian Rizea (IUG Progre- 
■ol) — pe Daci» 1300, 2.
Gabriel Gheorghiu — Va
lentin Nemțeanu (ITA) — 
pe Fiat 850, 3. Nieolae Bu- 
eovală — Marin Mocăniță 
(AS Felix) — pe Dacia 1300 
(Tralaa ENACHE-eoresp.).
• LOTUL ROMÂNIEI DE 

KARTING. In zilele de 7 
și 8 mai, in R.D. Germană, 
pe kartodromul de la 
Schleita se va disputa pri
ma etapă din cadrul „Cu
pei Păcii și Prieteniei" la 
karting. La startul acesteia 
vor fi prezenți și 5 sportivi 
români: Sergiu Budu, Ion 
Pescara (Unirea 
București), Doru 
(Liceul industrial 
mișoara), Ionuț 
(I.T.B.) și Grigore Panait 
(Hidrotehnica Constanța).
• „CUPA PRIMĂVERII". 

Un număr de 32 echipaje
— aparțintad asociațiilor 
sportive Oțelul Galați și 
Felix Brăila — și-au dis
putat raliul dotat cu „Capa 
Primăverii". Locul I a re
venit cuplului N. Bucovală
— M. Mocăniță (A.S. Fe
lix), pe Dacia 1300.
• LA GALAȚI, CAMPIO

NATUL DE KARTING. 
Simbiti 23 și duminică 24 
aprilie, pe kartodromul din 
Galați se va disputa prima 
etapă a campionatului re
publican de karting — vi
teză Pe circuit. Tot aici, 
federația de specialitate va 
face un concurs de selecție 
pentru sportivii susceptibili 
să facă parte din lotul re
publican.

de 30 km), cu patru 
speciale de clasa- 
Primele trei echipa- 
Mihai Iordache —

Tricolor
Ț&ranu 

auto Ti- 
Boboeel

• LA ÎNTRECERILE etapei d« 
son* a campionatului republican 
de glmnatlc* pentru școlile ge
nerale, care au avut loc ta Sala 2«orturilor din Tlrgovlște. la ta- 

vidual, ou același număr de 
puncte, pe primul loo o-au cla
sat : Daniela Flllpone, Camelia 
Tănase (Șa. gen. 11 Galați) șl 
Cerasela Gheorghe (Șa. gen. 1 
Tlrgovlște). • TINERII de la Fa
brica de confecții din Tulcea, 
îndrumați de mecanicul Teofll 
Neacșu, an vrednic animator al 
sportului, an amenajat ta In
cinta unității un minicomplex 
alcătuit din terenuri da volei șl 
tenta < COMISIA DE SPORT 
ȘI turism a Consiliului atndl- 
es5 Județean Bihor, In colaborare

ea CJ-l.rj, ■ organizat kt Ora
șul dr. Petru Groza • mare com
petiție sportiv* de mas*. „Festi
valul sportiv local*, la care s-au 
Întrecut aproape 10M de tineri, 
la zece ramuri sportive. Majo
ritatea etștlgâtorllor aparțineau 
asociațiilor sportive Oțelul Or. dr. 
P. Groza, Metalul Salonta, Ra- 
oid al Etemlt Oradea si Viitorul 
Suștlu. • NUMEROȘI ATLEȚI, 
copii șl juniori, din Bacău, Foc
șani șl Municipiul Oh. Gheor
ghiu-Dej s-au Întrecut timp de 
doua zile in orașul de pe malul 
Trotușulul, pe primul loc sltuin- 
du-se CJSJS. Mun. Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. Concursul a fost or
ganizat in condiții excelente de 
către comisia municipal* de 
atletism (președinte prof. Mircea

COBESPOmilI noștri
Popescu). • COMPLEXUL SPOR
TIV CONSTRUCTORUL Craiova, 
situat In Lunca Jiului, s-a Îm
bogățit In ultimul timp cu noi 
amenajări, avind acum In stare 
de funcționare terenuri de fot
bal. Handbal, volei, baschet și 
tenis, sală de gimnastică, pre
cum șl un mie hotel turistic eu 
M de locuri. • LA ORADEA s-a 
desfășurat tradiționalul turneu

fulger de șah dotat ca „Trofeul 
primăverii*, ta care 28 de, jucă
tori localnici s-au Întrecut ta 
sistemul elvețian ta nouă runde. 
Pe primele locuri s-au clasat : 
L M. Șuta (Crișul) I p, 1. I. 
Szoke (F.C.O.) 7,5 p, S. I. Mun- 
teanu (Voința) 7 p. • STAȚIU
NEA POIANA BRAȘOV are o 
nouă unitate comercială, Comple
xul multifuncțional „Favorit*, 
care are și secții cu profil spor
tiv : o popicârie automatizată cu 
4 piste șl o sală cu mese de 
ping-pong șl șah. • IN SALA 
SPORTURILOR din Bistrița șl-au 
disputat tatlletatea timp de trei 
zile 9 echipe de handbal juniori 
(4 de fete) In cadrul etapei de 
zonă a campionatului național.

Pentru faza finală s-au calificat 
formațiile județelor Hunedoara 
(f) și Timiș (m). De menționat 
că județul Satu Mare n-a pre
zentat echipă de fete. • IN CO
MUNA HELEGIU (jud. Bacău) 
peste 300 de elevi au participat 
la „Crosul primăverii*, ediția a 
in-a, la care au mai fost pre- 
zențl concurenți din Orășa, De- 
lenl, Drăgușeștl, Poiana șl Al
bele .Printre ciștigători i-au nu
mărat Elena Gavrilă, Mihaela 
Pavel (Delenl), Liliana Izmă 
(Heleglu), Petru Antohl (Drăgu- 
șești) șl Grigore Cerchevlța (Po
iana) .

RELATĂRI DE LA : M. Avanu, 
P. Comșa, G. Hie, G. Gheorghe, 
T. Costln, I. Ghlșa, C. Gruia, L 
Toma șl E, Telrău.

/



OMUL ESTE LEGAT DE CUViNT, DE SEMENII SĂI...
In anul 1923, 13 Arad, s-a organizat 

primul campionat național de canotaj 
al României. In 1983, la campionatele 
de canotaj fond de la Timișoara, a 
fost sărbătorit schi tistul care. In urmă 
cu 60 de ani, a cucerit primul ti da 
de campion al țării in proba de sim
plu : Francisc Cserhaty^ 71 de ani, an- 

•trenor emerit, decanul de virstă al ca
notajului nostru

— Cum a fost atund. la început T
— Asta este, că n-a prea fost. X-a 

fost barcă, in primul rind. Și a trebuit 
s-o fac singur, din sein dură- N-a fost 
transport corespunzător. Și a trebuit 
să aștept o ocazie, o căruță, să due 
schitul de la Timișoara la Arad. N-a 
fost nici regulamentul de acum. Șl a 
trebuit neapărat să eisug î—

— De ce neapărat ?
— Atunci aveam 13 ani, munceam la 

C.F.R., la cazangeric. Lucru in tură, 
sport numai in zilele eu roșu in calen
dar. Na-mi puteam permite să trag de 
timp, să rămin junior o viata întreagă.

— Așa era afund, reșapamentul ?
— Așa, No dștigai titlul 4e ezafiM 

național la seniori, rămineai junior ptnâ. 
hăt. la pensie.

— Acum e altfei—
— Cunosc. Și văd. Ieși pe un oare

care loe la juniori, iar ciad s-a Împli
nit sorocul, ciad ai Împlinit virsta, ta 
ia Steaua ori Dinamo, la seniori.

— Ați fost, tovarășe Cserhsty. ani la 
rtad campion al Români». Ați fost pri
mul mare antrenor de canotaj al tarif. 
Iar elevii dumneavoastră — foști cam
pioni europeni — stat astăzi. la riadul 
lor, profesori, antrenori. Care v-a Scut 
călăuza in viață •

— Călăuză in viață mi-a fost • fru
moasă și pretențioasă fata căreia nimic 
nu-i plăcea din cite făceam. Eu ■ 
spuneam „TRUDA*, ne intilneam r:Trle 
în atelier, la cazan;crie, ori pe pan 
tonul cu schituri de pe Be ga. M-am 
îndrăgostit de ea și nu pot spune că 
a fost rău. Astăzi. TRUDA, MUNCA a 
rămas la fel de frumoasă, mulți din

Antrenorul emerit Francisc Cserhaty rfrbdforil U 5; de de la ciftgs-ea 
primului litiu de campion al firii la tehif simplu

DASCĂLUL DIN ROȘIORI
La Casa pionierilor și 

șoimilor patriei din Roșiori, 
intr-o încăpere luminoasă, 
aproape 200 de copii, con
centrați asupra meselor de 
lucru, serioși ca niște si- 
vanți, meșteresc la fel de 
fel de tipuri de aparate 
de zburat, avioane mici 
care seamănă ca două pi
cături de apă cu cele mari. 
Nu poți să nu-i admiri pe 
micii constructori, să nu 
apreciezi cunoștințele lor 
surprinzătoare in ale aero
nauticii. „și are să zboa
re ?* — l-am întrebat pe 
unul dintre ei, Daniel 
Doru. „Da !• — răspunde 
cu convingere deplină. 
L-am construit întocmai 
cum m-a învățat tovarășul 
profesor Marinescu, după 
calcule precise".

Copilul știe ce spune. Și 
profesorul Constantin Mari

nescu «ie ee poate fiecare 
din cei aproape 2Pf de e- 
levi ai tdL Știe pentru că— 
De peste N de ani l-am 
intilnf: pe profesorul Mari
nescu - cm suplu, brunet, 
de o admirabilă modestie 
— alături de grupe de copii 
la startul a zeci și zeci 
de competiții, mai mici sau 
mai mari. „Mama cu pui
șorii ei* — spuneau bă
ieții. Peste 20 de ani din 
viață consacrați atragerii 
copiilor pentru a îndrăgi 
tehnica, sportul și mai ales 
munca. Ce ne poți spune, 
profesore ? „Au fost ani 
frumoși sînt ani frumoși, 
și copiii cresc...*. La Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Roșiori aeromode- 
liștit au adus multe diplo
me, medalii și cupe, este 
adevărat nu de mare ră
sunet, dar ele atestă că

LA VOINȚA PLOIEȘTI IN SECȚIA DE POPICE,■>

VREDNICIA DE LA LOCURILE DE PRODUCȚIE
de toate, asigură ta echipă 
de serioz tate. de hărnicie, 

de Stela Go-
treburi la 

starea
Voința 
bazelor 

masă, 
și prin

de remarca 
tras ? insistăm. 
le numere ? ne-a 
tovarășa Eleonora 
Adică, dacă țineți 
ea repede — am 
cifră, dar nu știu 
să știți că dacă sz

Venisem cu alte 
Ploiești, ne interesa 
sportive pentru activitatea de 
Dar în drumul nostru am trecut . _ 
sala de popice. Un grup de fete, com
ponentele secției care activează în 
prima Divizie, tocmai încheiau antrena
mentul. Curgea apa pe ele, deși în sală, 
ca și afară de altfel, nu era prea cald. 
Ați nădușit, nu glumă ! — le-am zis. 
..Doar am avui antrenament* — ne-a 
răspuns una dintre fete, cumva mirată 

noastră, și cîte bile ați 
„Cine a avut timp să 

răspuns de astădatâ 
Ion, antrenoarea.

neapărat —a revenit 
putea să vă dăm o 
'a ce ar folosi. Dar 

— •?-»* ci mal fi timp, șl ne
voie, fetele ar mai fi putut lansa multe..." 

Era un antrenament obișnuit, jucă
toarele venind — ca de fiecare dată — 
de la locurile de muncă. Așa cum 
aveam să aflăm cta la 'antrenoare. șl 
cum avea să ne confirme tovarășul Ion 
Cruceru, secretarul asociației compo
nentele secției de poc oe alcătuiesc im 
colectiv sudat, muncitor șl disciplinat, 
care se străduiește %ă se mențină pe 
un loc bun iz clasament și care a dat 
let u-ui de iunioare campion european, 
o jucătoare cu care se mtadrește. Mi- 
nela Mih&ilă. Dintre f^te. trei sînt 
oomunlste șV prin exemplul personal. 

tre actualii sportivi s-au amorezat de 
ea. unii Insă abia o cunosc. Inclusiv 
• parte dintre antrenori.

— Ce ar trebui să se facă?
— Am văzut cite va planuri de muncă. 

Slnt bune : „Vom da clubului adțl și 
atlți campioni...*. După finale insă — 
o barcă de scuze ! Planul de muncă e 
ceva serios, un angajament, un legă- 
mlnz față d« tine, fata de alții- Calul 
e legat de ham, de căruță- Dar omul ? 
Omul • legat de cuvint, de semenii 
sil ! Te-al Înscris — negru pe alb — 
intr-un club pentru a face sport, pen
tru a face performanță. De ee lași hal
tera jos, de ce vlslești mai domol cind 
antrenorul nu mai e lingă tine ?

— Instinctul de coeservare. .
— Oare ? Păi nimic nu te conservă 

mai bine derit munca, ea marea ei 
satisfacție — bucuria izbinzii. răsplata 
muncii : Curios e altceva : toata lumea 

e de acord că fări • muncă susținuta 
nu poți realiza țeluri înalte. Un antre
nor. pe Snagov, vorbea despre această 
realitate atlt de trumov, afit de convin
gător, tacit imi venea mie, la cei 73 
de ani ai mei, să tar ta prima barcă 
ancorata sub mal ! N-am făcut-o, fi
rește, dar n-au făcut-o nici alții, mal 
tineri. De ee ? Omul era cu vorba î 
Fapta arăta că respectivul trudea nu
mai ta ședințe, ee-i drept tare fru
mos_  Chestiunea eu exemplul personal
no-1 o Toebă-n vtat Educația de la ca
tedră • bună așa. ca teorie. Eu nu țin 
minte să fi avut un pedagog anume 
care să se ocupe de— — asa se spune 
ai ? — eeeștiestxrarea mea. Marele 
meu pedagog • fost colectivul de 
maată, exnuplvi celor care urmau 
exemplul altor oamexi harnici, convinși 
— dta ee văzuseră ta jur. ia viață —- 
că ■ votai prm munta poci realiza ceva. 
Ia cazul nostru. si spartului de per
formantă. prin foarte, foarte multa 
mmseă 5

VssSe TOFAN

cercul de ■todeixxm condus 
da prof. Kansan jumw- 
cește. tafulțl dintre copcii 
mei au zhurat spre alte 
asociații și ciutrari ș» spre 
mari performanțe. Pe ur.de 
au plecat, insă, au dus 
cu ei de aici, de la noi. 
flacăra pasiunii pentru 
muncă* Curtate sincere 
ale unui om modes:. Con- 
ttantbs Marinescu. din Ro
șiori. L-am văzut de cu
rl nd ia campionatul repu
blican de mzcromodele. de 
la Sldstc. „Vrem să relan
săm mi cromode’. isrr.nl la 
Roșiori. spunea. Dacă 
ne-ați ajuta cu o suges- 
fle...* Cel mai bun aju
tor : perseverează. tooordșe 
Marinescu, și sperăm să fh 
înțeles și ajutat In marea 
ta pasiune 1

Viorel ÎONCEANU 

mai tatii 
un climat 
Este vorba de Mihătlâ. 
deanu șl de Constanța Constantin. Ma- 
rinela Ivan este utenista șL după cum 
ne mărturisea, așteaptă cu nerăbdare 
și încredere ziua cind va fi primită ta 
rîndul oomimiștilor. pentru care se pre
gătește de pe acum. Ele. toate, aduc 
ta arena de sport atmosfera de muncă 
de la locurile lor de producție, din co
lectivele respective ta fata cărora dau 
seama de tot oe fac și ta secția aso
ciației. Mlnela Mtaăilă e proiectantă. 
Stela Godeanu e muncitoare marochl- 
neră. Doina Lixandru muncește la în
treprinderea de cai jtaj șl perforare 
Constanța Constantin e croitoreasă. Po- 
lixenia Gavrilă - că pita na echipei — 
e muncitoare la mase plastice, ca șl 
Aurora Căîâvie, Blarincla 4van e strun- 
găriță.

Respectarea ta’ocmal a programului, 
nici o absentă de la arenă (nu mai vor
bim de tadatori-ile profesionale!) 
muncă șl iar muncă — iată coordona
tele vieții sportive și din afara spor
tului literă de 'ege pentru aceste ju
cătoare. Cine se abate de la regulă, 
cum a fost cazul spartivei Mioara Co- 
man, nu mai este acceptată ta secție 
de către an tren oare, ea însăși un mo
del de oorectitudine șt de atașament 
față de culorile asociației

Mirceo COSTEA

Trage cu tete Nicu Pop care învinge blocajul polonezilor de la A.Z.S. Olsztyn
Foto : Ion MIHĂICA

SUCCES, NICU POP!
’■o Steaua, dupâ ce a revenit lingâ casa,
d r.*. c •. z c*>ară ,,A’ masculină mureșeană. 

Dar despre Ncu Pop se spune câ

la 
$i

-- ____ — a ___ _________
syerop’e ultimilor ani. Și iarăși cu multă dreptate. Pentru câ el a rămas pentru 

îoc*"°. - cte etalcr.ul izbindei prin tenacitate și perseverența fn munca, prin abnegație 
și dă-uL-e in cntrencmer.te. prin seriozitate și disciplină. „Poate nu am avut destul 
ta.ent pentru sportul care m-a consacrat, așa cum au avut alți colegi de generație. 
De-a iungul carierei cm învățat însă un mare adevăr, acela că atunci cînd vrei din 
toolâ ființa ta sâ realizezi ceva și ai oarecare vocație In ace! domeniu, nu se poate să 
-- reușești*.

