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Sub președinția io vară,ului 
Ni.'olae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, mai ți. 26 aprilie, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.P..

Comitetul Politic Executiv a 
examinat raportul cu privire 
la măsurile luate de organele 
și organizațiile de partid, con
ducerile ministerelor și unită
ților economice, in vederea 
realizării programelor de re
parații, revizii și întreținere a 
mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor tehnologice. îndeosebi 
a agregatelor energetice pen
tru desfășurarea normală a 
proceselor de producție. Co
mitetul Politic Executiv a a- 
probat un program de măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății de reparații și intre.inere 
a mașinilor, utilajelor si insta
lațiilor, și îndeosebi a celor e- 
nergetiee, pentru creșterea si
guranței in funcționarea aces
tora.

Comitetul Politie Executiv 
a dezbătut, de asemenea. Ra
portul privind execuția buge
tului de siat. a planului finan
ciar centralizat și a celorlal
te planuri financiare in peri- 
ozda 1 ianuarie — 31 martie 
1983.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut și aprobat, de ase
menea. raportul cu privire la 
participarea oamenilor mun
cii la realizarea producției, a 
beneficiilor și Ia 
beneficiilor pe 1982. 
proiectul de decret 
zător. Fondul total de partici
pare a oamenilor 
realizarea 
ficiilor si 
ficiilor in 
sută mai

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut, in continuare, rapor
tul euprinzind sinteza propu
nerilor pentru planul de școla
rizare si a numărului de burse 
pe anul școlar 1983 1984, la toa
te gradele de invățâm nt. In 
spiritul politicii partidului 
nostru de pregătire pentru 
munca și viață a tinerei ge
nerații. au fost adoptate mă
suri privind dezvoltarea în- 
vătămîntului preșcolar. pri
mar. liceal și profesional.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat raportul euprinzind 
principalele concluzii 
tate din controlul 
asupra activității secțiilor 
dustriale anexe de 
consiliile populare și unitățile 
cooperatiste profilate pe con
sum de metal, cauciuc și mase 
plastice. Comitetul Politie 
Executiv a aprobat planul de

măsuri menit să asigure 
voliarea in continuare a indus
triei mici, in spiritul indica
țiilor dale de conducerea 
partidului.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat, in continuare. evo
luția populației si a princi
palelor fenomene demografice, 
In anul 1983. Potrivit datelor 
statistice, la 1 ianuarie 1983 
numărul populației României 
era de 22 527 235 locuitori, spo
rind eu 102 989 locuitori față 
de 1 ianuarie 1982. Comitetul 
Politie Executiv a stabilit ca, 
in perioada care urmează, con
siliile populare județene să a- 
eorde o mai mare atenție as
pectelor demografice, să exa
mineze lunar problemele de 
care depind întărirea familiei 
și creșterea natalității.

Comitetul Politie Executiv 
a dezbătut, in continuare, un 
raport cu privire Ia promova
rea femeilor in funcții de răs
pundere in perioada 31 de
cembrie 197* — 31 martie I9S3

S-a indicat ea organele și 
organizațiile de part'd, de stat, 
de masă si obștești ii abo
neze ia continuare pe baza e- 
nui program, pentru promo
varea ansi număr mai marc 
de femei ia funcții de răs- 

eorespunzătoc en 
rolul important pe 

n au in producție, 
activitate econo-
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impirt'rca 
preenm si 
corespan'

munci- la 
producției, a beoe- 

la împărțirea bene- 
1983 a fost eu U la 
mare deeit in 1931.

pondere, 
iotul H 
exre acestea 
in întreaga 
tnieo-sorială

Ia cadraj_____ __.______ .
Nicalae Ceanșesen a prezentat 
o informare ea privire ta vizi
ta prietenească de lucru e- 
f ce ta aii in țara noastră de to
varășei SST
ședințele 
tetului 
Comuniștilor 
in fruntea 
U.C.L. in 
aprilie.

Comitetul Politie Executiv

$edin;ei. IotitâșuI

Mitia Ribieiei. pre- 
Prezidiului Comi- 

al Uniunii 
Iugoslavia, 

a 
1*

Central
din _ 

unei delegații 
zilele de 18 și

a 
dai • deosebită apreciere con
vorbirilor 
Nieolae 
Ribieiei, 
dialogul 
și rodnic, 
nivel înalt — 
rczuitatele lor, 
(ie de seamă 
$i întărirea, in 
bunelor relații

rezul- 
efeetuat 

in* 
pe 1‘r.gă

dintre tovarășii 
Ceaușeseu si Mi.ia
care — continuând 
tradițional. deschis 
româno-iegosiav ta 

se înscria. prin 
ea o contribu

ia amplificarea 
continuare. a 
bilaterale. la 

cauza pieii. destinderii si co
laborării intre mațiani.

Aprobind intru total înțele
gerile stabilite en prilejul poa
lei dialog româno-ingoslav la 
nivel inalt. Comitetul Politie 
Executiv a stabilit măsuri pen
tru transpunerea lor in viață.

Comitetul Politic Executiv 
a rezolvat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid $i de stat.

portulMr ~ ~ ' .
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCA^K R29C& * SPORT

ANUL XXXIX - Nr. 10 JS2 I

Azi, li Bs. Vllcea. Ăe la va H,3fl, ■

ROMÂNIA - OLANDA ÎN PRELIMINARIILE J.O
RM. VlLCEA, 26 (prin te

lefon). Aici plouă noaptea, iaz 
ziua este un soare strălucitor, 
fierbinte ca in miez de vară. 
Ca și atmosfera fotbalistică. 
In preajma intilnlrii interna
ționale dintre selecționatele o- 
lanpice aîe României si Olan
dei. marți a fost zi plină. Așa 
cum se anthupa, după compo
nenta iotului anunțat de fede
rația olandeză, meciul acesta 
este tratat cu toată seriozita
tea de către oaspeți, lucru de 
care ne-am dat seama, din 
hou. marți, de Ia ora 11, cind 
am asistat la antrenamentul 
fotbaliștilor din țara lui Cruyff 
și Nceskens. nume de care se 
leagă atitea succese ale ..por

ter*. printre care și cele 
finale ale C.XL din 1974 

ai dacă spui Ajax. 
ord sau Eindhoven și e 

Acum insă Olanda 
•limînariile o-

ă
lid n.

suficient.
abordează și pi 
limpice cu alte obiective. Lotul 
deplasat, sosit luni searr. Ia 
Căllmănești (cu 2 internațio
nali ..A” in componență — 
Vauters și Hof man), cazat la

modernul complex balnear (to- 
soțit da 12 ziariști șt 2 co
mentatori TV) marți era pre
zent la an trena merit Șl mă 
văzut din nou, mM bine de 
7# de minute, recunoscuta so
brietate în pregătire, ta an
trenament șl joc (Ce ei chiar 
școală), pregătirea fizică e- 
xemplară, tehnicitatea in regim 
de viteză, robustețea unora 
dintre jucători. Mal mult, tot 
marți, doar la dteva ore dis
tanță. după-amiaza, oaspeții au 
făcut din nou antrenament !

Ia tabăra jucătorilor noștri 
am găsit o atmosferă de lucru 
responsabil, de implicare a tu
turor jucătorilor și antrenori
lor pentru acest meci, „meciul 
reabilitării*, dacă vreți, pentru 
olimpici după insuccesul din 
partida de debut cu Iugosla
via, după acel 1—1 care a lă
sat un gust amar 
tunci. trebuie s-o 
nou, lucrurile nu 