P&o o fost on mare truditor și prin aceasta a reușit mal mult decît ațlîi. 
?:rc-, c- talent. Prin multă trudă, cu dinții strînși. cum se zice, corvfir- 
2-ta valcb: .tatea maximei că, de fapt, talentul înseamnă „unu la sută 

Cu ceea stă deviză in minte și In inimă, el a pornit 
la titlul de campion cu Steaua, a! cărei căpitan a 

la ceea ce numim om de bază oi 
primele aduse do voleibaliști, 

la întoarcerea mai tinerilor săi colegi 
- mîhnitor după bronrul olimpic 

stă în munca puțină depusă de

t. *. î - nte.'națtonaî ai sportului.
a lilo ohtnp'ce de la Moscova, 
in papură explica el, l_ 

de anui trecut, că insuccesul acestora 
i>v*e-i-tar cucerite in anii precedenți - 
extrem de înzestrați.

l-o câ auzit întotdeauna pe 
Lmde ou iivătat-o și ou apltcct-o

este p'-dă câ 
E'ectrcm^.'-es este cv un - picior 

echipe m jre șeoriă s-a

LOCUL I ÎN
Profesorul Livia Nectilai 

Guglcș, antrenor Ce nand- 
ba’. La Clubul sportiv șco
lar d-a Vaslui, este ceea 
ce se cheumă un oao dă
ruit muncit. O dovedește 
corkStaQL d n 1973. an in 
care a fos» Încadrat ta 
Chib. dzpâ absolrirea Fa
cultății de «iucațSe fizică 
«Ln Ia/. ..Un model de 
profesie-antrenor sus-
țtac cu tărie d : rectorul
C-S. Școlar d_n Vaslui.
prof. Constantin Ci alei.
care adaugă : „Anul tre-
cot ii-am acordat califica-
tivul de cel mai muncitor 
eadrv didactic din coi ce
ti vul nostru. Iar anul >- 
cesta promite sâ repete... 
perform an ț a

Ce anume a contribuit 
Ia clasificarea prof. Gug’eș 
drept mai harnic an
trenor vLslMiaii ? înainte 
de țoale felul cum știe 
sâ creeze climatul pentru 
handbal. Prezent zi de zi 
in unitățile de invățămtat 
din municipiul Vaslui, 
prof Gugleș îșl selectează 
elevii le îndrumă primii 
pași. Este o acțiune pe 
care o efectuează cu răb
dare, cu mult tact peda
gogic E drept, se bucură 
și de sprijinul colegilor, 
al celor de la școlile ge-

CLASAMENTUL
nerale nr. 3 și 5. dLn li
cee e de matematică-fizi
că chim.e nr. 4, industrial 
nr. 1 și industrial nr. 1. 
Stat onitâțije școlare ta 
care sportul cuprinde nu
meroși elev; dornici să se 
ded.ee unei disc.pline și 
unde, totodată, conducerile 
InstUuțiîtar respective au 
asigurat condiții ontime 
orelor de educație fizică. 
activltățUor sportive extra- 
școlare.

Dintre zecile de copii și 
tineri selecționați la fie
care Început de an școlar, 
prof. Gugleș și-a alcătuit 
..atelier^e* sale de lucru, 
grupele cu care se antre
nează de două ori pe zi 
(„altfel — cum o spune 
deschis — nu ajungi prea 
departe în performanță, 
mai mult îți pierzi timpul 
fără ros'...**), pregătind te
renul și pentru obținerea 
unui loc de frunte ta tur
neul final al juniorilor I 
și II. dar și pentru a 
scoate necontenit valori, 
handbaliști pe cale de con
sacrare. Cosma. de la Uni
versitatea București, a fost 
elevul format la „clasa* 
sa Mucenica, de la Mol- 
dasta Vaslui. divizionară 
B, îl urmează, tinerii care 
activează ta divizia școlară

PER ASPERA
RASPLATA MUNCII. Pe Bega. la cam. 

pionatele republicane de ca tonaj fond 
pentru senioare echipajele clubului 
Metalul București au cucerit—jumătate 
din titlurile puse in joc ! O răsplată 
a muncii perseverente. în condițiile de
loc de invidiat ale lacului Pantelimon 
un merit al oolect’vului oondus de an
trenorul emerit Stelian Petrov.

„NIMIC NU E IMPOSIBIL !• Printre 
navomodeliștii n iștri cei mai valoroși 
se numără și tehnidannl nenrlc Gre
ger de la Voința Reghin multiplu 
campion si recordman national. Vâztad 
-arsenalul* său de nave miniaturale 
de cele mai diverse tipuri, am fost ui
miți de măiestria acestui adevărat bi
jutier. Cum ați reușit să faceți aceste 
adevărate mtaun; ? — l-am întrebat 
-Ce sâ vă snun ? Prin n uncă. Dacă 
iubești munca, u'mic nu ți se pare im
posibil* — ne-a râse uns.

STRĂDANIE Șl AMBIȚIE. Echipa de 
gimnastică ritmică a Liceului economic 
nr. 2 dta Capitală a urcat și ta acest 
an pe podiumul de premiere al „Fes
tivalului ansamblurilor școlare* (Bra
șov. ediția Xl-a) Elevele profesoarei 
Elena Popescu — campioane ale muni
cipiului București — au urcat pe trep
tele performanțe! după multe ore de

Despre Nigu r*op se spune câ a fost 
un mare Jucător de volei. Și este adevă
rat, cu precizarea câ mai este încă ți 
acum, după retragerea din națională și de 
Tîrgu-Mureț, unde are ambiția să facă cea 

se află >a un pas de Implirrirea dorinței, 
fost și este mal ales un jucător exemplar 

valorosul 
tineri , . _ ______ ,__ ____T__

•ucâtor încâ Un an de muncă asidua, fârâ rabaturi, și 
In ►A", in prima parte a barajului, 
aflat în mare încurcătură prin imbol- 

Do-, deși internet In sp tel, N<u Pop șl-a emoționat colegi! 
<^*nd o nouâ probă de putere de sacrificiu, venind zilnic sâ 
-ciu-se in spital. Eî nu poate occeota »deea ca munca de un 
‘e p-•.'.<! cată I Sjcces N.cu Pop I In împlinirea dorinței 

cbnicâ...

sportiv dâ ocum roade șî pe 
pe care N<u Pop îi pregătește

Aurelian BREBEANU

HĂRNICIEI!
promit să ofere satisfacții 
depline. wȘi aceasta — a- 
firmâ prof. Gugleș — pen
tru că au aptitudini reale 
pentru handbal, dar și 
pentru că muncesc cu stă
ruință, nu pregetă să ră- 
mină la pregătire șl după 
orele de piogram**. Adică 
așa c <m face și cel care 
îi modelează I

L-am rugat pe prof. Gu- 
g'.eș să anticipeze cîteva 
valori ta măsură sâ a- 
tingâ — in anii viitori — 
cotele performanței Nu 
s-s grăbit ou răspunsul. 
Și l-am înțeles : „Poate 
greșesc evidențiindu-i pe 
unii, lăstad în anonimat 
pe alții. Țin să subliniez 
insă un singur fapt, pe 
care aș dori să-1 consem
nați : acela că niciodată 
n-am păstrat in club copii 
și tineri care nu se îm
pacă cu seriozitatea, mo
destia și consecvența in 
antrenament, ca și In afara 
clubului, la școală, in fa
milie. Unii m-au judecat 
cu asprime. Pină la urmă. 
Insă, mi-au dat dreptate...*.

Firesc pentru că numai 
așa xpoțl avea garanția că 
nu muncești ta van.

Tîberiu STAMA

AD ASTRA!
muncă, după multș strădanii care, de
sigur. nu erau prevăzute în programa 
șoolară. Erau prevăzute însă, tn ambi
ția, în dorința de a reprezenta cu 
cinste, cu fală sportul din această 
veche școală bucureșteană

PRIMII PE CLUB. Este vorba de 
Clubul soortiv școlar din Rlmnlcu vn- 
oea. care șl-a desemnat pe cel mal 
buni reorezentanțl al săi. tn ordine slnt 
Maria Fănățan, campion balcanic de Ju
niori la box Paula Mihăilă, oompo- 
nentă a echipei naționale de Junioare, 
clasată oe locui IP la Balcaniadă șl 
Ionel Tomescu, atlet recordman națio
nal de Junior! la 1 900 m obstaoole șl 
6M m plat. „Toți exemple de muncă 
stăruitoare, de seriozitate șl spirit de 
dăruire !■ ufirml directorul clubului 
vllcean. Drot Laurentiu Stilea

FRUNTAȘA PE ORAȘ ! Astfel se pre
zintă Școala generală nr. 1 din Șlm- 
leu Silvanfel (Sălaj), acolo unde edu
cația fizică se bucură de același re
gim ca șl celelalte materii de tnvă- 
țămlnt. Rezultat'iî T Poziții dominante 
în toate competițiile ia nivelul elevilor, 
prin ambiția reprezentanților școlii șl 
prin munca fără rreget a profesorilor 
de specialitate Gblzela Kovacs, Elena 
ștefan șl EUsab-ta Paka.

ur.de
isrr.nl
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GREA DILEMA PENTRU ANTRENORUL 
REPREZENTATIVEI NOASTRE FEMININE 

DE FLORETĂ !

CAMPIONATE • COMPETIȚII
• STEAUA, LIDERA CLASAMENTULUI IN CAMPIONA
TUL DE RUGBY; CU UN OCHI IN PARCUL COPILULUI 

Șl UN ALTUL LA BAIA MARE...

• MIINE, NUMEROASE 
CROSURI

Ștefan Haukler, antrenorul echipei repre- 
floretă a României, în perspectiva marilor 
an — campionatele mondiale de la Viena 
Edmonton (care nu fac decît să prefațeze 
anului 1984 — Jocurile Olimpice de la Los 
preponderența „noului val“ sau ..vechii

Grea dilemă pentru 
zentative feminine de 
confruntări din acest 
și Universiada de la 
suprema competiție a 
Angeles) : să acorde .... 
gărzi" 7 Pentru că. iată, acest sezon, pe care antrenorul, ca și 
ceilalți factori responsabili ai federației de scrimă. îl prevedeau 
mai tranșant, oferă asemenea oscilații în comportare și în per
formanța finală. încît singurul factor previzibil a rămas... proba
bilitatea !

După ce 
campioană 
Guzganu, 
în dispute 
trei evoluind apoi cu succes 
ret, unde Elisabeta Guzganu 
tare cu cele mai autorizate 
■crimă din lume, elementele . _
zentative — Marcels Moldovan-Zsak și Aurora Dan — nu reu
șeau să iasă din anonimat la puternicul concurs de categoria A 
de la Minsk. Au venit insă campionatele internațjonale feminine 
de floretă ale României, la sCrțitul săptămlnii trecute, și rapor
tul s-a inversat : atit in proba individuală (Marcela Zsak — lo
cul 2 ; Elisabeta Guzganu — 3, Rozalia Oros — 5. prima între- 
dndu-și mai tinerele coechipiere de reprezentativă și in asalturi 
directe), cit și in cea pe echipe, ..vechea gardă* s-a văzut mai 
mult (astfel în medul-cheie din semifinală, pierdut la formația 
Ungariei, duet-ul Zsak — Dan a înregistrat 3 victorii. în timp 
ce trio-ul Oros — Guzganu — Ruparcsics. doar-, una !).

la Cupa Europei tinerele scrimere reprezentind echipa 
națională. C.S. Satu Mare (Rozalia Oros, Elisabeta 

Csila Ruparcsics, Monica Veber), au ajuns in finală, 
cu cele mai bune floret iste ale continentului, primele 

la campionatele mondiale de tine- 
a obținut ..bronzul* intr-o confrun- 
speranțe ale principalelor scoli de 
de bază ale vechii echipe repre-

Etapa a 21-a a campionatului 
de rugby nu pare In măsură a 
schimba prea mult fata clasa
mentului. deocamdată bine fixat 
■ tlt In partea sa superioară (care 
va desemna campioana), cit slin 
zona periferică, care la finele În
trecerii va stabili cele patru e- 
chlpe ce in sezonul viitor vor 
activa In grupa valorică secun
dă a Diviziei „A“. Dar pini a- 
tuncl campionatul mai are cale 
de parcurs. Miine, cil mai im
portant meci al etapei pare a fi 
un .seml-claslc- Grivlța Rosie — 
Farul. în care elanul si o anu
mită abilitate tactică a XV-lea 
condus de Viorcl Moraru si Radu 
Demian pot juca □ nouă .festă- 
formației Litoralului. Rămlne de 
văzut cum va reacționa echipa 
de sub comanda prof. Mihai Na- 
ca al cum va știi ea dejuca ma
nevrele griv.tene. Sigur, valoa
rea superioară a lotului constăn- 
tean pare, la prima vedere cel 
puțin, evidentă. Să nu uităm că 
sub culorile albastre ale Faru

lui îl vom inlHni miine pe in
ternaționalii „en titre" Gh. Du
mitru, Ad. Lungu, V. Ion, dar 
si alți potențiali selectionabili, 
M. Holban. Ad. Pltotschi, FI. 
Opriș, chiar veteranul D. Mușat 
8-a, De cealaltă parte, nu mal 
puțin posibili viitori „tricolori" 
cum ar fi inepuizabilul C, Dinu, 
sau V. Pașcu, FI. Măcăneață, V. 
Anton, V. Vasile, A. Pongracz, O. 
Moraru, pentru a nu-1 numi de- 
elt pe cei mai „en vogue". Rea
mintim că In ultima dispută (a- 
aul trecut), la București, gazde
le au Învins cu 7—3! în pers
pectivă, oricum, o partidă atrac
tivă.

La Baia Mare, acolo unde Fa
rul a pierdut cu 6—3, dar Stea
ua a dstlgat miercuri cu 23—6 
va juca miine Dinamo. Avind 
la vedere poziția echipei bucu- 
restene șl chiar (de ce nu 7) ve- 
leUtUe el la ...titlu, o vom in
stala pe Dinamo favorită, fără a 
exclude, totuși, posibilitatea unei 
eventuale surprize. Si acum...

Sfîrșitul fiecărei săptămîni pri
lejuiește tinerelului și oamenilor 
muncii Iubitori dc sport partici
parea la ample competiții și ac
țiuni de masă organizate sub ge
nericul „Daciadei", pe stadioane 
Sl la locurile de agrement. De 
o mare popularitate se bucură, 
in întreaga țâră, crosurile. La 
ordinea zilei pentru miine se 
află, în numeroase localități, 
desfășurarea etapei județene a 
„Crosului Pionierilor" șl „Cro
sului Tineretului". Mii sl mii de 
copii și tineri vor fi prezenți la 
starturi, la Vaslui, Zalău, Dro- 
beta-Tr. Severin, Brașov, Tulcea, 
Deva, Botoșani, Ploiești, Suceava, 
Iași, Pitești, Slobozia, Sibiu și 
Tg. Neamț.

Marcela Moldovan-Zsak fin stingă), reprezentanta „vechii gărzi", 
■ ajuns In finala „internaționalelor" de floretă, invingind in asal
turi directe mai tinerele sale coechipiere Foto : Dragoș NEAGU

Deci, semnele de întrebare persistă, cu atit mai mult cu cit 
rezultatele finale ale recentelor „internaționale" au surprins ne
plăcut. toată lumea așteptîndu-se la un „event" al______.____ _______ ____________ .. floretistelor
noMtre (individual și echipe), participarea de peste hotare (Un
garia și Polonia — reprezentativele secunde, Cuba — valoric in
ferioară formației noastre, ca să ne referim la principalele con
tracandidate) nefiind foarte puternică.

Este eert lnsă_ încă de la această oră. că în perspectiva ma
rilor competiții din acest an nu se va putea alinia o garnitură 
mimată de o lideră, adică de o floretistă capabilă să realizeze, 
indiferent de echipa adversă, numărul maxim de victorii, patru, 
sau chiar trei. Si neavînd un vîrf de floretă apt să decidă sin
gur sau să întoarcă un rezultat, punctul de sprijin va trebui 
■ă-1 constituie randamentul omogen, la un nivel mediu, al tu
turor celor 4 titulare : nici una sub un minimum de două victorii! 
Premisa acestui randament omogen este însă omogenizarea psi
hică «au, mai explicit spus, sprijinirea reciprocă, ori de cite ori 
cind una sau alta dintre titulare, indiferent de generație, intră 
în derivă (nu ca în meciul cu Ungaria, dnd după eșecurile în 
lanț, ne&contate, ale Elisabetei Guzganu, intr-un asalt-cheie pen
tru ’ rezultatul «nai. Aurora Dan a pierdut cu 5—4, ' după ce a 
condus cu 4—l._). > . — . • j

Oricum, alinierea a două echipe distincte, una la Universiada 
13 (cu accent pe „vechea gardă*) și alta la Olimpiada ’84 (cu ac
cent pe „nod val*), ambele, evident, cu obiective majore de per
formanță? poate constitui — credem — o soluție pentru dilema 
da acum, dar fi pentru o echipă reprezentativă de reală pers- 
pectlvă 1 valoare.

FINALA CUPEI CUPELOR LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

s

la activ gol cu gol și 
nu risipi nimic In final,

prin risipi de energie, să con
tribuie efectiv ta realizarea 
succesului final (Uviu Jianu, 
Cornel Durău, Vasile Oprea). 
L« toate acestea se adaugă un 
atn important : puterea de mo
bilizare dovedită in grelele 
meciuri din deplasare.

Firește, SJi.A. Minsk este 
cei mai puternic adversar pe 
care Dinamo București U ta- 
ttlnește în cea de a l*a edi
ție a Cupei cupelor. Echipa 
sovietică are In componența sa 
oameni cu gabarit (3 jucători 
de peste 2 metri), două extre
me iuți și abile (Karașakievici 
și Șevțcv), jucători cu o exce- 

( lentă pregătire fizică. Punând 
{ tață-n față ceăe două loturi și 
) judecindu-Ie prta prisma va- 
i lorii confirmate, rezultă un a- 

vantaj pentru clșttgătorii „Cu
pei României*. Materializarea 
acestui avantaj de către dina- 
moviști depinde însă de dis
ciplina tactică și de compor- 

k tamentul In teren, de calmul 
și luciditatea de care vor da 

J dovadă, de răbdarea de a a-

duna 
de a 
de concentrarea, dăruirea Și 
ambiția elevilor lui Ghiță Licu 
și Valentin Samungi.