. tratate cu toată 
plecind chiar de 
lotului. Acum acesta este mai 
aproape de posibilitățile reale

pentru că a- 
spunem din 

prea au fost 
seriozitatea, 

la alcătuirea

iAb fotbalului nostru, antreno- 
nd <Hv- Staicu bucurindu-se fi 
de rprijlrml antrenorului fedn- 
rri 0. Drăguți*. De luni, la 
am. vneea M află și M. Lo- 
cesco. șt secundul său de la 
^naționala-, M. Rădulescu. In
tre antrenamente, dimineață, la 
prim și seara, videomagneto- 
scopul merge încontinuu, deru- 
llnd pelicule din fotbalul mon
dial, european, din cel olandez, 
completate cu observațiile- de 
rigoare ale antrenorilor. Expe
riența de la lotul „A", pe cit 
posibil, se transmite și lotului 
olimpic. Marți, după ce ne-am 
înapoiat de la antrenamentul 
olandezilor, M. Lucescu a avut 
imediat o discuție cu fotbaliș
tii noștri, explicîndu-le jccul 
adversarilor, cerîndu-le să se 
angajeze cu toată răspunderea, 
să-și impună jocul, să fie ani
mați doar de gîndul victoriei 
fără a omite să precizeze că 
va fi un med greu, chiar

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3)

Calificarea, o performanță bună pentru baschetbalistele noastre

Intr-o organizare 
(oaspeții de peste 
tinut să sublinieze, 
te r.nd'jri. cit de

DORIM SĂ ARĂTĂM CĂ VALOAREA VOLEIULUI ROMÂNESC
ESTE ALTA DECIT CEA DE LA

Cind am intrat în sală a- 
vea loc un antrenament obiș
nuit. De o parte și alta a 
fileului jucători de volei cu- 
noscuți — mai tineri sau mai
eu experiență — între care 
Dumănoiu, Gizdavu, Tutovan, 
Zamfir, Manole, Căta-Chițiga 
ș.a., urmăriți cu atenție de

Dumă- 
Girlea-

confruntă două echipe : 
noiu, Tutovan, Enescu. 
nu, Căta-Chițiga. Stoian („for
mație probabilă" la ora actua
lă. după cum ni se comunică) 
și... Dascălu, Mina. P. Ionescu. 
Zamfir. Ion. Gizdavu. Fețe 
destinse. atmosferă de lucru 
serioasă, relaxată- „Obiectivele

1

antrenament
blocaj : A. Ion și Dascălu.

tricolorilor*. Trage Dumănoiu. la 
Foto : Dragoș NEAGU

MONDIALE.
32. respectiv 31 de ani. ca 
reprezentanți ai vechiului val. 
jucători cu multă experiență. 
Enescu, Girleanu. Stoian, Căta- 
Chițiga, Mina, Gizdavu, P. Io
nescu. Gheorghe, A. Ion, Das
călu. Manole, Vrincuț, M. A- 
lexandru, S. Pop.

„Un lot — după cum pre- 
tiza C. Chițigoi, antrenorul se
cund — care caută să se

ii

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

W. Schreiber, fostul interna
țional „trecut prin aspre bă
tălii", ' ' - -
chipei 
cînd, .________
vire la jocul ce se desfășura 
în fata sa : „E foarte bine 
așa". „Tutovan. stai 
față". „Linia a doua, 
față".

Asistăm, de fapt, la 
trenament obișnuit al 
masculin de volei în

de curind la timona e- 
nationale. Din cînd în 

făcea observații cu pri-

prea în 
mai în

un an- 
lotului 

care se

noastre sînt mai multe — ne 
spune antrenorul aflat pentru 
prima dată „principal" al echi
pei naționale — dar am să vă 
spun doar unul in care sint 
cuprinse, de fapt, toate cele
lalte : să demonstrăm cn a- 
cești băieți că valoarea vole
iului românesc este alta decit 
aceea arătată accidental Ia mon
dialele de anul trecut". Ne no
tăm numele tuturor ..băieților": 
Dumănoiu si Tutovan — de

A

turneul final din 
Ungaria. In orașul 
de pe Someș. în 
fața unui public 
numeros si entu
ziast. echipa ro
mână a avut o 
comportare bună, 
ea izbutind să în
cheie învingătoare 
toate cele trei me
ciuri susținute (în 
ordine^ cu forma
țiile Belgiei. Israe
lului și Bulgariei), 
indeplinindu-și ast
fel. obiectivul pro
pus.