Prof. tmiv. Ioan Kunst-Gher- 
mănescu — rectorul I.E.F.S. și 
președintele F.R.H. — afirma 
că „Dinamo poate oferi o va
riantă a echipei naționale" ; 
antrenorul emerit Cornel Oțe
le» — vicepreședinte al clubu
lui Steaua — susținea că „di- 
namoviștii an valoarea nece
sară eîțtigării Cupei cupelor și 
sint primii favoriți", iar antre
norul emerit Nicolae Nedef 
•punea că „Mircea Bedivan și 
colegii săi trebuie să învingă, 
pentru că sînt mai buni decît 
valoroșii lor parteneri". Toate 
aceste opinii, care-i onorează 
pe handbaliștii de ta Dinamo 
București, pot și trebuie să fie 
împlinite astăzi la Ploiești și 
•îmbăta viitoare la Minsk. Nu
meroaselor urări de succes ve
nite de la Baia Mare, Oradea, 
Lași, Brașov, Piatra Neamț, 
Cluj-Napoca, Arad și din alte 
centre ale țării le alăturăm pe 
ale noastre, oelde, entuziaste I

București

lași

Arad

Baia Mare

Cluj-Napoca

...FBOGRAMVL ETAPEI A Zi-a ȘI ARBITRU

Partida STEAUA — UNIVER
SITATEA TIMISOARA a-a dis
putat anticipat trmen) d »-a 
Încheiat cu rezultatul «—« (22—C). 
Lidera Ha sa mentalul a-a impus 
cu usurlntâ. marele d 11 eaeun : 
FUICU (5). CIOAREC (2). DA
VID. MURARIU. MOT. CO DOI. 
acesta din urmâ traxtsformlncl 5, 
alte 4 transformări fiind izbuti
te de ALEXANDRU. Pentru oas
peți — eu o echipă aproape... ne- 
cuxioscutâ — au Înscris FIAT — 
eseu. JIPA transL, MARIN — 
droc. A ecedus V. Marinescu
• TROFEUL .SPORTUL* — 

AL EFICACITĂȚII. în întrecerea 
pentru cucerirea .Trofeului Spor
tul*. ccnstânteanul Adrian PHoț- 
schi a trecut din nou în frun
te după 29 de etape. Apropo de 
ttaăra aripă a Farului, multă lu
me ae întreabă : nu ar fi bun 
PUotschi si pentru r.aticnslă ? 
Întrebarea ni se pare firească si 
așteptăm, deci. $1 no’, răspuns... 
Dar lată clasamentul realixatori- 
lor de eseuri : ADRIAN PLLOT-

GRIVIȚA ROȘIE — FARUL CONSTANȚA (In tur 
•— 1»), teren Parcul Copilului, ora 16, D. Grigo- 
reseu. Buc.
RAPID — RULMENTUL BIRLAD (*—«), teren 
Giulești. ora 1138, L Varilleă, Buc.

POLITEHNICA — SPORTUL STUDENȚESC (7—14), 
teren Tineretului, era 1.30. ▼. Chlrondojan, Con- 
Btanța.
GLORIA PTT — ȘTUNTA PETROȘANI (11—22), 
teren Gloria, ora Mt, AL ParlOTid, Buc.

ȘTIINȚA CEMIN — DINAMO (10—15), teren Dacia, 
ora lt, GL Huftiu, Buc.

POLITEHNICA IC Febr. — CSM SIBIU (*-22), 
teren V. Babeș, ora I, FL Tudorache, Buc.

CHI (Farul) 20, Sorin Fuicu 
(Steaua) 17, Marian Alde* (Di
namo) 13, Vasile David (Steaua) 
12, Adrian Lungu (Farul) 11, 
Marian Zafiescu (Dinamo) 10, Ni- 
cu$or Dinu (Farul) 8, Mircea Pa
ralelii v, stelian Podlrescu (am
bii Dinamo), Ion Negru (C.S.M. 
Sibiu), Mihai Holban (Farul), Ni
cola* Cioarec (Steaua) — cite 7 
etc. în întrecerea De echipe : 
STEAUA 01, Farul W, Dinamo 75 
S.a.m.d. DUMITRU ALEXANDRU 
(Steaua) si Ion Constantin (Di
namo). cu dte £03 si, respectiv 
107 puncte marcate, sînt cei mai 
redutabili transformer!.
• IN CLASAMENT CONDUCE 

STEAUA cu 01 p (din 21 de par
tide), L Farul 54 p (din 21 par
tide). 2. Dinamo 54 p„ 4. Știința 
Petroșani 40 p. 5. Grivita Roșie 
U p (toate din 20 partide) etc.
• Rezultatul medului Sportul 

studențesc — Rapid este 14—15 (șl 
au 11—1*. cum a apărut în 
cronica din ziarul noetru).

• POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA Șl STEAUA I AU 
CIȘTIGAT „CUPA T QB." LA TENIS
• A ÎNCEPUT EDIȚIA A XI-A 

A „CUPEI TENIS CLUB BUCU
REȘTI", competiție care, prta 
numărul mare ăe eoneurenți — 
peste 406, «in 42 de »ecțll — 
poate fi considerată un adevă
rat campionat național rezervat 
copiilor și juniorilor. In primele 
două zile de întreceri a avut loc 
concursul pe echipe, ta start fiind 
prezente formații din Capitală, 
precum și din Piatra Neamț, 
Bistrița, Reșița ș.a. In finala 
băieților Politehnica Cluj-Napoca 
a dispus cu ș—2 de Progresul 
București. In semifinale : Poli
tehnica — Dinamo București 3—1, 
Progresul — Dunărea Galați 3—1. 
La fete Steaua I a Întrecut In 
finală cu 2—0 pe T C.B. III. In 
semifinale : Steaua I — T.C.B. I 
2—0 șl T.C.B. m — T.C.B. n 
2—0. Competiția continuă eu În
trecerile Individuale • CURSURI 
DE INIȚIERE PENTRU COPII ȘI

ADULȚI LA ȘTRANDUL TINE
RETULUI. Au început Înscrierile, 
care se pot tace zilnic intre 
orele >—17. Cursurile sînt conduse 
de prof. Adriana Călina, jucă
toare de categ. L La Ștrandul 
tineretului este deschis și un 
atelier de racordat rachete. Ex- 
pheațu suplimentare se pot ob
ține la telefon 17 39 25 • S-A
ÎNCHEIAT „CUPA DINAMO-, 
competiție organizată pentru 
coptl șl juniori, manifestare din 
șirul celor Înscrise In programul 
privind sărbătorirea a 35 de ani 
de la înființarea marelui club 
bucureștean. Clstleâtorii finalelor, 
Daniela Orban (Dinamo Bucu
rești) șl Alexandru Szabo (Con
structorul feroviar București) — 
ta categoria 15—lt ani șl Pușa 
Dobreanu (T.C.B.) șl Adrian Să- 
eeaan (Politehnica CIuj-Napoca) 
— la categoria 11—14 ani.

• UN NOU SEZON COMPETIJIONAL CU MULTIPLE 
OBLIGAȚII PENTRU CĂLĂREȚII NOȘTRI

Odată cu Începerea, astăzi, 
la baza hipică din „Parcul po
porului" din Craiova, a primei 
etape a campionatului republican 
pentru juniori șl fete, echități a 
noastră se află in fața unul nou 
sezon competițlonal. Ca șl în anii 
precedențl, se așteaptă șl de 
această dată ca pe parcursul lu
nilor care urmează să fie con
semnate evoluții din ce In ce 
mal bune ale sportivilor noștri, 
atlt in Întrecerile interne, cit șl 
In cele Internaționale.

Mal mult ca altădată, timpul a 
fost favorabil unul lucru intens, 
nu numai in manej, ceea ee ne 
determină să credem că antre
norii șl sportivii ee vor prezenta 
eu un plus de calitate le star
tul competițiilor planificate. Ne 
referim, desigur, șl la disputele 
juniorilor sl fetelor de la Cra
iova, dar șl la concursurile de 
obstacole (Klshunhalas) șl obsta
cole (Llplța) programate la În
ceputul lunii viitoare, precum șl 
la debutul seniorilor, ee va avea 
loc in a doua decadă a lunii 
mal la Lugoj. Acestea sînt pri
mele .obstacole", dar ele ne vor 
permite să vedem cit șl cum s-a 
lucrat pină in prezent. Din pi
cate, cluburile șl asociațiile (mal 
ales cele bueureștene) nu au 
răspuns apelului nostru de a or
ganiza clteva concursuri in avan
premieră, cu toate că șl antre
norii recunosc necesitatea a cit 
mal multor Întreceri. Ar fi fost, 
fără Îndoială, spre folosul spor
tivilor.

In răstimpul care a-a scurs o 
serie de secții șl-au consolidat 
colectivele, ceea ce le permite să 
abordeze Întrecerile campionatu
lui cu șanse sporite. Un exem
plu : Dinamo, unde, se pare, prin 
venirea Ioanei David și Sllvanel 
Todea, alături de Mariana Moi
sei. se conturează o puternică 
echipă feminină, care va candida 
cu reale șanse la titlu, precum

șl la formarea lotului reprezen
tativ pentru competițiile lntrena- 
țlonale, cu deosebire pentru Cam
pionatele „Balcanice-, progra
mate ta toamnă la Iugoslavia.

Fără îndoială, succesele con
stante ta Balcaniade și la alte 
competiții B obligă pe călăreții 
noștri ta • comportare cit mal 
bonă, B determină pe antrenori 
la o striata conlucrare. Vrem ta 
credem eă In același sens vor 
«labors și eeă care activează tn 
domeniul creșterii calului eu 
principalii beneficiari. Este In fa
voarea sportului, a obținerii 
unor performanțe de valoare, iar 
interesele mărunte, de orgoliu, 
trebuie lăsate deoparte.

Așadar, la orizont se profi
lează an sezon plin de respon
sabilități pentru toți cel care ae- 
tlveata ta acest domeniu, Ia ca
pătul căruia, sperăm, ta eonsem- 
aăm soi victorii ale călăreților 
noștri, pe fondul unul evident 
salt valoric pe toate planurile.

Revenind la concursul de de
but, ta menționăm că la Cra
iova sint prezențl juniori și fete 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia 
București. C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Craiova, CLS.M. lași, Petrolul 
Ploiești, Centrul de călărie Lu
goj, A^JL. Cluj-Napoca, Timiș 
Izvin, Dumbrava Tg. Neamț și 
Venus Mangalia. Programul cu
prinde probe de dresaj și obsta
cole («îmbăta — ora 1530: obsta
cole, juniori 16 ani ; duminică 
— ora 9 : dresaj juniori, ora 16 : 
obstacole, junior 11S ani șl fete ; 
luni — ora t : dresaj, juniori 
începători, ora 1630 : obstacole, 
echipe juniori ; marți — ora 
1630 t obstacole, juniori Începă
tori), la startul cărora vor fi 
prezențl șl călăreți care bat la 
porțile afirmării, dar șl unii deja 
evidențlațl in diverse competiții 
Internaționale. (Emanuel FAN- 
taneanu)

1.

• FINALISTELE DIVIZIEI ȘC
• Participînd, la Moscova, la

turneul dotat cu „Cupa capitale
lor", selecționatele de juniori șl 
junioare ale Bucurestiulul a-au 
clasat pe locul 3. Clasamente fi
nale : BĂIEȚI ; 1. Moscova I,
2. Budapesta. 3. București (100— 
63 cu Sofia, 79—60 eu Riga, 61— 
59 cu Varșovia, 56—77 cu Mos
cova I), 4. Varșovia, 5. Sofia, 6. 
Riga, 7, Minsk, 9. Moscova H ; 
FETE : 1. Budapesta, 2. Praga,
3. București (70—43 cu Moscova, 
79—60 cu Sofia, 47—66 cu Praga, 
63—79 cu Riga), 4. Moscova, 
Varșovia. 6. Sofia, 7. Riga, 
Minsk.
• Clasamentele finale ale se

riilor Diviziei școlare șl de ju-
, niori : BĂIEȚI, SERIA I

C.S.Ș. Tlrgovlște 40 p, 2. Lie. 
,.Bolyai" Comerțul Tg. Mureș 
38 p, 3. C.S.Ș. Brașovla 37 p, 4. 
C.S.Ș. Mediaș S3 p, 1. .Og *’. Si
biu 28 p, 6. C.S.U. B.Wt ’ 27 p, 
7. C.S.Ș. Deva 25 p, 8. CiS.Ș. Re
șița 24 p ; SERIA A H-A : 
L C.S.Ș. Viitorul „U“ Cluj-Na
poca 35 p, s. C.S.Ș. ț Alfa Ora
dea 32 p, 3. Lie. „Petru Maior" 
Gherla 31 p, 4. C.S.Ș. Arad 27 p. 
5. C.S.Ș. Universitatea Timișoara 
22 p. 6. C.S.S- Satu Mare 21 p, 
7. C.S.Ș. 2 Oradea 20 p ; SERIA

7.

• ÎNTRECERILE DE ȘAH PE
Finala campionatului republi

can de șah pentru echipe mixte, 
care se desfășoară la Eforie 
Nord, a ajuns lă jumătatea pro
gramului de Întrecere. în a 3-a 
rundă s-a« Înregistrat rezultate
le: Medicina Timișoara — Calcu
latorul București 4,5—5,5. Uni
versitatea Iasi — ICED Bucu
rești 5—5, Petrolul Ploiești — 
LT.B. 3,5—6,5. Universitatea Bucu
rești — C.S.U. Brasov 6,5—3,5. 
A.E.M. Timișoara — Politehnica 
București 3—7. Runda a 4-a a 
programat un adevărat derby, 
onunlnd pe actuala campioană, 
formația Universitatea București, 
uneia dintre pretendentele la 
titlu, echipa I.T.B. Au dstlgat 
studenții bucurestenl, cu 6—4, 
consoUdlndu-si astfel poziția de 
lideri. In celelalte inUlniri : Cal
culatorul — Politehnica 3,5—6,5, 
C.S.U. Brasov — A E.M. timi
șoara 2—s, ICED — Petrolul Plo
iești 3—7, Medicina Timișoara — 
Universitatea Iași 4.5—5.5. Iată 
clasamentul : Universitatea Bucu
rești 11 p, LT.B., Politehnic sl 
Calculatorul 9 p. Universitatea 
Iași 7 p. Petrolul Ploiești 6 o. 
Medicina Timișoara șl A.E.M. Ti
mișoara 3 p. ICED 1 D. C.S.U. 
Brașov 0 p.

între timp, s-au încheiat între
cerile din cadrul diviziei B a

• MECIUL ȘTIINȚA BACĂU 
A CAMPIONATELOR DE H
Dună ce vor fi urmărit evolu

ția dlnamovistilor In prima man
ta a finalei Cupei cubelor. mem
brii familiei handbalului — spor
tivi, tehnicieni șl spectatori — lșl 
vor îndrepta atentia, din nou, 
duminică dimineață, spre cam
pionat. Angajat pe ultima tur
nantă, campionatul Diviziei 
programează miine cea 
etapă. în care sint proi 
partide de mare atracție.

Derbyul zilei este meciul fe
minin Știința Bacău — Rulmen
tul Brașov, in care se confruntă 
deținătoarele locurilor I 11 IU In 
clasament De același Interes se 
vor bucura sl Intllnlrile TEROM 
Iași — A.E.M. Timișoara (O, Con
structorul Arad — H.C. Mlnaur 
Baia Mare si Politehnica Timi
șoara — Universitatea CluJ-Napo- 
ca. Ciștlglnd la „masa verde" 
partida cu Universitatea Craiova, 
studenții clujeni «b.t angajați 
direct — alături de H.C. Mlnaur 
Bala Mare ri Dinamo București 
— ta disputa pentru treptele a 
doua sl a treia ale podiumului. 
Din această cauză, derbyul stu
dențesc de la Timisoara devine 
■1 un derby al campionatului.

Stllnta Bacău, care ne-a de
monstrat joi valoarea sa ridica
tă. dar și fragilitatea portarilor 
(antrenorul Eugen Bartha ne 
spunea că numai ta București 
au o evoluție atit d» Ștearsă...), 
poate scăpa — in cazul unul suc
ces — de unul dintre adversarii

Brașov 
Timișoara 
Arad
Mlrșa 
București

ț DINAMO — UNIV 
; POLITEHNICA — 
: CONSTRUCTORUL 
: INDEPENDENȚA C 
; STEAUA — C.S.M. 

ora 10,30).
Constructorul Oradea

nat pentru
Constanța 
Buhuși 
Iași 
BacAu 
București

• Meciul 
marți 10 mai, ora 13.

F 
S HIDROTEHNICA — 
: TEXTILA — C.S.M. 
: TEROM — A.E.M.
: ȘTIINȚA — RULME 

S CONFECȚIA — MU 
de la ora 11,45)

• Partida Chimistul Bm. Vil 
•minată pentru marți 26 aprilie, o



F. R. ATLETISM" PENTRU JUNIORI I
Lae, pe stadionul 
instanța, se des- 
tapă a concursu- 
,Cupa F.R. Atle- 
aiorii de catego- 

primii 32 de 
” :le de aler- 

clasamentul
.982. Etapa a 2-a 
3ucurești la 28— 
i a 3-a la Cra-
e.
ne, la București, 
b. Ploiești, Rm.

Oradea se des- 
concursului re- 

prilor de catego-
București con

te stadionul „23 
itent se va dis-

pută un concurs de verificară 
pentru atletele senioare.
• La Ruse s-a desfășurat un 

concurs internațional de marș la 
care au luat parte și cîțiva spor
tivi români. La senioare (3000 m) 
Liliana Drăgan s-a clasat a doua 
cu 15:34,0 (1. Savinova, URSS,
13:54,3), la junioare (3000 m) Da
niela Zamfira a ocupat locul 
trei cu 15:56, (1. Noveit, Polonia, 
15:20,7), la juniori (10 009 m) 
Hie Neamțu a sosit pe locul 
cinci cu 45:56.8 (1. Ighatov, Bul
garia 44:46,6), iar la seniori (20 
km), unde a cîștigat sovieticul 
Mateev în lh21:18, concurenții 
români au ocupat locurile : 11. 
Constantin Stan lh28:30, 13
Gheorghe Frecâteanu lh29:21,3, 14, 
Ion Găsitu lh29:32,8.

JUNIORI LA BASCHET
f.S.Ș. 4 I.C.E.D. 
b. C S.Ș. Ploiești 
Steaua 37 p, 4. 
b p, 5. CJS.Ș. 1 

C.S.S Rm. Vîl- 
Lș. Pitești 26 p, 
82 p ; SERIA A

București 22 p, 
rtul studențesc 
urești 27 p, 3. 
ța 37 p, 4. Lie. 
|p, 5. C.S.Ș. Uni- 
0și 31 p, 6. Lie.

Botoșani 26 p, 
I» P, 8. C.S.Ș. 
B5 p. Echipele 
Lie „Bolyai* Tg. 
torul „U« Cluj- 

Oradea, C.S.Ș. 
Ploiești, Dinamo 

2 București 
eul final ; «chi
la, C.S.Ș. Galați 
Neamț au re-

1. C.S.Ș. Viito- 
[apoca 40 p, 2. 
L p, 3. Voința 
fCJS.Ș. Brașovia 
Deva r*

1 28 p,
kui Tg.
ei 25 n :

Tg.

29 p, 8. 
7. Lie.
Mureș 
SERIA 
Mureș

disputată în 
Băile Ilerculane 

p clasat C.S.M. 
P4 d. urmată dc 
ware 23 p. Voin- 
percule B. Her- 
kersitatea Craio- 
I București 9 p, 
[ești 8 p, Meta- 
p. Cuprom Ba

iu. Rapid Arad 
la Căllmănești :
27 p, Locomo- 
p. Voința Rm. 

ătatca București 
I fină București 
constanța, Mure- 
pi Nicolina Iași 
pla 7 p. Recolta 
Echipele clștigă- 
u-Napoca sl Vul- 
u promovat In 
ultimele două 
re ierie, vor re-

ba celor patru 
k secundă. Intre 

Pitești, are loc 
l baraj^rcunind 
e din faza in- 

campionatului : 
cures U, Voința
Tîrgoviște, Elee
le tromot or Tlmi- 
brul Timișoara.

L BRAȘOV

41 p, 2. C.S.Ș. Mobila Satu Mare
3. C.s.ș. 1 Alfa Oradea
4. C.S.Ș. Sibiu 31 p, 5.
Universitatea Timișoara 

8. C.S.Ș. Crișul Oradea 
7. C.S.Ș. 2 Oradea 26 p, 
- - - — SERIA A

M P. 
M P.c.s.s. 
» p. 
n p.
». C.S.Ș. Arad 26 p .
IU-A ; î. c.s.ș. Sportul studen
țesc Politehnica București 40 p, 
2. C.S.S. Chimistul Rm. Vilcea 
3* p, 3. c.s.ș. Constanța 35 p, 4. 
Olimpia București 37 p, 5. C.S.Ș. 
Craiova 28 p, 6. C.S.Ș. Galați 
38 p, 7. C.S.Ș. Tîrgoviște 27 p, 8. 
CJS.Ș. Medgidia 23 p ; SERIA A 
— * - 1. C.S.Ș. 4 I.E.F.S. BUCU-

- C-S.Ș. Voința Sf. 
3. C.S.Ș. Unirea 
p, 4. Progresul 

, i. C.S.Ș. Bacău 
Ploiești 25 p, 7.

___ ______ ____ 18 p. Echipele 
C.S.Ș. Cluj-Napoca, C.S.Ș. Me
diaș, Voința Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Satu Mare, C.S.Ș. 2 București, 
C.S.S. Rm. Vilcea, C.S.Ș. 4 Bucu
rești și C.S.Ș. Sf. Gheorghe au 
promovat In turneul final ; 
echipele C.S.Ș. Dej, C.S.Ș. Arad 
șl C.S.Ș. Medgidia au retrogra
dat. Turneele finale vor avea loc 
Intre 28 aprilie șl 2 mai, la Cluj- 
Napoca.
• Rezultate din Divizia „B“ de 

tineret : MASCULIN : C.S.U.
Galați — Jiul Știința Petroșani 
101—71 (55—36), Politehnica Timi
șoara — Academia militară 67— 
80 (36—38), Jiul Știința Petro
șani — Urbis București 93—79 
(54—51) ; FEMININ : Voința----- — c.s.ș.

(46— 
C.S.Ș.

Oradea 86—65 (54—33),
1 Alfa Oradea — C.S.Ș.
Satu Mare 51—81 (25—46), 
Chimistul Rm. Vîlcea — 
Unirea Voința Iași 71—61

IV-A
rești 33 p, 2. 1
Gheorghe 33 p,
Voința Iași 28
București 26 p,
25 p, 6. C.S.Ș.

Botoșanic.s.ș.

ui; , iLuuxnm •
C.S.Ș. Sf. Gheorghe — 
Textila Gheorgheni 85—66 
31), Voința Tg. Mureș — 
1 Alfa - - - - - ..................
CJS.Ș. 
Mobila 
c.s.ș.

(33—32), C.S.Ș. Mobila Satu Mare 
— C.S.Ș. Voința Sf. Gheorghe 
183—56 (59—22). Corespondenți : S. 
Băloi, Gh. Arsenie, Gh. Brlotă, 
S. Albu, P. LSrincz, S. Geornoiu, 
I. To th, C. Crețu.

• „CUPA FEDERAȚIEI" LA 
MOTOCROS
Tradiționala competiție de mo- 

tocros flotată cu trofeul „Cupa 
federației" îșl va derula dumi
nică penultima etapă (a 4-a) pe 
traseul de la Tg. Mureș. Șl-au 
anunțat participarea alergători 
din Buzău, Ploiești, Cîmpina, 
Clmpulung-Muscel, Brașov, Zăr- 
nești, Sf. Gheorghe, Morenl și 
alte centre moto. In program fi
gurează probe pentru seniori, ti
neret și Juniori. Primul start se 
va da 'la ora 10.

DOMINA ETAPA A 19-A

CLASAMENTE LA\o greșului aruncă 
Leonte. Fază din 

— Știința Ba- 
k: L mihAicA

titlu : Rulmen- 
1, lucrurile se 
•le trec de par- 
i brașovencelor. 
>ei a 19-a, de

MASCULIN
0
1
1
9
3
0
1
0

1. STEAUA
2. H.C. Min.
3. Din. Buc.
4. U. Cj.-Nap.
9. Poli. Tim.
8. Constr. Ar..
7. Ind Carp.*)
8. Constr. Or. 18

9. Din. Bv.
10. Relon Săv.
11. U. Cr**)

18
18
18
18
18
18
18

483-342
494-394 
459-388 
422-417

18
18
18

0
5
5
7
7 370-382
9 377-373
9 412-427

10 362-385

54
43
43
40
37
36
34
34

«UJ-NAPOCA 
IIA MARE 
SAVINEȘTI 
rioreasca, de la

:ști a fost amî-

(sala Floreasca,

.ucurești a fost

18
12
12
11 

8
9
8
8
6 2 10 373-399 32 
5 1 12 364-387 29 
4 2 12 341-429 26 
1 1 16 365-499 21 

•) Echipă penalizată cu 1 punct. 
»♦) Echipă penalizată cu

FEMININ
1
0
1 
1 
0 
1
2
2
2 
1 
1
3

12. C.S.M. Borz. 18

1. ȘTIIN. bc. _ 18
2. Chim. Rm.V. 18
3.
4.
5.
8.
7.

Rulm. Bv. 
AEM Tim. 
TEROM Iș. 
Progresul 
Confecția

8. Hidroteh.
9. Mureșul

10. Text. Buh.
11. C.S.M. Sb.
12. CSM Sf. Gh.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
12

9
9
8
7
7
7
7
5
3

3
5
5
8
9
9
9
9

10
10
12
12

4 puncte.

446-370 
433-386
365- 339
366- 367 
398-363 
356-359 
388-385 
345-366 
335-359 
328-391 
338-373
367- 407

47
44
43
37
36
35
34
34
33
33
29
27

cărțile pe față

Totul este cum pierzi 0 MARE ÎNVINSĂ SE DESTĂINUIE
Cu Margareta Mureșan, într-un interviu cu

s

S

!

!

8

Indiscutabil, sentimentul cel mai 
reconfortant pe care l-am încercat in 
timpul dialogului cu Margareta Mu- 
reșan a fost modul calm, senin, se
rios, lucid. în care ea a primit și 
a privit înfringerea din cumplita în
cleștare sportivă ce a constituit-o 
întîlnirea cu Lidia Semenova, din 
cadrul meciurilor candidatelor la 
tronul atît de rivnit- al „reginei șa
hului".

într-o lungă activitate reporteri
cească, am văzut și am cunoscut în
vinși căzuți la pămint ca niște gla
diatori însingerați așteptînd cu groa
ză sentința Cezarului, pe alții rătă
ciți și dezabuzați asemenea unor îm
pătimiți care s-au curățat la ruletă. 
Prin astfel' de drame sau situații li
mită au trecut foarte multi mari 
sportivi ai lumii. Unii le-au depășit 
și s-au ridicat, alții nu. Așa este 
viața. ..

— Margareta! Acum, după ce ne-ai 
fiert fără apă aproape patru săptă- 
mîni, vom începe cu întrebarea cea 
mai banală, dacă nu chiar stupidă, 
dar — din păcate — inevitabilă: 
cum ai pierdut la Bad Kissingen?

. Marea maestră. pe care simțul u- 
morului și al ironiei subtile nu o pă
răsește niciodată, a răspuns:

— Foarte simplu: așa cum se pier
de, a$a cum se ciștigă!...

Apoi, pe tonul serios al profesoa
rei de franceză, ceea ce este în via
ta de toate zilele. învătindu-i pe 
copii limba lui Voltaire, a continuat:

— Tntr-un fel, a fost reversul me
daliei și tributul (poate prea mare 
— n.n.) plătit succesului repurtat Ia 
interzonalul de la Tbilisi. Acolo, ni
meni nu-mi acorda nici o șansă și 
am ocupat primul loc. după un „ga
lop de sănătate", cum l-au socotit 
confrații dumneavoastră gazetarii. 
Aici, porneam eu ca favorită, nu nu
mai ca o favorită a comentatorilor si 
a exegeților șahului ei, notati bine, 
ea favorita... mea. in primul rind. 
Simțeam nu numai că trebuie, dar că 
și pot să cîștig.

— Avatarurile celebrității ?
— Deloc! Avatarurile — cuvintul, 

sincer spus, imi displace, deși vine 
din... franceză — oricărei întreceri 
echilibrate, deschise, disputate Ia nn 
voltaj foarte ridițat, cu toate pri
mejdiile tensiunilor înalte.

— S-au formulat aprecieri destul de 
critice în ceea ce privește calitatea 
șahului prestat în această atît de a- 
gitată întîlnire. Transmitea’ 
mentator prezent 
că nu numai în 
șahul feminin ca 
partea care joacă 
care comite... penultima greșeală.

— Este o butadă, după părerea 
mea, de prost gust, apartinind nnor 
biefi epigoni ai regelui butadei, 
care a fost marele Oscar Wilde. Nu-i 
nevoie să încerci să fii totdeauna și 
cu orice preț spiritual. Principial, 
sînt, împotriva împărțirii șahului 
pe... sexe, fn timpul meciului meu

cu Semenova se disputa, pe aceeași 
scenă, cum știți, și acela dintre Kor- 
cinoi șî Portisch. Ei bine, intr-o par
tidă, Korcinoi, deci nimeni altul de
cît cel care a fost pînă acum de 
două ori șalanger, a lăsat un turn în 
priză și nimeni altul decit La jos 
Portisch. mare maestru de supercla
ss n-a luat acest turn, după care 
a fost făcut mat in două mutări!... 
Portisch. vestit pentru calmul si stă- 
pinirea sa, nu și-a mai revenit după 
această măciucă si a pierdut meciul, 
se spune, lamentabil. Așa că, să fim 
serioși, domnilor bărbați!...

— Din greșeli se învață. Regretatul 
nostru dramaturg și umorist Teodor 
Mazilu punea în gura unuia dintre 
eroii săi o replică savuroasă: „Și 
tind n-o să mai greșim, din ce o să 
Învățăm, tovarăși?".

Margareta plină de bună dispoziție 
îmi ia cuvintul:

pierdut, dar am învățat foarte mull 
din cea mai grea încercare pe care 
am avut-o pînă acum în cariera mea 
șahistă. Am înțeles ce-mi lipsește și 
ce trebuie să fac în viitor. Desigur, 
fără falsă modestie, puteam să cîș
tig, și nu o dată, meciul. Dar aip ra
tat. La urma-urmei, din cite ani au
zit, celebrul nostru fotbalist Cămă.a- 
ru, singur cu portarul, ar fi ratat 
calificarea Universității Craiova in 
finala Cupei U.E.F.A. Se întimplă. 
deci, și la casele cclc mai nobile. 
Am dat palpitații și i-am adus, poa
te, la un pas de infarct pe admira
bilii mei sfetnici de Ia Bad Kissin
gen, marele maestru Florin Glieoi- 
ghiu, conducătorul delegației, repre
zentantul Biroului F.R.Ș. la acest 
meci și antrenorul emerit, maestrul 
FIDE, Șcrban Neamțu, secundantul 
meu. Nu de complezență, ci din obli
gație morală trebuie să le mulțumesc

un co
la Bad Kissingen 
acest meci, dar in 
atare ar cistiga nu 
mai bine, ci aceea

— Am iubit foarte mult scrisul lui 
Mazilu, care a pus sub ghilotină re
torica lipsită. de acoperire. Firește, in 
orice domeniu de activitate, in șah 
inclusiv, nu trebuie și nu poate fi 
eultivat caracterul fatal al greșelii, 
povața din bătrini cu „greșeala recu
noscută..." și altele, si altele. Dar să 
nu ne rătăcim în labirintul variante
lor filozofice si să revenim la oile 
noastre. Reluările, ca la televizor, ale 
meciului meu cu Semenova 
oferit un imens material de 
$1 nenumărate teme de refeletie. In 
contextul greșelilor, pe care nu are 
rost să le numărăm, s-a văzut si am 
văzut că ea am ciștigat duelurile 
retire, iar adversara mea pe 
tactice. A fost mai gireaiă decît 
ne și a realizat, spre a folosi o 
presie din tenis, un 
(Victorie cu negrele

Bad Kissingen, martie — aprilie 1983

... Tbilisi 1982 reprezintă, fără în
doială, un moment de referință in 
șahul românesc! Ciștigind „interzo
nalul" disputat in „capitala șahului 
feminin sovietic". Margareta Mureșan 
s-a calificat in actualul ciclu al can
didatelor la titlul suprem, deținut in 
prezent de Maia Ciburdanidze. însăși 
această calificare reprezintă o per
formanță excepțională unită pină in 
prezent în șahul nostru, dar in acele 
zile — după cum mi-a declarat Mar
gareta — ea a început să-și făureas
că un vis frumos și cred eșt, pe de
plin posibil.

Lunile care au urmat au fost luni 
de muncă intensă, indirjită Margare
ta căutind să-și șlefuiască armele se
crete pentru meciul ce reprezenta 
pentru ea o mare încercare, variante 
teoretice cu care să încerce să-și 
surprindă adversara, reputata mare 
maestră sovietică Lidia Semenova. 
Ore, sute de ore de analize prelun
gite alături de antrenorul Șerban 
Neamțu au dus la o lărgire a reper
toriului său de deschideri, la o îm
bunătățire a tehnicii de realizare a 
micilor avantaje, la o creștere sub
stanțială a spiritului combativ al 
unei mari maestre românce, _care 
pornea in acest meci ca favorită.

Plecind spre Bad Kissingen, co
cheta localitate vest-germană fixată 
de FIDE drept gazdă a meciului cu 
Semenova, 
convinsă 
grea, de 
vor lipsi 
ficile și, 
șurare a 
adeverit 
din start, 
suportat un puternic șoc 
Semenova reușind o desprindere care 
in cele mai multe cazuri ar fi fost 
decisivă, 2—0 și apoi 3—1, după par
tide de mare luptă, încordate. nu 
lipsite de greșeli, dar prelungite și 
cu mai multe „chei" ce puteau hotărî 
incă de atunci soarta acestui meci...

Pentru a fi mai clar, menționez 
numai un caz tipic de „orbire șahis
tă" din prima, partidă, in care Mure
șan nu a luat un pion oferit de ad-

, Margareta era, totuși, 
că înfruntarea va fi foarte 
maximă încleștare,~ că nu 
momentele neprevăzute, di- 
din păcate, întreaga desfă- 
acestui meci palpitant a 
aceste presupuneri', Încă 
mica noastră delegație a 

psihologic.

mi-au 
studiu

teo- 
eele 
mi- 
ex- 

,break" în plus. 
— n.n.). Am

public lor, conducerii clubului Medi
cina Timișoara, unde activez, Consi
liului Național pentru Educație Fizi
că și Sport. înainte de toate, care 
mi-au creat și mi-ău asigurat toate 
condițiile pentru a ajunge unde am 
ajuns, care au crezut în mine...

— ...Și continuă să creadă, Mar
gareta Mureșan, laolaltă cu toți iu
bitorii șahului si ai sportului. Ai lup
tat pînă la ultima picătură de ener
gie, ai reprezentat cu cinste și dem
nitate șahul românesc. Chiar dacă 
ai pierdut! In mod sigur vei cîștiga 
în viitoț...

A apărut, grăbit, Florin Gheorghiu. 
Amîndoi erau așteptați și în altă 
parte. Am înțeles că interviul tre
buie să se încheie. „Maestrul și Mar
gareta" au ieșit din birou...

Valeriu CHIOSE
I

MARTOR OCULAR
versara sa, considerând riscurile prea 
mari, a încercat apoi continuu să 
forțeze o poziție egală, comițind o 
greșeală gravi fn criză de timp și 
pierzind. (Analizind apoi eu multă 
atenție desfășurarea acestei partide, 
am ajuns cu toții la concluzia că 
jocul albului putea fi întărit substan- 

iar in duelul teoretic care a ur- 
in partidele a 3-a, a 5-a și a 

acest lucru s-a și produs, Mure- 
jucind foarte bine, reușind 2fi p 
3 și relanșind meciul!)

țial, 
mat 
7-a, 
fan 
din

Dorind cu orice preț o revanșă ra
pidă in partida a 2-a, marea noastră 
maestră a jricat foarte bine deschi
derea (n.n. — dealtfel din deschidere 
ea a obținut aproape cu regularitate 
joc superior), dar in momentul in 
care trebuia finalizat avantajul a do
rit să ciștige prea spectaculos, a ales 
o linie incorectă de joc și scorul a 
devenit. „ 2—0 în favoarea adversarei 
sale!? Acesta a fost, dealtfel, pri
mul moment psihologic foarte im
portant al meciului in care Margare
ta, pusă intr-o situație neașteptată 
de ea, și in general de iubitorii șahu
lui, a găsit forțe interioare nebănu
ite, a reușit să se mobilizeze exem
plar, să lupte in continuare cu o dă
ruire demnă de admirat

Pînă in runda a 6-a insă meciul a 
continuat să aibă o desfășurare ne
dorită de noi, Semenova conducind 
cu 3—1 apoi cu 4—2, șansa surizin- 
du-i în partidele 4, 5, 6... Jocului 
pozițional bun și sigur al Margaretei, 
Semenova i-a opus un joc tăios, b~a- 
zat pe lovituri tactice surprinzătoare, 
chiar... incorecte uneori, dar eficace 
tocmai din cauză că meciul era atit 
de scurt.