Cum s-a obținut 
calificarea? In pri
mele două zile mai 
ușor, echipele Bel
giei și Israelului 
(despre care tre
buie spus că se 
află, totuși, în pro
gres vizibil) reu
șind să reziste doar
cite o repriză; în cea de a treia 
mult mai greu, dar cu atît mai 
merituos, deoarece selecționata 
Bulgariei continuă să aibă o

Dumitru STANCULESCU

Aruncă la coș Camelia Hînda, 
o revelație in calitate de
conducătoare de joc; i se opune 
Orit Litany. Fază din meciul

România — Israel

(Continuare in pag a 4-a)
Foto : Ioan LESPUC

Cluj-Napoca

4 BĂIEȚI PENTRU 2,30! I Reportaj la poalele
Pentru mine. Ion Soeter este 
legendă vie a atletismului. 

De cite ori discut cu el, ca 
și acum, la cabana Steaua, 
față-n fată cu semețul Buc- 
șoiu, încă acoperit de nea. mă 
cuprinde nostalgia anilor cind 
domina „înălțimea" cu 1,90 m 
sau 1,95 m. a acelor ani ai 
tinereții noastre din epoca ro
mantică a sportului, cu recor
duri astăzi ignorate de juniori, 
dar poate tocmai prin aceasta 
mai uman. Pe acest om cu 
trupul dintotdeauna mlădios, 
neîngroșat de scurgerea anilor, 
l-am aplaudat în ’52, cînd — 
la Helsinki — a intrat în elita 
olimpică a săritorilor în înăl
țime și. parcă și mai entuziast 
cînd a spart „plafonul" celor 2 
metri, ducînd recordul tării la 
2.02. Tot el ne-a uimit, pe vre
mea cînd Romeo Vilara scria 
atletism împreună cu Tudor 
Vornicu. pe noi gazetarii spor-

tivi din promoția anilor ’50, cu 
dezinvoltura 
la braț 
a călcat 
mondiale 
vieți, cu 
ter alchimist care a transfor
mat sirguința si talentul acelei 
fetițe în aur olimpic.

Acum, mă uimește, din nou. 
cu ambiția netocită de dece
niile încrustate pe răbojul vie
ții sale în atletism.

— Vezi tu, îmi spune cu un 
aer visător. în atletism nu a- 
jungi niciodată Ia capătul am
bițiilor. Si asta e frumos ! Eu 
am trecut recordul tării de 2 
metri, un elev al meu. Po
rumb, il știi, l-a dus la 2,10 
m, iar un altul, Proteasa. tot 
dintre ai mei, l-a trecut din
colo de 2,20. Anul acesta vreau, 
trebuie, să-l duc — tot prin 
băieții mei — la 2,30 m.

— De fapt, vrei să mărești

cu care — braț 
Idanda Balaș — 
picioare recorduri 
nu aduni în trei

cu 
în 
cit 
măiestria sa de meș- I

Bucșoiului, intr-o
zi de vacanță

clubul superperformerilor. re
înființat recent de Zaharia si 
Moroiu...

— Situația mea este, din fe
ricire. mai bună. Moroiu tră
iește prin Anișoara. iar Zaha
ria prin Văii. Eu am o echi
pă ! Da, o echipă cu 4 titu
lari (Constantin Militaru, 2,26 
m anul acesta. Eugen Popescu,
2.24 m tot în ’83,- Daniel Albu.
2.25 m și Silviu Stafii e. 2,20 
m) și 2 rezerve (Gabriel Măr
ginean — 2,10 m și Marian

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)



Opinia președintelui asociației ,,Pionierul" :

„SPORTUL-O COMPONENTĂ
IMPORTANTĂ A VIEȚII"

1000 de muncitoare fac zilnic gimnastică,
pentru destindere, sănătate, frumusețe

zecile de chipuriUrmărind 
tinere și unele mai puțin ti
nere aplecate asupra mașinilor 
de cusut, urmărind- graba din 
mișcările mîinilor, simți un 
sentiment de admirație pentru 
hărnicia, pentru pasiunea pe 
care femeile de la benzi o pun 
în munca lor. Produsul finit : 
splendide ghete de sport, care 
vor duce cu ele in lume — 
căci silit deosebit de apreciate, 
de căutate pe piețele mondiale 
- numele ungi firme cu... re
nume — „Pionierul" București. 
Așadar, aceste femei iși consa
cră forțele si măiestria profe
sională și o anume dragoste de 
meserie sportului, sînt cu gin- 
dul ca tinerii — băieții și fetele 
d n arenele sportive — să poar
te o încălțăminte care 
ușureze, dacă se poate spune 
așa. drumul greu spre 
performanțe. Nu-i de 
că cei ce muncesc la întreprin
derea de încălțăminte ..Pionie
rul" iubesc sportul. îl iubesc 
și-l practică, după cum aveam 
să ne convingem.