Un avantaj de 2 puncte cu încă 
numai 4 partide de jucat era consi
derat de cei mai mulți dintre 
cialiștii prezenți la meci drept 
avantaj insurmontabil, decisiv, 
tocmai atunci Mureșan a reușit cele 
mai bune realizări ale sale, obținind 
două victorii consecutive și egalînd 
scorul după partida a 8-a!... Consu
mul de energie nervoasă extrem de 
mare era evident atît la Mureșan cit 
și la adversara ei și tocmai in acest

spe- 
un 

însă

moment stăpînirea nervoasă avea 
să-și spună cuvintul, cea mai mică 
greșeală fiind decisivă in stabilirea 
rezultatului final. Înaripată de reu
șita fericită a ultimelor două partide, 
Mureșan s-a simțit obligată să joace 
totul pe o carte in partida a 9-a, 
a forțat nejustificat in poziția egală 
și contraatacul Semenovei s-a dove
dit decisiv!

Victoria in ultima partidă devenea, 
in aceste condiții, singura șansă 
pentru a egala scorul și a continua 
meciul și se poate spune că Mureșan 
a făcut totul pentru a obține această 
victorie. Desfășurată sub semnul 
unui mare interes de public (n.a. — 
meciul Korcinoi — Portisch «e în
cheia deja cu 6—3 in favoarea pri
mului), transmisă în condiții excep
ționale printr-un nou sistem de com
puter, „Mephisto", elegant și sofisti
cat, partida a 10-a a constituit o 
încheiere demnă a acestui meci dra
matic. Cu negrele, Mureșan a urmat 
cu grijă recomandările noastre teo
retice, a Obținut joc foarte bun, dar 
adversara sa s-a apărat cu o tena
citate de invidiat, obținind în final, 
cu mare greutate, o remiză extrem 
de prețioasă care i-a adus jucătoarei 
sovietice calificarea in semifinalele 
meciurilor candidatelor.

Astfel, după o luptă sportivă 
foarte frumoasă, care face cinste 
celor două mari maestre, reprezen
tanta noastră a trebuit să părăsească 
întrecerea, dar a făcut-o cu fruntea 
sus, după o luptă extrem de pasio
nantă, pentru obținerea unui rezultat 
de mare prestigiu. Personal, sînt 
convins că depunînd în continuare 
o muncă perseverentă, stăruitoare, 
căutind să înțeleagă cauzele unor 
greșeli săvirșite in acest meci in care 
s-a jucat cu „garda deschisă" și să le 
remedieze. Margareta Mureșan va fi 
capabilă să ofere mișcării șahiste 
din România o satisfacție deplină la 
participarea sa in viitorul ciclu al 
campionatului mondial feminin.

Florin GHEORGHIU 
mare maestru internațional

semnul

s



„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI | 
A DEBUTAT CU O SURPRIZĂ |

GALAȚI, 22 (prin telefon). 
Desfășurată în cadrul celei de 
a treia ediții a ,,Daciadei“, Cupa 
României la hochei a debutat pe 
patinoarul artificial din locali
tate cu o mare surpriză: Steaua, 
campioana autoritară a acestui 
sezon, a fost învinsă de ambi
țioasa formație Dinamo Bucureștii 
Meciul a avdt o desfășurare in
teresantă, dinamoviștii stăpînind 
net prima repriză, după care 
partida a fost ceva mai echi
librată, Steaua avînd mai lungi 
perioade de dominare, dar ratînd 
numeroasele ocazii de care a be
neficiat. Și astfel, contrar tu
turor pronosticurilor, Dinamo a 
cîștigat cu scorul de 3—1 (3—0, 
0—1, 0—0). Este de subliniat
faptul că în ultima repriză am 
asistat la cîteva momente ne

INTERNAȚIONALELE DE SĂRITURI (j) |
(Urmare din T>aq. I)

ikisțrează nu numai lupta 
strinsă pentru cîștigarea pro
bei, dar — ținînd seama și de 
buna valoare arătată de spor
tivii chinezi — și evoluția me
ritorie a celor două românce. 
O mențiune și pentru Luiza 
Nicolaescu, dar de la ea aștep
tam, totuși, ceva mai mult.

Cu o zi înainte, in concursul 
la platformă, tinerii săritori 
chinezi demonstraseră calități 
deosebite, ceea ce a determi
nat pe spectatori să aștepte cu 
interes și evoluțiile lor la tram
bulină. Din nou, cîștigătorul 
platformei s-a dovedit imbata
bil, astfel că Liu Shi Ming a 
condus autoritar de la un ca
păt la altul, acumulînd un 
punctaj net superior următori
lor clasați. Sportivii noștri au 
manifestat numeroase lacune, 
dovadă notele mici consemnate

CUPA DUNĂRII" LA HALTERE.
(Urmare din pag. 7)

REZULTATE TEHNICE — 
categ. muscă (52 kg) : 1. Mobin 
Șeic (România) 217,5 kg, 2. 
M. Olah (Ungaria) 215 kg, 3. 
J. Moravec (Cehoslovacia) 212,5 
kg. „Smuls" : 1. Șeic 97,5 kg,
2. Olah 95 kg. 3, Moravec 92,5
kg. „Aruncat" : 1. Șeic 120 kg, 
(din a 4-a încercare 127,5 kg — 
record). 2. Moravec 120 kg. 3. 
Olah 120 kg. Cat. cocos (56 kg): 
1. Gbeorgbe Maftei (România) 
260 kg, 2. B. Olah (Ungaria) 
250 kg, 3. G. Hammerschmidt 
(R.F.G.) 220 kg. „Smuls": 1.
Mafiei 112,5 kg, 2. Olah 112,5 kg,
3. Hammerschmidt 97,5 kg. „A- 
runcat" : 1. Maftei 147,5 kg. 2. 
Olah 137 kg; 3. Hammerschmidt 
122,5 kg.

In reuniunea a H-a, Gelu Ra
du a avut o comportare ex
celentă. fiind autorul a trei

CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag 7)

ghei Hijniakov (ambii U.R.S.S.)
56,70, 4. Ri Su Ghil (R.P.D. 
Coreeană) 56,50, 5. Huang Xîao- 
guang (R.P. Chineză) 56,45, 6. 
Valentin Pîntea (România) 56,30.

Cu mare interes sînt aș
teptate acum evoluțiile maes- 
trelor gimnasticii noastre, a- 
lături de cele din U.R.S.S., 
R.P. Chineză. Cuba R.D.G. 

plăcute, cauzate de excesele de 
nervi ale hocheiștilor de la I 
Steaua. Au marcat Pisăru — min. I 
9 (de fapt, autogol, pucul l-a 1 
lovit pe Netedu, a sărit în sus, 
i-a căzut pe umăr și de acolo I 
în poartă). Gherghișan — min. I 
10, Korpos — min. 17, respectiv 1 
Gerczuly — min. 22. A condus _ 
N. Enache (Galați), ajutat la I 
cele două linii de J. Becze șl | 
FI. Gubemu (București).

In cel de al doilea joc, S.C. . 
Miercurea Ciuo a dispus de Du- I 
nărea Galați cu scorul de 4—0 | 
(2—0, 0—0. 2—0). Au marcat : 
Miklos. Balogh. Bartalls și To- ■ 
dor. 1

Competiția continuă sîmbătă și | 
duminică.

Călin ANTONESCU I

de arbitri, ceea ce înseamnă că 1 
ei mai au incă foarte mult de | 
lucru pentru a atinge o valoare 
competitivă pe plan interna- ■ 
țional la categoria lor de vîrs- I 
tă. Să subliniem, in încheiere, • 
strădaniile încununate de suc- 
ces al organizatorilor sibieni, ■ 
care s-au făcut simțite în rea
lizarea' unor condiții deosebite 
pentru reușita concursului.

Clasamente. Platformă fete: |
1. Li Fang (R.P. Chineză) 
326,90 p, 2. Cristina Szakacs ■ 
324,80 p, 3. Ileana Pîrjol 321,55 1 
p, ...5 Luiza Nicola’escu 307,10
p, ...7. Cristina Timar 295,45 p, I 
...10. Andreea Dragomir 242,95 | 
p, 11. Suzana Florian 234,35 p; 
trambulină băieți : 1. Liu Shi g 
Ming (R.P. Chineză) 537,90 p, I
2. Pavel Maximo (U.R.S.S.) • 
470,05 p, 3. Reiner Punzel _ 
(R.D.G.) 458,50 p, 4. Călin Hi- I 
la 383,05 p, 5. Ion Petrache I 
376,50 p, 6. Emilian Penț 374,85
p, 7. Cătălin Cherciu 373,05 p, I 
8. Florin Avasiloaie 345,10 p. |

valoroase recorduri naționale. 
Categ. pană (60 kg) : 1. Gelu 
Radu (România) 290 kg — re
cord (v.r. 285 kg); 2. Laszlo
Sziics (Ungaria) 260 kg ; 3.
Franz Galuscha (Austria) 
245 kg. MEDALIAȚI : smuls: 
1. Radu 127,5 kg — record 
(v.r. 125 kg); 2. Sziics 115 kg;
3. Cihy (Cehoslovacia) 107.5 
kg ; aruncai : I. Radu 162,5 kg 
— record (v.r. 160 kg) : 2.
Sziics 145 kg ; 3. Galuscha 140 
kg.

Categ. ușoară : 1. Tibor Hu- 
szics (Ungaria) 295 kg ; 2.
Gheorghe Iuga (România) 285 
kg ; 3. Frantisek Nedved (Ce
hoslovacia) 272,5 kg. MEDA
LIAȚI < smuls : 1. Iuga 135 
kg ; 2. Huszics 135 kg; 3. Ned
ved 117,5 kg ; aruncat : 1. Hu
szics 160 kg ; 2. Nedved 155 kg; 
3. Iuga 150 kg.

întrecerile continuă sîmbătă 
și duminică.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ș.a., în concursul feminin de I 
sîmbătă. De notat că în ca- I 
drul reuniunii din această du- * 
pă-amiază se vor produce și ■ 
gimnastele românce ^care se I 
pregătesc pentru Universia- • 
dă, spectacolul demonstrativ 
urmînd să se bucure, de ase- I 
menea, de participarea Na- I 
diei Comăneci, marea noas
tră campioană. Duminică au I
loc finalele pe aparate. ’

Divizia „A“, etapa a 26 a

HAGI-BALINT, DIALOGUL TINEREȚII...
Din nou la campionat ! Frumosul vis al Dinamo — Steaua a fost un derby (în repri-

Craiovei s-a încheiat și echipele noastre din 
primul eșalon și iubitorii de fotbal au re
venit in această vineri de april (s-a mai 
jucat vreodată vinerea etapă ?) la competi
ția de bază. Iar runda a 26-a a oferit destule 
jocuri importante, cu atitea și atitea calcule 
ale. probabilităților. Și ce ne-a oferit ?

Mai intii a fost in atenție „dialogul", doar 
la cițiva kilometri, in Capitală, dintre Dinamo 
și Sportul studențesc. Un dialog pe care 
tînărul Hagi (din nou in prim-plan) a ținut 
si-l ridice la o tensiune greu de suportat 
pentru favqriții studenților bucureșteni. Hagi 
fi echipa sa (frumoasă tresărire de orgoliu 
a constănțenilor) au turnat plumb in picioa
rele fotbaliștilor din Regie, in timp ce pe 
gazonul stadionului din șos. Ștefan cel Mare 
alt tinăr, Balint, nu avea să fie de acord cu 
șahul etern pe care cei mai mulți dintre co
legii săi il forțau și cursele lui vijelioase 
au făcut să taie respirația liderului chiar 
din minutul 1. Tot el, Balint, cind a văzut 
că Dinamo a luat conducerea, s-a angajat 
in „maratonul de o jumătate de teren" (a 
cita cursă ?) și a fost la originea golului 
înscris de Iovan. Hagi — Balint, dialogul ti
nereții, dialogul care a dat „sarea și pi
perul* acestei etape. Nu vom compara 
derbyul cu marile meciuri de altă dată, dar

za secundă), care a răsplătit, in bună mă
sură, miile de spectatori care au umplut sta
dionul pină la refuz.

Furați de lupta pe.ntru titlu, să nu omitem 
celelalte partide. La Petroșani, iată, in decurs 
de numai patru zile, tabela de marcaj ră
mâne neschimbată,* pentru că Jiul mai „rea
lizează" un scor alb, după cum rezultatul de 
la Timișoara ne arată o echipă resemnată 
(Politehnica), a cărei situație nu mai 
cre'ază nici un dubiu.
in aceste opt jocuri s-au consemnat patru 

egaluri, semn că oaspeții n-au mai făcut 
.plimbări de agrement", ca in alte etape, 

ceea ce sporește, desigur, interesul față de 
campionat. Mai puțin „eficacitatea italiană", 
de la care au făcut excepție A.S.A. și Chi
mia, deși se presupunea că adversarele le 
vor face clipe destul de grele.

In această vineri de fotbal agitat, Uni
versitatea Craiova a privit etapa in liniște 
(atita cită poate avea...). Duminică va intra 
și ea in focul luptei, se va reîntoarce la 
campionat. Face calcule și speră (doar are 
patru restanțe). După frumoasa aventură din 
Cupa U.E.F.A.. iubitorii, fotbalului — chiar 
neolteni — o așteaptă, acolo, sus !

Constantin ALEXE

20-0 LA CORNERE
PETROȘANI, 22 (prin telefon)

Jiul a, început jocul cu gin- 
dul de a rezolva rapid socote
lile cu adversara sa. Chiar in 
min. 1, Dosan centrează dc pe 
stingă, însă Biszoc ii ia „fața" 
lui Șumulanschi, și înlătură i- 
minenta situație de goL Gaz
dele își organizează destul de 
bine jocul, domină copios, laa- 
sind numeroase atacuri la 
poarta Iui Balaș, atacuri sus
ținute cu precădere de „micu
țul" Băluță ; in timp ce reve
lația din toamna campionatu
lui, F. C. Bihor, se preocupă 
doar de distrugerea acțiunilor 
adverse, oricum (pas la of
said, mingi „bubuite" în tri
bune, în corner sau in aut) 
numai ca tabela de marcaj să 
rămină albă. De aici, nivelul 
scăzut al partidei. E drept, 
insă, că nici Jiul n-a găsit so
luțiile cele mai potrivite în

ÎNVINGĂTORII au tremurat o repriză
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon)

Ultima dată brașovenii ju
caseră la Ploiești acum 9 ani 
și au învins cu 9—0. în tur, 
ei cîștigaserâ sub Timpa cu 
5—11 In etapa trecută, reu
șiseră marea surpriză, două 
puncte la Corvinul ? Cu a- 
semeneg antecedente, numai în 
pielea ploieștenilor să nu fi ! 
Elevii lui V. Mateianu au în
cercat să scape de acest com
plex din start prin atacuri în 
forță. ȘI cum brașovenii nu 
se arată decît rareori pe con
traatacurile care le-au adus 
marea victorie de la Hune
doara. Petrolul va domina o 
întreagă primă repriză. Dar 
bara se opune la șutul lui Ma
ries în min. 7, Butufei ratează 
în min. 30, Simaciu se află 
la un pas de gol în min. 40, 
însă Clipa -a respins miracu
los. Asaltul gazdelor (în care 
nu ne-au plăcut duritățile lui

Șl NICI UN GOL !
careul „betonat" al orădenilor 
(ce șterși au fost Șumulanschi 
ți Stoinescu!). n-a folosit șu
tul de la distanță. Din puținele 
ocazii de gol ale primei re
prize, le-am reținut pe acelea 
din min. 5 (acțiune bună Bă
luță, Dosan nu finalizează), 
min. 13 (șut surprinzător, Nea- 
gu de la 40 m, Balaș salvează 
uluitor in corner) și min. 25 
(acțiune Grosu, pe contraatac, 
rezolvare promptă Cavai). •

In repriza a doua, jocul a 
avut același sens unic — spre 
poarta lui Balaș. Orădenii s-au 
apărat cu dinții, după princi
piul „scopul scuză mijloacele", 
și. in ciuda multor situații de. 
marcare (minutele 53, 59, 86 — 
Balaș are intervenții formi
dabile ; min. 77 — bară Vi
zitiu ; min. 80 și 83 — mari 
ratări ale lui P. Grigore și 
Stoinescu), partida care a avut 
o mare notă de dramatism în

Butufei și Toma) se vede ma
terializat în min. 42 : Panache 
il faultează pe Țevi în careu 
și MARICA transformă penal- 
tyul just acordat.

După pauză, alt joc Petrolul 
se stinge treptat, brașovenii 
renasc în atac și egalarea plu
tește in aer. Jipa respinge în 
corner „ghiuleaua" lui Gher- 
ghe (min. 55). Batacliu, scă
pat singur spre gol. este oprit 
prin fault la 25 m de Butu
fei (min. 71). Stanciu găsește 
un ,,picior" salvator la acțiu
nea excelentului Văidean (min. 
73), Grigore scoate de pe li
nia porții șutul lui Batacliu 
(min. 75), în min. 86, porta
rul ploieștean găsește un re
flex^ uimitor la șutul lui Pa- 
raschivescu și astfel ploiește- 
nii cîștlgă chinuit două puncte 
uriașe, în timp ce echipa lui 
Șt. Coidum argumentează cît 
de cît, surpriza de la Hu-

JIUL PETROȘANI 0
F.C. BIHOR 0

Stadion Jiul; teren - denivelat; timp 
închis; spectatori — circa 3 
turi: 14—3 (pe poartă: 8-0). Corrt^ți 
20-0.

JIUL: Cava! — V. Popa, NEAGU, 
Vizitiu, P. Grigore - Varga, Muia 
(nfin. 46 Dina), DOSAN — Stoinescu, 
Șumulanschi (nrn. 60 M. Marian), 
BAIUȚA.

F.C. BIHOR: BALAȘ - Nițu, Bi
szoc, ZARE, Kiss - Mureșan, Pușcaș, 
Kun (min. 78 Szucs), Grosu (min. 59 
Dianu) - Nede'cu, D. NICOLAE.

A arbitrat foarte bine M. Stoene» 
cu; la linie: N. Voînea și V. An- 
gheloiu (toți din București).

Cartonașe galbene: PUȘCAȘ, DIA- 
NU.

Trofeul Petschoeschi: 10. La speran
țe: 2-0 (1-0).

finalei ei s-a terminat nede- 
cisă. Punct nesperat pentru o- 
rădeni, la care a contribuit 
portarul Balaș, dar și... slăbi
ciunile ofensivei locale.

Stelian TRANDAFIRESCU

PETROLUL PLOIEȘTI 1 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Petrolul; teren bun: timp 
frumos; spectatori — circa 17 000. Șu
turi: 18-11 (pe poarta: 10-4). Cor- 
nere: 11—3. A marcat : MARICA
(min. 42 din penalty).

PETROLUL: JIPA - Cojocaru, Stan- 
cîu, Butufei, Toma — Lazăr (min. 34 
Țevi), Calin, GRIGORE - MARICA* 
Simaciu, Libiu (min. 73 Cozarec).

F.C.M. BRAȘOV: CLIPA - V. Ște
fan, Panache, Naghi, Monciu — 
Gherghe (min. 77 Paraschivescu), 
Spirea, Bența — Lâcâtuș (min. 81 
Cramer), VĂIDEAN, BATACLIU.

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț); la linie: P. Balaș și J. Gra
ma (ambii din București).

Cartonașe galbene: BUTUFEI, SPI
REA, GRIGORE:

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 2-2 (1-1).

nedoara și regretă că a cu
tezat la Ploiești să atace abia 
după pauză un adversar ’care 
nu i-a fost superior.

Mircea M. IONESCU

EXCURSII DE 1 MAI
I.T.H.E. BUCUREȘTI or

ganizează în oerioada 29 
aprilie — 2 mai excursii pe 
litoral.

Durata excursiei : 4 zile 
si 3 zile. Pentru excur
sia de 4 zile plecarea este 
în data de 29 aprilie, iar 
pentru cea de 3 zile ple
carea este în 30 aprilie, 
înapoierea — in ziua d: 2 
mai.

Transportul este asigurat 
cu tren special cu locuri 
rezervate. Cazarea se face 
in hoteluri de cotea. I în 
stațiunile Mamaia. Eforie 
Nord. Olimp. Jupiter. Cap 
Aurora. Mangalia. Nep- 
tun. Masa se-servește la 
restaurant. Transfer auto 
de la gară la hotel ți re
tur. Prețuri pentru ex
cursia de 4 zile : 398 le! 
cu transport : 272 lei fără 
transport. Pentru excursia 
de 3 zile : 309 lei cu trans
port : 131 lei fără trans
port

inuiijT Sportul

ADMIMMRAȚIA DI STAT LOTO PPOAOSPORI ÎNTORIEAZA
• PENTRU FIECARE — 

JOCUL PREFERAT • Agen
țiile Loto-Pronosport mai pot 
elibera doar astăzi bilete cu 
numerele alese de dv. pentru 
tragerea Loto 2 de mîine, care 
va avea loc la ora 16 in sala 
clubului sportiv Progresul din 
București str. dr. Staicovici 
nr. 42 i numerele cîștigătoare 
vor fi transmise la televiziune 
și radio în cursul serii • De 
asemenea, numai astăzi mai 
pot fi depuse buletinele de 
participare la atractivul con
curs Pronosport de mîine. care 
cuprinde meciuri deosebit de 
interesante din campionatul 
divizionar A italian și din 
campionatul diviziei secunde al 
țârii noastre • Se reamintește 
că în aceste zile, pînâ marți
26 aprilie inclusiv, continuă 
vînzarea biletelor pentru tra
gerea specială Pronoexpres-O- 
limpic ce va avea loc miercuri
27 aprilie 1983. Consultați pros
pectul acestei trageu foarte 
avantajoase și iucați din timp

numerele dv. preferate! • Un 
bun prilej de mari succese vă 
oferă și Lozul în plic, pa se
riile aflate în vînzare. printre 
care șl Lozul primăverii, se 
pot obține autoturisme și mari 
sume de bani, bineînțeles cu 
condiția de a juca—

• ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 20 
APRILIE. Cat. 1 (13 rezultate): 
8 variante 25% a 18.255 lei, cat. 
2 (12 rezultate) 34 variante 
100% a 903 lei și 640 variante 
25% a 226 lei; cat. 3 (11 rezul
tate): 579 variante 100% a 36 
lei și 9.932 variante 25% a 21 
lei

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 
APRILIE 1983. Extragerea 1: 
6 51 10 71 16 2 27 12 87; ex
tragerea a Il-a: 74 30 43 26 4 
81 19 38 76. Fond total de cîș- 
tiguri: 956.044 lei. din care 
69.250 lei. report la categoria 1.

DEZBATERE PE TEME EDUCATIVE
Luni 25 api-lie, la ora 16,30, In sala I.S.B. din str. Berzei 

va avea loc plenara Comisiei municipale (București) de fot
bal. care va dezbate diferite aspecte educative ale activității 
competiționale. Vor lua parte delegații, antrenorii, instructorii 

Șl căpitanii echipelor de seniori șt iuniori din București șl 
Sectorul agricol Ilfov, președinții comisiilor de fotbal și cel 
ai subcotegillor de arbitri din sectoarele Capitalei șl Sectorul 
agricol Ilfov.

TRAGERE SPECIALĂ 27 APRILIE S3

PRONOEXPRES

• 6 extrageri in 3 faze - 38 numere.
• La faza □ lll-a, autoturismele se obțin cu 5 numere din

primele 6 extrase
• Biletele de 25 lei varianta participă la toate extragerile 
JUCAȚi DIN TIMP NUMERELE PREFERATE I
Ultima zi de participare - marți 26 aprilie.



„SURPRIZA ZILEI0, IN REGIE
Meci aprig disputat în care 

jucătorii celor două comba
tante nu s-au menajat deloc, 
alungind din startul partidei 
ideea preconcepută că stu
denții ar fi... îngăduitori cu 
„marinarii". Meciul a început 
cu un excelent joc combina- 
tiv al constăntenilor avîndu-1 
.Ja pupitru" pe St. Petcu. bine 
•ustinut de ceilalți doi mijlo
cași si de tehnicul Hagi. Stu
denții nu-și găsesc cadența 
feitîmpinînd o rezistentă dusă 
pînă la sacrificiu de linia de
fensivă adversă din rindurile 
căreia au excelat „centralii" 
Sames si Dinu. După două lo
vituri cu capul expediate im
precis de M. Sandu (min. 8) 
Si O. Ionescu (min. 12). HAGI 
amină deschiderea scorului 
In min. 22, tind, singur in ca
reu. intirzie gutui si este de
posedat de lor gules cu. Dar. 
patru minute mai tîrziu. tină- 
rul fotbalist eonsiăatean sca
pă de marcajul .umbră" al lui 
M. Mihai si înscrie spectacu
los. cu capul, pe lingă Spe
riata, fruetifieind centrarea 
cu efect a lui Mariner. „Alb- 
negrii" atacă acum în dispe
rare. Munteanu II ratează in 
min. 28 o imensă ocazie, re- 
luind imprecis de la numai 6 
m ! Lascu (min. 38) se opune 
la o minge „semnată" Bueu- 
rescu, iar O. Ionescu (min. 38) 
Intirzie șutul la o minge scă
pată de portarul constăn- 
țean. „Sfertul critic" tre
ce cu bine pentru echi
pa litoralului și, în min. 
42. tribunele îngheață. minut 
în care Peniu, scăpat singur 

poarta lui Speriata, este 
st^ut numai de „șpagatul" lui 
Iorgulescu.

Dezlănțuirea studenților este

Balonul expediat de Bucurescu nu mai poate fi oprit de portarul
Lascu (fără din meciul Sportul studențesc — F.C Constanța: 1—11

Foto : I. MIHAICA

PATRU GOLURI FRUMOASE
RM. VILCEA, 22 (prin telefon)

Chimia, se pare, este intr-o 
pasă bună pentru că nu nu
mai că a repurtat a doua 
victorie consecutivă, dar jo
cul ei a fost, poate, cel mai 

7S^ă>un din cele văzute de noi 
de-a lungul anilor pe stadio
nul din Zăvoi. Elevii antre
norului Ion Oblemenco au ju
cat astăzi clar, au știut să 
tempereze jocul, au știut cind 
să „apese pe accelerator", reu
șind o victorie nu numai a- 
plaudată. ci și meritată. în 
urma unui joc spectaculos, 
care se putea încheia cu im 
scor și mai rotund. Cu Te- 
leșpan și Udrea marcîndu-1 
necruțător pe Cioacă și Nem- 
țeanu, Chimia și-a asigurat 
liniștea în careul propriu, pre- 
ocupîndu-se în special de con
strucție, și depășind în spe
cial, prin potențialul liniei de 
mijloc, replica celor patru mij
locași ieșeni, astăzi sub va
loarea lor.

Primul gol a căzut destul de 
repede, în min. 12. NICULCE 
primește o excelentă pasă de 
la Vergu și doar ,,înțeapă" ba
lonul cu vîrfuî bocancului: 
1—0- De cealaltă parte, Nem- 
țeanu și Cioacă sînt cântați 
insistent cu mingi lungi. dar 
fără rezultat. Și tot vilcenii, 
după ce au alte foarte bune 
situații de gol, înscriu în min. 
52 prin ALEXANDRU care șu- 
tează senzațional de la 18 m, 
transformînd o lovitură liberă 
directă. După ce Romilă II 
are golul în picior (min. 58), 
dar Cincă deviază în corner, 
rămas fără rezultat, GINGU 
înscrie, în min, 60, en capul.

DE LA F.R.F.
Solicitindu-se la U.E.F.A. 

clarificarea situației Ju
cătorului suedez Glen 
Stromberg, care activea
ză actualmente Ia Benfi
ca Lisabona, forul euro
pean a comunicat că 
StrSmberg avea drept de 
joc în meciul retur dis
putat miercuri, 20 apri
lie, en Universitatea Cra
iova.

SPORTUL STUDENȚESC I (0} 
F.C. CONSTANȚA 1 fi)

Stadion Sportul «tudențeze; teren 
excalent; timp frumo*; spectatori — 
circa 5 000. $uturi: 15-7 (pe peer- 
lă: 5—4). Comoro: 7—3. Au marcat: 
HAGI (min 26) șl BUCURESCU (min. 
54).

SPORTUL STUP.: Sporlotu - M. 
Mihai, Cazan. IORGULESCU, MUN
TEANU II - Pond, Qtihoia, O. lo- 
noscu (min. 41 Terii»,) — FL Gri
gor., M. Sandu, BUCURESCU.

F.C. CONSTANTA: LASCU - Llcă. 
SAMES. DINU. Coromolău - Gocho, 
PETCU, Drogoanu (min. 41 Mănăi- 
lă) - Marino», Peniu (min. 41 Bu- 
duru). HAGI.

A arbitrat bina L Crăclunoscw (Rm. 
Vilcoa): le Uate: L Morar» (Clm- 
pino) ,1 L Tânăra (Tlrpoutao).

Cartonaș» palbsnt: IORGULESCU. 
MUNTEANU II. M. SANDU. FL GRI- 
GORE.

Cartonaș» rafii « H- GBGORE 
(min. MȘ._ 
ța: 2-0 (1-0). *,r"

evidentă la reluare. Be Joacă, 
practic la o poartă eu Iorgu- 
leecu venit mereu ta prima li
nie. Bucureecu (min. 47) reia 
puste „transversală* din apro
piere. b imită M. Sandu (min. 
d), ier ■ nou contraatac 
constănțean (3 contra 2) cete 
irosit de Marinov. la asia. H 
tabela arată 1—1 : M. Saade 
îl găsește liber pe BUCURES- 
CU gi gatul aegratătar al aces
teia II Învinge pe Lascu. Alte 
trei ratări ale bueureștenflor. 
prin Iorgulescu (min. 73), 
Bucurescu (mia. 77) g| Terbeș 
(min. N). încheie o partidă 
electrizantă în care superiori
tatea valorică a gazdelor a 
fort contracarată de efortul 
colectiv al unei formații care 
a dat gi « replică tactică a- 
preeiabilă.

Gheorgbe NERTEA

CHIMIA RM. VILCEA 3 (1)
POLITEHNICA IAȘI 1 (0)

SMion „1 Mai": teren bun; li—a 
înnorat, ploaia; «partal»ri - circa 
7 000. Șuturi: 21-0 (pa poartă: 8-4). 
Comoro: 9-5. Au marcat: NICULCE 
(mirt. 12). ALEXANDRU (»in. 52), 
GINGU (min. 4C). NEMȚEANU (raia. 
86).

CHIMIA: Roșea — Teleșpan, U- 
DREA. Botno CINCA - Vorsu, A- 
LEXANDRU. NICULCE - Varigeonu 
(min. 41 Udrică), Gingu, CARABA- 
GEAC (min. 80 Ancwțo).

POLITEHNICA: Buca - Munteanu, 
Anton, GHEORGHIU. Ciocîrlan — Po- 
rellue (min. 48 M. Radu), Simfonaș, 
Burdujon, Florean (mic. 44 ROMIL4) 
— CIOACA, Nemțea nu.

A arbitrat toarte bine M. Sateotir 
(Cluj Napoca); la linia: L Sălogran 
(Satu Mare) I. Ghergholl (Bala 
Mare).

Cartona,» galbene: VERGU. AN
TON, MUNTEANU.

Trofeul Pofachavechl: 10. La iperaa- 
ț»: 4-2 (2-2).

Jocul este la fel de frumos 
c* și în primele minute, min
gea se plimbă de la o poartă 
la alta și la min. M NEM
ȚEANU scapă de Udre» și în
scrie de la marginea careului: 
3—1.

Mircea TUDORAN

TÎNĂRUL V. RADU
TIRGOVIȘTE, 22 (prin telefon)

Meci de mare luptă în care 
gazdele au trebuit să facă mare 
risipă de energie pentru a în
vinge rezistenta deosebit de 
dirzâ pe care le-au opus-o 
atleticii jucători din Bacău. 
Pînă la urmă, echipa locală a 
reușit să se impună pe merit 
grație unul mare efort colectiv 
depus în special în ultimul sfert 
de ară tind prin combinații 
spectaculoase mai mărunții a- 
tacanți tirgovișteni au găsit so
luția Jocului de pase inteli
gente pentru a sili apărarea 
mult mai masivă a băcăuani
lor să Incline steagul. Trebuie 
să spunem că jocul a stat mul
tă vreme „pe muchie de cu
tii" mai ales după ce oaspe
ții au obtinut o egalare oare
cum Împotriva cursului jocu
lui. dar care a avut darul să 
creeze derută, pentru o bună

iN REPRIZA
Pasionantă partidă ! Deși in 

prima repriză studiul adversa
rului s-a prelungit— șahistic, 
iar perechile la marcaj au ju
cat „italienește" (distrugind 
matematic și construind rar), 
in partea a doua a partidei 
ambele combatante au deschis 
toate „lacătele", au pornit fu
ribund la atac „cu garda des
chisă", riscind, uneori, dar 
jucind — românește — la vic
torie gi numai la victorie ! A- 
ceastă_ indisciplină tactică
(cum ar putea-o socoti teoreti
cienii pragmatici ai fotbalului) 
a avut un efect spectacular fe
ricit din punctul de vedere 
al publicului, încălzit de atacu
rile din ce în ce mai tăioase 
ale celor două echipe. Așa se 
face că „remiza de salon" din 
prima repriză s-a transformat 
in următoarele 45 de minute 
Intr-o remiză de mare luptă, 
victoria atimind de un fir de 
ață pe care au fost gata-gata 
să-l rupă și Dinamo și Steaua.

—Ocazii favorabile deschiderii 
scorului au avut Balint (min. 
1 și arin. 29), Mulțescu (min. 
M), Turcu (min. 37), Augustin 
(min. 43), Stoica (mia. 16) și 
Majaru (min. 47). După un 
„cap" splendid al lui Văetuș 
în min. 49, mingea fiind res
pinsă acrobatic de Nițu în cor
ner, dia tovitara de oolț rare

tata eeieetivă dta careul sta
tist fiind «aaeționaU da funda
ta! diaamertet NICOLAI, ca
re a înscris sec din careul mie.