„Fetelor ! Gimnastica..." — ne 
surprinde o voce de undeva din 
capătul halei. Ceasul marchea
ză începerea pauzei de .,ora 
1T 
aliniate 
Și ni ca 
execută 
„Miinile 
chiuliți 
dreapta, 
1 000 de 
nierul" 
zilnic. Cu ce rezultat 7 Chipu
rile se înseninează vădit, se 
deștind mușchii, se ride si 
după 5 minute de gimnastică, 
intr-o bună dispoziție generală 
sint desfăcute șervețelele cu 
gustări...

„Iubesc sportul și-1 practică, 
pe măsura posibilităților — ne 
apunea președintele 
sportive - 
să creăm
pentru că e vorba de o com
ponentă
Asta înseamnă sănătate, bună 
dispoziție, cantitate șî mai ales

șă le

marile 
mirare

începerea
Fetele în halate albastre, 

pe spațiile dintre ma- 
niște școlărite cuminți 
comenzile cu precizie : 
la ceafă, rotirea trun- 
spre stingă 
începem..." 

lucrătoare de 
repetă acest

și spre 
Aproape 
la ..Pre
program

asociatiei
iar noi ne străduim 
aceste posibilități,

importantă a vieții.

4 BĂIEȚI
(Urmare din pag. 1)

Ioziescu — 2,03 m) care pot 
însă răsturna toate calculele, 
trecând la trenă. Nu știu, si 
nici nu vreau să știu care va 
sări primul 2,30. Dacă am ști. 
l-am înconjura probabil eu 
prea multă căldură și l-am... 
sufoca. Ceea ce știu — și asta 
foarte 
dintre
Sfârșit 
niada 
iulie „ _____ __ ___ ___
Edmonton, fie la 20 august — 
la „mondialele" de la Helsinki, 
această performanță, trăgin- 
du-i, apoi, după el pe toti cei
lalți.

In această scurtă vacanță de 
primăvară, acești băieți zvelți, 
iși construiesc aici. între munți, 

_ suporți solizi pentru a putea 
urca acolo unde profesorul le-o 
•ere. Alergând prin pădure, ri- 
dicind tone de haltere în „sala 
de forță", sprintînd pe stadion 
•au lucrând la ștachetă, ei pri
vesc mereu spre aceeași înăl
țime, nu pentru a o transfor
ma ta obsesie ; ci pentru a o 
fmblînzi, pentru a se... împrie
teni cu ea.

— Mi se pare că „flop“-ul 
este pentru înălțime cegi ce 
fibra elastică a fost pentru 
prăjină.

— Comparația nu este rea. 
El a adus, intr-adevăr, sărito
rilor un salt neb&nuit, dar cred 
că noul stil poate fi comparat 
mai bine cu tehnica lui Perry 
O’Brien la greutate, cu acea 
plecare eu spatele.

— Oricum ar fi. „foarfecă" 
<1 „ventrala" mi se păreau mai 
puțin acrobatice, mai sportive 
fi prin aceasta mai frumoase...

Unul dintre „echipieri", 
Constantin Militam, lucrează 
tehnică la ștachetă. Linia 
talică urcă si coboară 
cursoarele 
m si 2,25 
veste cînd 
dintr-alta, 
din spate.
ne completăm de minune.

sigur
ei va realiza, 

de iunie — la 
de la Izmir, fie 
- la Universiada

este că unul 
fie la
Balca- 
la 10 
de Ia

Si
de sprijin între 
m. Ion Soeter 
dintr-o parte, 

cînd din fată. 
(„Cînd sînt eu

me- 
pe 

1,90 
pri
cind 
cind 
Toii, 
Pri-

muncă". Președintele 
pledează pentru

calitate in 
asociației 
spcîrt. Iar pledoaria sa are gre
utate pentru că este 
chiar de un director comercial 
de
Constantin Badea, om cu atitea
alte probleme pe cap, aici, la
„Pionierul". Dar nu
gurul sufletist al
sportive de masă.

Tehnicianul Ștefan 
ia serviciul mecanic 
jucător de rugby la 
Roșie, jucător de t 
de volei, insotindu 
ții, ne vor'oea desp 
care se organ.zea: 
etapei de vară a „Daciadei1 
tenis de masă fi șah- la fo 
și cros, ne sugera să ne pe 
in fața unor panouri p€ < 
erau afișate „exercițiile 
gimnastică". -Olin 
programele de ex 
răta. ba 
care au 
cros, in 
Avem o 
moașă, 
mobilizează-.

La atelierul mecanic 
oprit la ..Colțul baiter- 
Maistrul Gheorghe Pintea a 
fost jucător de fotbal, dar ce 
s-a gândit : „Să facem ceva 
plăcut și folositor in timpul 
pauzei. Să facem haltere. Cine 
ridică de mai multe ori. Mai 
ridem. ne mai distrăm și ne 
destindem". Și ideea Iui Pir.:ea 
a prins de minune. Alu suEe- 
tiști : Gheorghe Miu. tehnician 
in atelierul de creaâe. Aristide 
Grigoriu, șef de echipă la a- 
justaj. Marin Antonie, George- 
ta Negoiță, Aurelia Pislău, 
Cornel Macine — aceștia duc 
sportul de masă înainte.

Urmărim, la capăt de bandă, 
frumoasele ghete de sport, ea 
niște obiecte de artă. Numai 
niște adevărați iubitori a: spor
tului stat în stare să creeze 
asemenea lucruri pentru sport. 
Am ffiunit pe fetele, pe femeile 
și pe bărbații de la ..Pionierul*.

vorba

întreprindere, tovarășul

este s'.n- 
acti vi tatii

Ivan, de 
șef. fost 

Gri vița 
handbal și 

ne prin sec-

ile de 
noștri". 
Ne a- 

ba dincolo ,,fe:e 
duminică la 
Tinere tutui.

ini-

colo
alergat 
parcul 
secretară U.T.C.

Viorica Lazăr. care Ie

ne-.

Azi, in „Parcul copilului",

de la ora H Â ZZ-a Șl AL.. CAMPIONATULUI DL RUGBY
înaintea

na

Etapa a 22-a a Diviziei „A" 
de rugby reține atenția, în pri
mul rînd. prin partida dintre 
Steaua, actualul lider, si Di
namo, campioana anului pre
cedent. Este un meci de tra
diție în care evoluează valori 
de necontestat ale rug'oyului 
nostru, sportivi susceptibili să 
fie prezenți la partida decisi
vă din Campionatul european 
F.I.R.A., de la 15 mai, cu 
XV-le Uniunii Sovietice. De 
ce facem această subliniere ? 
Pentru că înainte de orice este 
de așteptat să asistăm la un 
meci de înaltă factură tehni
că, la un frumos spectacol 
sportiv pe care sint capabile 
să-1 realizeze aceste două for
mații fruntașe. Si aceasta in
diferent de miză...

Șansele ? Greu de anticipat ! 
Dacă es’.e să ținem seama de 
pozițiile in clasament, atunci 
Steaua pornește cu un ascen
dent moral asupra adversarei 
sale. Dinamo, in schimb, are 
atuul de a fi ciștigat partida 
din tur si — cum ne-am dat 
seama — va intra în joc cu 
ambiția de a * șterge aminti
rea eșecului de duminică de 
la Baia Mare. O victorie care, 
in contextul altor rezultate-

surpriză, ar putea reconsidera 
întregul clasament.