VEȘNICUL ANIMATOR, BOLONI
TG. MUREȘ, 22 (prin telefon)

Precedată de o scurtă festi
vitate, în cadrul căreia Bdicni 
a primit flori și o cupă de 
cristal, pentru motivele cunos
cute de toți iubitorii fotbalu
lui, partida a purtat ampren
ta emulației pe care acest ani
mator al fotbalului mureșan 
o stirnește de peste un dece
niu în orașul care l-a consa
crat. A.S.A. a pornit in trom
bă, exercitând o mare presiu
ne asupra defensivei pitește- 
ne. Golul a căzut destul de re
pede (min. 13), diatr-e fază ea
re a repetat schema din meciul 
cu Italia, exact in aceeași 
zonă, numai că de data asta, 
surprinzînd zidul advers, iar 
fundașul GALL a șutit puter
nic, mingea atingînd in drumul 
ei spre poartă și un pleter ad
vers. Mureșenii insistă, reali
zează o fază dinamică In min. 
18, Funiei și Gall tint la un 
pas de gol, dominarea se ac

„POLI0 A VRUT,
TIMIȘOARA, 22 (prin telefon)

Timișorenii, bineînțeles cei ce 
iubesc fotbalul, și-au părăsit 
echipa ! Tocmai acum, cind ea 
are nevoie mai mare ca oricând 
de sprijinul lor pentru a-și a- 
meliora poziția în clasament. 
Doar 2 000 de spectatori au fost 
prezenți în tribune, iar ploaia, 
declanșată in min. 18, a mai 
izgonit acasă și o parte dintre 
aceștia, așa că meciul, s-a dis
putat practic intr-un oval de 
beton gol, în care altădată lu
au loc 25—30 000 spectatori. Și 
nu se pcate «pune că meciul 
n-a fost atractiv, echipele, lu
cind u-și cu ardoare șansele pe 
un teren devenit tot mai greu. 
Dimpotrivă, partida a avut des
tule momente de suspans, iar 
prima repriză, echilibrată, a 
fost punctată de 4 mari oca
zii de gol. irosite de Boze- 
șan (min. 14 — șut pe lingă 
Aridu, dar și pe lângă poartă), 
Iamandi (min. 23 — singur cu

DECIDE VICTORIA
bucată de vreme. în rindurile 
echipei locale care pînă atunci 
se arătase prea sigură de vic
torie. Dealtfel. începutul le-a 
foet foarte favorabil tîrgovis- 
tenilor care au deschis scorul 
foarte repede : în min. 4, 
Greaca a executat o lovitură 
liberă laterală din afara. ca
reului si „liberoul" tirgoviș- 
tean, ENE. abil infiltrat prin
tre apărătorii adverși, a îm
pins balonul cu capul în pla
să : 1—9. In min. 12. Mangeac 
se remarcă apărind un sut pu
ternic al lui Constantin. Tîr- 
goviștenii stăpinesc jocul, dar 
S. C. Bacău întreprinde ade
sea contraatacuri periculoase. 
Cea mai bună fază de joc a 
oaspeților în prima repriză a 
fost cea din min. 25 tind Chi- 
taru a reluat cu capul puțin 
pe lingă bară. Repriza se
cundă îi vede pe băcăuani

A DOUA: TOTUL
Au urmat 15 minute Je forcing 
ale campionilor, la un pas de 
un nou gol (hotăritor pentru 
soarta meciului) prin Mulțes- 
cu („cap" alături în min. 58) 
și mai ales prin Augustin, pă
truns impetuos in careu (min. 
S0), N<țu a ieșit la disperare 
să-i blocheze, dar internațio
nalul dinamovist a trimis pe 
lingă stfipul porții. Uriașă o- 
cazie 1 Din acest moment, „fot
balul se răzbună" și Steaua 
(căreia i-a trecut glonțul pe la 
ureche—) se lansează într-o 
suită de „șarje rugbystice" ire
zistibile, Balint — omul nr. I 
al derbyului — tretind de ci- 
teva ori ca un expres prin 
„haltele" apărării dinamoviste, 
imposibil de oprit în repetate 
rinduri, cum s-a întimplat și 
în min. 86, minutul egalării.
Ua contraatac „desenat" per
fect, minge respinsă de Belo- 
d edict la Cimpeanu, angajare 
a lui Balint rare trece de Cus
ter și fuge el in spate"
peste 38 de metri, urmează un 
șut Băpraznic, Msraru parează 
senzațional, dar mingea revi
ne Ia lovan, a cărui „ghiulea" 
nu iartă : 1—1. Majaru și Turcu 
(min. 78 — doi contra un apă
rător dinamovist), Cîmpeanu 
(„cap" alături — min. 72) ți 
Mulțescu (tot „cap" alături — 
min. 74) trec, apoi, pe lingă 
victorie. în min 76 se produce 
o fază litigioasă din punctul 
nostru de vedere (Balint fiind 
faultat in marginea careului de

centuează dar, iată, împotriva 
cursului jocului, noul introdus 
Dotei Zamfir trimite lung pes
te apărarea avansată a gazde
lor, ROMAN țișnește spre poar
tă și egalează (min. 31). Pînă 
la sfirșitul reprizei, Biro I tra
ge foarte frumos o lovitură li
beră (min. 38) la cițiva cen
timetri de bară, iar după două 
minute, Dorel Zamfir e gata 
să valorifice din nou plecarea 
neeontrolată a fundașilor cen
trali mureșeni, fiind la un pas 
de gol.

După pauză, echipa gazdă se 
desprinde, BOTH II, aliat in 
vervă, demarează, „întoarce" 
și șotează io cros, preluind 
conducerea (min. 52). Ocaziile 
mureșenilor se înmulțesc, pi- 
teștenii renunță, Biro I trimite 
o „boltă" peste portarul Cris
tian, tribunele aplaudă golul, 
dar mingea cade pe plasă și 
meciul se încheie practic ta 
■ta. 88 etad. ta o pasă scurtă

DAR... N-A PUTUT
Suciu în față, în loc să șute- 
ze, pasează Iui Pițurcă, permi- 
țind lui Mițar să intervină), 
Popescu (min. 38 — șut din 
voleu la vindu, scos spectacu
los de Suciu) și Manea (min. 
43 — intirzie șutul și Aridu 
ii plonjează in picioare). „Poli" 
a dștigat repriza la... cernere 
(5—3), dar F. C. Olt a avut 
mai multe șuturi G—3).

Timp de 20 de minute din 
repriza secundă, gazdele au a- 
tacat în forță, Giuchici a exe
cutat spectaculos și periculos 
loviturile de colț, la două din
tre ele (min. 52 și 56) Bozeșan 
și Manea aflindu-se Ia un pas 
de a deschide scorul. Treptat, 
jocul s-a mai echilibrat, dar 
nu pentru mult timp, pentru 
că tot gazdele au dorit mai 
mult să marcheze și, în min. 
75, Manea a avut golul în vîr- 
ful bocancului, dar precipitat, a 
șutat imprecis. Și cum se în- 
tîmplă de multe ori în astfel

mult mai activi și. ca o re
compensă a efortului lor. in 
min. 51 tabela de marcaj ara
tă 1—1 in urma golului Înscris 
de I. SOLOMON din acțiune 
personală pornită din i apro
pierea centrului terenului. Bă
căuanii echilibrează partida si 
se părea că vor menține ega
litatea pe care o doreau. Gaz
dele insă încep odată cu mi
nutul 75 un adevărat iurea. în 
min. 76. V. Radu nu reușește 
să împingă mingea în poartă 
de Ia 2—3 m.. pentru ca în 
min. 77. după o altă mare o- 
cazâe in urma unei învălmă
șeli prelungite în careul bă
căuan, tînărul atacant central 
avea să se revanșeze cu brio 
în min. 83 : Aelenei execută 
excelent o lovitură de colt. 
V. RADU se înaltă peste apă
rătorii adverși si reia cu ca
pul imparabil la colt, jos in 
stingă portarului.

Radu URZICEANU

SAU NIMIC !
DiNAMC 1 (6)
STEAUA 1 (0)

Slodlon Dloomo; teren bun; timp 
favorabil; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi: w-1? (pe eoortâ: 3-4). Car
nete: 13-t Au maraol: NICOLAE 
(mfa. 4»), esnecthr IOVAN (min. 66).

DINAMO- MORARU - f. Marin. 
NICOLAE Dinu, MOVILA - AUGUS
TIN, MULȚESCU, Custou — fardoche, 
Vaeluj, Oroc (min. 70 Drognea).

STEAUA: NIȚU (min. 62 IORDACHE) 
- Anghelmi, FL MARIN. BELODE- 
DICI, Eduard — Stoica. IOVAN. MA
JARU - Cknpea-iw (min. S0 Minea), 
BALINT. Turcu.

A arbitrat bine N. Rainea (Birlcd); 
fa linte: M. Agente (Arad) șr FI. 
Popescu (P’oieștl).

Cartonate galbena: STOICA, MUL- 
ȚESCU. EDUARD.

Trofeul Pefschovschî: 10. La speran
țe: 1-1 (0-0).

16 m, în interior D, arbitrul 
Hainea, care a condus perfect 
restul partidei, este ia 3 m de 
fază, nu acordă penalty, nu a- 
cordă nimic, dar poate că 
a văzut mai bine de la citiva 
pași dedt noi, care ne aflam 
la distanță. Nimic notabil pînă 
la sfirșit. ambele echipe acu- 
zînd psihologic consumarea ce
lor două virtualități (la un pas 
de realitate) care Însemnau to
tul sau nimic, adică victorie 
sau înfringere. Așa eă un 
punct pentru fiecare a repre
zentat un final bun pentru 
toată lumea...

Marius POPESCU

A.S.A. TG. MUREȘ 3 (1)
F.C. ARGEȘ 1 (1)

Stodion „23 Aigust"; teren bun; 
timp bun pentru fotbal; spectatori — 
circo 8 000. Șuturi: 18-3 (pe poartă: 
7—3) Camere: 10-0. Au marcat: GALL 
(min. 13). BOTH II (min. 52), BO- 
LONI (min. 80), respectiv ROMAN 
(min. 34).

A.S.A.: Varo — Szabo. Ispîr, Je
nei. Gall - BOTH II, BOLONI. C. 
lire. Fonici (min. 64 Varga) - Cior- 
ceri, BIRO I (min. 75 Matefi).

F.C ARGEȘ: Cristian - VOICU,
Moiceanu. Stanca. Tulpan — Badea. 
ROMAN (min. 58 Ignat), lovănescu 
(min. 17 D. Zcmfîr), M. Zamfir — 
Rotea. Jurcă.

A orbitrat bine V. Antohi (lași): 
fa linia: P. Plenescu (P. Neamț) ți 
C. Gheorghe fSuceovo).

Cartonașe golbene: FANIO.
Tratau* Petscbovschi: 10. Lo speran

țe: 3-0 (1—0)

a tei Ciureeri, BOLONI devine 
șuleurul pe eare-I cunoaștem 
și înscrie imparabil, răspunzind 
florilor $i aplauzelor care i se 
adresează.

loan CHIR1LA

„POU" TIMIȘOARA 0
F.C OLT •

Sfodion „1 Mai"; laraa alunecos; 
timp ploios: tpaetaiort - circa 2 000. 
Șuturi: »-l1 (pa poartă: 4-4). Car- 
ner.: 13-4.

„POU": Suciu - Șunda. I. MIHAI. 
MITAR, Murar - ROTARU. Manea. 
Bozeșan — Anghel (min. 62 Făttini- 
țon). Giuchici. Petrescu (mîn. 46 
Lehman).

F.C. OLT: ARICIU - Prepeliță, 
Bumbescu. CAȚOI. Despa - BALAUR, 
M. Popescu (min. 44 State). Băr- 
bulescu (mîn. 60 Chlvescu), EFTIMIE 
— Iamandi, Pițurcă.

A arbitrat bine R. Matei; fa li
nie: M. Constantinescu șl C. Voi- 
cu (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 1-1 (0-0)1

de situații, în final oaspeții 
erau gata-gata să Înscrie ei 
prin Iamandi (min. 85) și Pre
peliță (min. 88). Ar fi fost însă 
nedrept pentru că „Poli" s-a 
dovedit mai mult timp în o- 
fensivă, luptînd exemplar pen
tru a cîștiga.

taurentiu DUMITRESCU

C.S. TIRGOVIȘTE 2 (1)
S.C. BACAU 1 (0)

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — cir* 
co 10 000. Șuturi: 13-7 (pe poarta: 
8—2). Cernere: 11—7. Au marcat: 
ENE (min. 4) și V. RADU (min. 83). 
respectiv I. SOLOMON (min. 51).

C.S. TIRGOVIȘTE: Mia - NICU- 
LESCU, DUMITRESCU, ENE, Agiu - 
KALLO, Constantin (min. 70 Isaio), 
AELENEI — Greaca, Cojocaru (min. 
50 V. Radu), O. Popescu.

S.C. BACAU: Mangeac — Andrieș, 
Corpuci, G SOLOMON, Elisei - Ar
ieni, I. SOLOMON, ȘOȘU - Penoff, 
ANTOHI, Chitoru (min. 72 Șoiman).

A arbitrat foarte bine M. Neșu (O- 
rodeo); la linie: C Corocan (Reșița) 
și T. Chelu (Giurgiu).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran* 
țe: 3-1 (2-0).
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Au campionatele europene ile lupte greco-romane

SORȚI ASPRI PENTRU SPORTIVII NOȘTRI TORUL MAROCULUI"
22 (prin lele- 
dimineața, Pa- 
din capitala

BUDAPESTA, 
fon). De vineri 
latul sporturilor 
Ungariei a devenit gazda unei 
alte competiții de amploare : 
campionatele europene de lupte 
greco-romane. Pe foile de con
curs sînt înscriși 118 luptători 
din 20 de țări. Spre deosebire 
de luptele libere care își au 
„așii" pe mal multe continente 
(Europa, Asia, Ame.ica de 
Nord), „greco-romanele“ au cen
trul marilor performeri numai 
în țările europene. Așadir, 
campionatele contin.entului
nostru prilejuiesc, de fiecare 
dată, întreceri între marii ma
eștrii ai stilului. Inutil, deci, 
să mai subliniem că la fie
care categorie de greutate se 
află în luptă campioni olim
pici, mondiali sau 
Ceea 
faptul că la această 
ediție sorții au fost 
decît vitregi pentru 
români.
primul 
Andrzej 
rele său 
cu Ghenadi 
campion mondial în 1981'82 si 
european în 1982; Ilie Matei CU 
Igor Kanighin (U.R.S.S.", cam
pion mondial în ’81 și euro
pean în ’82. Ion Draica 
Andrzej 
medaliat _
ediție în care Draica a obți
nut „bronzul". Și parcă nu ar 
fi fost suficient, în grupele 
sportivilor români concurează 
aproape toți pretendenții la 
trep''le podiumului de onoare!

Tn reuniunea de dimineață, 
primul a intrat în competiție 
Constantin Alexandru (52 kg) 
întîlnindu-1 
(Bulgaria). Mai incident

europeni, 
insă este 
a XXX-a 
mai mult 

. luptătorii
Concret: chiar din 

tur. Ștefan Kusu cu 
Supron (Polonia), ma
ri val; Ștefan Negrișan 

Ermilov (URSS),

ce trebuie spus

L CU
Mălină (Polonia), 

cu argint la C.E. ’82,

pe M. Mladenov
mai

ager, luptătorul bulgar a cîs- 
tigat la puncte cu 2—0. A ur
mat Stefan Rusu (74 kg) cu A. 
Supron. Dornic să-si ia 

.-vanșa
tembrie, 
nostru 
cucerind 
mondial, 
european____ __
ceput meciul vijelios, 
din toate pozițiile. Rusu l-a 
temperat cit a fost posibil, 
dar la pauză scorul era de 3—1 
pentru Supron. In cel de al 
doilea rund polonezul și-a mă
rit avantajul la 6—1, ciștigind 
în final cu 7—2. A fost apoi, 
rîndul lui Vasile Andrei 
kg) care l-a întîlnit 
landezul K. Manni. " 
lui român i-au fost 
te doar 
încheia 
rie la 
(68 kg), 
a cedat 
valorosului său 
Ermilov. La _ ' __
tei i-a rezistat lui I. Kanighin 
pină când mai erau 8 secunde, 
moment în care tînărul luptă
tor român (22 de ani) a primit 
avertismentul descalificării.
Constantin Ută (62 kg), deși 
l-a condus cu 1—0 pe B. Ga
briel (R. F. Germania) a fost 
descalificat în min. 5. Ion 

. Draica (82 kg) a avut o reve
nire surprinzătoare in meciul 
cu A. Mălină fiind condus 
după prima repriză la puncte : 
0—2. In cea de a doua, după 
ce a egalat (2—2) Draica a
mai reușit un punct : 3—2. în 
fine, tot în reuniunea de di
mineață a luptat și Roman Co- 
dreanu (+100 kg) cu I. Nagy 
(Ungaria). După o luptă de u- 
zură, fără puncte tehnice. în

re
de la Katowice (sep- 
1982), cînd Fănică ăl 

detașat, 
campion 
campion 

— a în- 
atacind

l-a învins 
titlul de 
Supron — 

anul trecut

(100 
fin- 

Sportivu- 
suficien- 

15 secunde pentru a 
meciul printr-o victo- 
tuș. Ștefan Negrișan 
cum era de așteptat, 
la puncte (0—8) în fata 

adversar G. 
„90 kg". nie Ma-

min. 5.06 s-a dictat dublă des
calificare.

în cea de a doua reuniune, 
pină Ia ora convorbirii tele
fonice, unii dintre luptătorii 
noștri au intrat din nou )te sal
telele de concurs, iar cei de la 
la 48 și 57 kg au susținut par
tidele primului tur. Ilie Miuți 
(48 kg) a repurtat o victorie 
înainte de limită, prin supe
rioritate tehnică (12—0), in 
meciul cu O. Krogcgard (Da
nemarca). Nicolae Zamfir (57 
kg), în duelul cu bulgarul E. 
Ivanov a obținut succesul cînd 
nimeni nu se mai aștepta : 
2—4, in prima repriză și. cu o 
conturare laterală. 4—4 cu cea 
de-a doua ciștigind astfel par
tida. Șt. Rusu a trecut în tu
rul II de un adversar redu
tabil, sovieticul V. Kalikin pe 
care l-a învins la puneje : 2—0 
în prima repriză. 2—1 • în final. 
Șt. Negrișan, victorie netă_ la 
puncte : 7—1 cr ""
(R. F. Germania).
clar (8—1) a dispus și C. Uță 
de 
Din ■■
victorie spectaculoasă. De astă 
dată în partida cu bulgarul 
D. Djamov. La pauză : 
După pauză 3—3 și cînd 
erau cîteva secunde : 
Bravo Draica !

In încheiere, clasamentul ca
tegoriei +100 kg

\re“, întrecerile 
joi noaptea, după 
birii telefonice : 
Baila (Ungaria), 
ropean, 2. N. Zlaiev (Bulgaria). 
3. B. Bigaev (U.R.S.S.).

7—1 cu K. Muller 
La fel de

M. Starek (Cehoslovacia), 
nou I. Draica a obținut o

Două reprezentative de ciclism 
ale țării noastre au luat parte 
recent la întreceri peste hotare, 
debutlrid astfel in noul sezon in
ternațional al rutierilor

Selecționata României, pregă
tită si condusă de antrenorul e- 
merit Nicolae Voicu, a participat 
la „Turul Niedcrsacnsen” (R. F. 
Germania). Disputată Intre 8 șl 
16 acriile, de-a lungul a 1 C00 km, 
impărtiți in 8 etape. întrecerea a 
reunit la start 81 de alergători 
din 14 țări. »A fost — ne decla
ra antrenorul Nicolae Voicu — o 
întrecere extrem de rapidă. Me
dia orară generală — 45,450 km 
—. ca si cele realizate In unele 
etape — 50,300 km la contratimp 
pe echipe și 48,120 km la bloc 
— atestă acest lucru. Dintre ru
tierii noștri, cel mai bine s-a 
comportat Mircea Boinașcanu, 
clasat finalmente ne locul VI". 
Iată clasamentele finale :

Individual : 1. D.
(U.R.S.S.) 27h:1614 ; 2.
(R.D.G.) la 2:20 : 3. D. 
(R.D.G.) la 1:14 ; 4. I. 
(U.R.S.S.) la 1:26 : 5. T. 
Vllet (Olanda) la 2.30 : 6. 
CEA ROMAȘCANU la 5:31_ 
I. Gancea la 14:32 — 
stantmescu la 28:42 ;... 41. C. Pa- 
raschlv la 30:03. C. Căruțașu a 
fest scos din control la contra
timp individual.

82 h.
3. 
la 
la

Echipe : 1. R.D. Germană 
20:34: 2. U.R.S.S. la 4:01 ; 
Olanda la 12:48 ; 4. Polonia 
33:36; 5. Sei. Niedersachsen 
18:15: 6. România la 48:26.

Selecționata de tineret a parti
cipat la cea de a 12-a ediție a 
«Turului Marocului" (5—17 apri
lie). Și-au disputat întîietatea 78 
de alergători dn 12 țări, pe un 
parcurs de 1 600 km, împărțit in 
12 etape. Clasamente finale :

Individual : 1. A. Pctermann
40 h.48:59 ;
“' ’ 1:24.

6:51 ;... 24.
1 h.31:45 :... 

la 1 h.37:53 !.

L F.
3. M.

Bo- 
Nej- 
Cor-

40. 
.. 44. 
. 50. 
. 52.

r y

(Urmare din pag. 1)

(42—25). Au marcat : Bădî- 
nici 16, Pali 13, Borș 12, Hînda 
12, Stoichiță 6, Hoszu 5, Gre- 
cu 5, Ciubăncan 5, Tocală 3, 
Grigoraș 2 pentru România, 
respectiv Van Roy 14, Ver
bruggen 12, Desplat 7, Vanma-

IN DRUM SPRE 6 ME
TRI...

atletica 
an o bă-

3.
4.
5.

Lipinș
N. Raab 

Radtke 
Felze 

van 
MIR- 

;... 20. 
39. V. Con- 

41. C.

(R.D.G.) 
den (R.D.G.) la 
jarl (Maroc) la 
nel Nicolae la 
Nicolae Aldulea 
Olimpiu Celea la lh.îl:15 
Vasile Apostol la 2h.l9:31 
Petrus Mitu la 2 11 35:32 !... 60 Va
sile Mitrache la 3h.21.06.

Echipe : 1. R.D. Germană 127 h. 
31:20; 2. Franța la 29:11; 3. Ma
roc la lh.04:oo: 4. U.R.S.S. la 
lh.l7:41; 5. Olanda la 111.38:58 ;
6. Maroc — tineret la 2 h.19:16 ;
7. România-tineret la 2h.25:ll.

„Lipsiți de experiență și neo
bișnuit! cu participarea la o 
cursă atlt de lungă la Început de 
sezon, rutierii noștri — pe spu
nea antrenorul Vasile iSelejan, 
care a însotlt echipa — n-au pu
tut realiza performante de sca
mă. A fost, totuși, 
pregătire, „Turul

0—3. 
mai 

4—3.

de la „libe- 
încheindu-se 

ora convor-
1. Jozsef 

campion eu-

Dan GARLEȘTEANU

ALTE VICTORII ALE

- In 
polo 

la

POLOIȘTILOR NOȘTRI
SOFIA, 22 (Agerpres). - 

turneul internațional de 
pe apă pentru juniori de
Sofia, echipa României a în
vins cu 10—9 pe cea a Greciei 
și cu 20—10 formația Poloniei. 
Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Spania 14—10; Bulgaria — R.F. 
Germania 8—8; Spania —Tur
cia 13—5; Bulgaria — Polonia 
12—4.

C. M. de hochei pe gheață
CANADA - CEHOSLOVACIA 3-1

6, De Roo 2, Der
2, De Wandelek 2, 
Au arbitrat: M. Ber

ssenhove 
Marliere 
Georis 2. 
nats (U.R.S.S.) și B. Shuminer 
(Israel).

Siinbătă, de la ora 17 : Bul
garia —' Belgia, România — Is
rael ; duminică, de la ora 
16 : Belgia — Israel, Româ
nia — Bulgaria.

In ziua a cincea a C.M. de 
hoche ipe gheață grupa „A“, la 
Dortmund, în prezenta a 4 200 de 
spectatori, Canada a reușit o ne
așteptată victorie În fața Ceho
slovaciei, după evoluția destul de 
modestă de plnă acum. Canada 
a clștlgat cu 3—1 (0—4, 0—0,
3—0), lmpuntndu-se net în ultima 
repriză a jocului. Scorul a fost 
deschis de Lala (min. 12) in pe
rioadă de dominare cehoslovacă 
și s-a menținut astfel timp de 
două reprize. duDă care. în ul-

tima, Dionne 
ori (min. 43 
(min. 53) a 
final.

In celălalt____ ... __________
landa a întrecut Italia cu 6—2.

Clasamentul după patru etape : 
- - ceho-

Suedla 
P (13- 
(9-14), 

7. R.D.
8. Italia

a înscris de două 
și 48) iar Patrick 
stabilit rezultatul

med al zilei» Fin-

L U.R.S.S. 3 p (20—2), 2. 
slovacia 8 p (15—7), 3.
6 p (14—11), 4. Canada 4 
12), 5. R.F. Germania 4 p 
6. Finlanda 3 p (11—13), 
Germană 2 p (8—15), ' 
0 p (3—19).

util pentru
____ , „ Marocului", 

excelent organizat, fiind și o 
bună experiență pentru sportivii 
noștri aflați la început de ca
rieră".

Fotbal I'meridiane

Una din probele 
care anunță în acest 
tălie extraordinară pentru do- 
borîrea recordului mondial șl 
apropierea lui, tot mai mult, 
de înălțimea de vis a celor 
6 metri este săritura cu pră
jina. După cum se știe, ac
tualul record mondial, datînd 
din 1981, este de 5,81 m și 
aparține săritorului sovietic 
Vladimir Poliakov. în această 
iarnă însă, americanul Billy 
Olson a reușit o săritură de 
5,CO m (record mondial de 
sală) anunțîndu-se ca princi
pal favorit în disputa pentru 
recordul lumii. Iată însă că 
debutul de sezon în aer li
ber, dincolo de Ocean, a adus 
în prim plan un alt candi
dat : Brad Pursley. El are 
23 de ani (s-a născut Ia 24 
mai 1960), 183 cm și 77 kg
și este student la Universita
tea Abilene din Texas. Cu 
prilejul unui mic concurs în 
aer liber, la Abilene, el a 
trecut peste ștacheta înălțată 
la 5,75 m, performanță egală 
recordului ^>.U.A., realizat 
anul trecut, la Nisa, de I .ve 
Volz. Iată cum au 
rezultatele sale în 
ani : 1979 — 5,18 m, 
5,50 m 1981 — 5,50

’e4z
UN SPORT
LA ALTUL

NOU CANI
DE FOTBAL 

informează Agen- 
Presse, cel mal

Larisa Popova

evoluat 
ultimii 
1980 — 

m, 1982 
— 5,62 m, 1983 — 5,75 m. După 
ce a reușit ,5,75 m, Pursley•---------- — succes> ia
5,82 m. „Am fost foarte obo- 
șit — spunea. Cred sincer că 
aș putea reuși în săptăminile 
viitoare. Dar și alți săritori 

putea realiza

încercat, fără

CEL MAI 
PIONAT

După cum 
ția France 
nou campionat de fotbal este 
cel al Vaticanului, care este, 
precum bine se știe, statul 
cel mal mic din lume (44 
de hectare și nici 2000 de lo
cuitori) . în campionat par
ticipă opt echipe, între care 
„Vigilanza* — formație a 
vechii jandarmerii pontifi
cale, „Capella Giulia", „Po- 
liglotta" — echipa tipografi
lor, „Apsa" — reprezentativa 
personalului administrativ, 
„Biblioteca", „Musei", „Garda 
elvețiană" — singura echipă 
complet laică și străină (el
vețieni) și „Posta", a func
ționarilor poștali. Campioana 
va fi
CEI 
TIVI

americani ar 
o asemenea ispravă î“...

PREMIU PENTRU SECU
RITATEA SCRIMERILOR

Mai cu seamă de anul tre
cut, după accidentul mortal 
căruia i-a căzut victimă re
putatul floretlst sovleitc Vla
dimir Smirnov, Federația in- . .. .. . . . esje

unor
ternațională de scrimă 
preocupată de găsirea ____
soluții pentru mărirea secu
rității scrimerilor în timpul 
asalturilor, la cele L__l 
floretă, spadă și sabie, 
acest context se î~__.l_ v. 
inițiativa Comitetului Olimpic 
Național Italian (CONT) care 
a hotărît să organizeze un 
concurs internațional, cu pre
mii importante, care să aducă 
ameliorarea securității de care 
aminteam mai înainte.

trei arme: 
în 

înscrie și

cunoscută la 11 iunie.
MAI BUNI SPOR- 

Al REPUBLICILOR 
FEDERATIVE

numărul 1 din 1983 al 
revistei „Panorama olimpică", 
organ al Comitetului olimpic 
al U.R.S.S., am găsit o listă 
a celor mai buni sportivi din 
cele 15 republici federative, 
în anul 1982 : Iuri Burlakov 
(R.S.F.S.R. Rusă) . — campion 
mondial la schi, Iuri Sedlh 
(R.S.S. Ucraineană) — cam- 
pion european la aruncarea 
ciocanului, Vladimir Parfeno- 
visi (R.S.S. Bielorusă) — 
campion 
Svetlana 
Uzbekă) 
peană și 
dială la 3000 m, Nurlan Men- 
digaliev (R S.S. Kazahă) — 
component al echipei de polo, 
campioană - a lumii, Teimuraz 
Kazarașvili (R.S.S. Gruzină) 
— campion mondial de lupte 
greco-romane, Garri Kasparov 
(R.S.S. Azerbaidjană) — com
ponent al echipei cîștigătoare 
a Olimpiadei de șah, Vladas 
Turla (R.S.S. Lituaniană) — 
campion mondial la pistol ca-

în

mondial la 
Ulmasova

- campioană 
recordmană

canoe, 
(R.S.S. 
euro- 
mon-

libru mare,
(R.S.S. Moldovenească) — 
campioană mondială la cano
taj, Waldls Valters (R.S.S. 
Letonă) — component al echi
pei campioane de baschet, 
campioană mondială, Aleksan
dr Melentiev (R.S.S. Kirghiză)
— campion mondial de tir, 
pistol liber, Anatoli Starostin 
(R.S.S. Tadjikă) — campion 
mondial de pentatlon modem, 
Benur Pașaian (R.S.S. Ar
meană) — campion mondial 
de lupte greco-romane, Alek
sandr Zdravomislov (R.S.S. 
Turkmenă) — medaliat cu 
bronz la C.M. de canotaj, 
Helno Puuste (R.S.S. Estonă)
— medaliat cu bronz la C.E. 
de atletism, la aruncarea su
liței.
„PLEDOARIE" PENTRU 

FOTBAL
în același timp, în mai 

multe localități din Maroc 
s-a desfășurat zilele acestea 
un campionat mondial de 
fotbal cu participarea a 12 
reprezentative naționale. Dar 
nu orice fel de reprezenta
tive ci unele alcătuite exclu
siv din... avocați ! De altfel, 
competiția s-a și numit 
„Mundiavocat". Pledoaria 
vocațllor pentru fotbal a 
se spune, mal mult 
convingătoare !...

INCREDIBIL DAR...
DEVĂRATI

TURNEUL DE BASCHET{m] 
DE LA SOFIA

în ziua a doua a turneului 
internațional de baschet mas
culin de la Sofia au fost în
registrate următoarele rezulta
te: Sofia I — București 88— 
86 (52—51), Sofia II — Buda
pesta 98—82 (48—36). Belgrad
— Viena 108—73 (52—33), Var
șovia — Moscova 85 —79 (50— 
47).

MONEZILE OMAGIALE ALE 
J.O. ’84

Monezile omagiale destinate 
să comemoreze Jocurile Olim
pice de vară de la Los Ange
les 1984 au fost desenate de 
celebrul pictor spaniol Salva
dor Dali, fiind prezentate în 
premieră marți, 
pe Main (R.F. Germania). — 
ceste monezi de argint, repre- 
zentînd scene sportive, vor fi 
emise în 400 000 de exemplare 
și vor fi vîndute în întreaga 
lume.

la Frankfurt
A-

LOTUL OLIMPICILOR 
LANDEZI T

Antrenorul olandez Ger Blok a 
comunicat presei numele celor 
16 jucători reținuți în vederea 
meciului România — Olanda, de 
la Rm. Vîlcea, la 27 aprilie, în 
cadrul 
Iată-le : 
terdam), Van Ede, Wouters, Ade- 
laar (F.C. Utrecht), Van Gaal, 
Van de Berg Van Tiggelen, Hol- 
verda (Sparta Rotterdam), Su- 
vrijn, Koevermans (Fortuna Sit- 
tard). Marijnissen, Ho f man (Roda 
JC Kerkrade), Van Dord (AFC 
Amsterdam), Drost (PEC Zwolle), 
Woudsma (Deventer), Van der 
Hooft (Helmond sport).

DE PRETUTINDENI
• U.R.S.S. (etapa 6 a cam

pionatului) : Torpedo Moscova — 
Metalist Harkov 1—1, Pahtakor 
Tașkent — Cernomoret Odessa 
1—2, Dinamo Tbilisi — Dnioer 
Dniepropetrovsk 3—1. Neftici Ba
ku — Șahtlor Donețk 3—1. Ara
rat Erevan — Dinamo Minsk 2—0, 
Torpedo Kutaisi - Jalgiris Vil
nius 1—2, Dinamo Kiev—T.S.K.A. 
Moscova 1—0. Dinamo Moscova 
— Spartac Moscov’a 0—3, Zenit 
Leningrad — Nistru Chișinău 4—1. ■ 
Clasamentul : 1. Ararat 10 p, 2- 
Torpedo Moscova 10 p, 3. Zenit
8 p, 4. Șahtior 7 p. 5. Ccrnomo- 
reț 7 p, 6. Jalgiris 7 p, etc.
• în cadrul grupei 5 a „Cupei 

Libertadores*4. la Asuncion (Pa
raguay) echipa locală Olimnia a 
pierdut cu 1—0 meciul cu forma
ția uruguyană' Nacional din 
Montevideo. Clasamentul grupei: 
1. Nacional (Uruguay) 5 p (3 
jocuri), 2. Wanderers (Uruguay» 
3 p (2 j), 3. Nacional (Paraguay) 
2 p (3 j), 4. Olimpia (Paraguay) 
0 d (2 j).
• Zilele acestea urmează să în

ceapă al 17-lea campionat nord- 
american. Iau parte : Cosmos
New York (cu Beckenbauer tn 
formație). Canadienii Toronto 
(aici va activa si italianul
ga), Tampa 
Lauderdale 
Washington.

a Azi are 
Turcia

preliminariilor olimpice. 
Storm (Excelsior Rot-

2.

Bay, Seattle. Fort 
și „Team America*
loc la Izmir, meciul 

R.F, Germania din ca
drul grupei a 6-a a preliminari
ilor campionatului european. An
trenorul Jupp Derwall va fjlosl 
mulți dintre vechii săi jucători : 
Schumacher, B. FSster. Sticlike, 
Briegel. Dremmlcr, Schuster, 
Rummenlgge. Littbarski ș.a.

a- 
fost, 
decît

A-

pre-Intlmplarea pe care o 
zentăm astăzi s-a petrecut, 
nu de mult, in Cehoslovacia, 
la Olomouo, la un meci de 
fotbal. amical susținut de e- 
chipa Vorwaerts din Frank
furt pe Oder (R.D. Germană). 
In tlmp.il jocului a apărut 
pe teren, tn fugă mare, un 
iepure, care speriat de jucă
tori și mai ales de zgomo
tul galeriei, alerga de colo- 
colo. Unii " 
s-au luat după el, alții șl-au 
văzut de joc. Portarul echi
pei cehoslovace, Miklosiko, a 
executat un plonjon superb, și 
l-a prins pe lepurilă tocmai 
In momentul In care acesta 
era gata să... treacă linia 
porții, dar n-a sesizat că, 
exact in aceeași clipă, mingea 
șutată de un atacant de la 
Vorwaerts a intrat în gol !.,.

dintre fotbaliști

Rubrică realizată d®
Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM . La Moscova a 

încetat din viată, in ădrstă de 64 
de ani, Nina Dumbadze. fostă 
recordmană mondială la arunca
rea discului, campioană europea
nă in 1946 și medaliată olimpică 
In 1952 la Helsinki, una dintre cele 
mal bune aruncătoare din istoria 
probei.

BOX ■ Americanul Roger May
weather, campion mondial pro
fesionist (versiunea W3A) al ca
tegoriei super-pană, șl-a apărat 
titlul, învlnglndu-1 la San Jose 
De panamezul Jorge Alvarado, 
prin abandon dictat de arbitru 
în repriza a 8-a. Mayweather 
este neînvins în 16 meciuri.

CICLISM • Etapa a doua a Tu
rului Spaniei, Cuenca-Teruel (152 
km) a fost cîstigată de belgia
nul Erie Vanderaerden în 
3h50:10, care a Întrecut la sprint 
un pluton numeros. în clasamen
tul general conduce Dominique 
Galgne (Franța), urmat la o se
cundă de Hennie Kuiper (Olan
da) șl la 6 secunde de Bernard 
Hinault (Franța). • Etapa .a 
treia a competiției ..Sealink In
ternational”, Windsor“-Bah (165 
km), a revenit olandezului Bert 
Wekema, In 4hl3:13. tn clasamen
tul general conduce Wekema, ur-

mat de Doyle (Angli ) ’ t 1$1 
Sczeokowski (Pol unim H 1:30.

HOCHEI PE IARBA • Prima 
ediție a Cupei intercontinentale 
feminine, desfășurată la Kuala 
Lumpur, a fost cîștigată de ecni- 
pa Irlandei, care a învins în fi
nală Spania cu 2—1 după pre
lungiri.

SCRIMA • Clasamentul la zi în 
Cupa Mondială. la spadă: Ellmar 
Bormann 
Cuomo 
nowski 
Ribpud 
Moiaev

(RFG) 48 p. 
(Italia) 33 p, 
(Polonia) 32 p, Philippe 
(Franța) 31 p. Aleksandr 

(URSS) 28 p etc.

L.
Sandro 
Swor-

a Partida a opta a me-ȘAH _ ___
ciului dintre marile maestre Nana 
Aleksandria si Tatiana Lemaciko 
s-a încheiat remiză. Aleksăndria 
conduce cu 5—3 și mai are ne
voie de o jumătate de punct pen
tru a se califica în semifinalele 
C.M.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Las Vegas. 
Waltke l-a învins cu 3- 
6—4 pe John McEnroe. . 
zultate : 
6-1. 
6—3. 
6—2. 
6—2,

Alte re- 
Connors — Wilkinson 
G. Mayer — . Hooper 
S. Mayer — Teltscher 

6—3. Leconte — Curren 6—1. 
Pfister — Krick 7—6, 6—4.
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