Ce garnituri vor 
cele două echipe ? 
anuntat următoarea

prezenta 
Steaua a 

formație

în cazul lui Dinamo se pre
conizează echipa : Petre — Al- 
dea, Marghescu, I. Constantin, 
lonescu — Podărescu, Pa- 
raschiv — Zafiescu, Borș, Ve-

PROGRAMUL ETAPEI ȘI ARBITRII

Blrlad:

Constanța:

Timișoara:

Petroșani:

Sibiu:

București:
București:

C. Cristă-
ora 14,

RULMENTUL — GRI VIȚA ROȘIE (în tur 9—18). 
stadion Rulmentul, ora 10, P. lonescu, Buc. Se 

joacă joi 28 IV
FARUL — GLORIA P.T.T. ARAD (10—3), stadion 

Farul, ora 10, Șt. Rădulescu, Buc.
UNIVERSITATEA — POLI 16 FEBR. CLUJ-NAPO- 

CA (6—7), stad. „1 Mai" II, ora 10,
chescu, Buc.

ȘTIINȚA — RAPID (13—8), teren Știința, 
FI. Zamfirescu, Constanța

C.S.M. — POLITEHNICA IAȘI (9—15), 
Dumbrava, ora 16, Oct. lonescu, Constanța

SP. STUDENȚESC — .ȘTIINȚA BAIA MARE (0—4), 
Compl. T ora7 fB, Stoica Manea, Sibiu

DINAMO — STEAUA (18—15), stad. Parcul copi
lului, ora

stadion

17, Th. Witting, Buc.

probabilă : Codoi — Fuicu, 
Vărzaru, Enache, David — D. 
Alexandru, Coman (Suciu) — 
C. Fiorea, L. Constantin, Mu- 
rariu — Țepurică, M. lonescu 
— Corneliu. Munteanu, Cioarec. 
Bilanțul prezent al XV-lui. con
dus de antrenorii Th. Radu
lescu si R- Durbac :

21 20 0 1 670—190 61

reș — Caragea, Daraban — C. 
Gheorghe, Ion Gheorghe, Țur- 
lea. Formația dinamovistă — 
condusă de antrenorul Ion Țu- 
țuianu — se., prezintă cu bi
lanțul următor :

21 17 0 4 540—154 55
Conducerea partidei a fost în

credințată unui arbitru expe
rimentat : Th. Witting.

„CUPA F.R. ATLETISM" PENTRU JUNIORI I
Lim S1*1OS, un nou record la greutate: 16,96 m I

La Constanța s-a desfășurat, 
sâmbătă și duminică, prima e- 
tapă a concursului republican 
..Cupa F R Atletism" pentru 
ipnlorii de categoria L Cu a- 
cest prilej. Livia Simon (CSSA 
Câmpulung Muscel. antrenor 
Gabriel Bădescu) a stabilit un 
nou record de junioare la a- 
runcarea greutății, cu 16.96 m. 
Vechiul record era de 16,74 m 
fi fusese stabilit cu o săptă
mână ta urmă de aceeași atletă.

Celelalte rezultate : FETE : 
IM m : Elena Constantinescu 
(Viitorul) 12,1. Camelia Corfar 
(CSS Mediaș) 123: 200 m: Voi- 
chița Tamuș (CSSA CIuj-Napo- 
ca) 25.6 ; 4M m : Daniela Gă
mălie (Viitorul) 56.1 ; 800 m :Viorel TONCEANU

Flop-ul, azi condiție sine qua non a marilor performanțe, îl 
trece pe Daniel Albu peste ștacheta militată la 2,25 m. Va fi el 
primul ți la 230 m ? Foto : Dragoț NEAGU

(CSS 7 Dinamo) 15,5 ; 
m ob. : Viorel Popescu

Maria Caba (CSS Suceava) 
2:09,3; 1500 m: Iulia lonescu 
(CSS Piatra Neamț) 4:31,7 ; 
3 000 m : Dorina Căprărescu 
(Steaua) 9:50,6 ; 100 mg : Ma
riana Oniță (Viitorul) 14,8 ; 
400 mg : Cristina Vlăsceanu 
(CS Tîrgoviste) 63.6 ; 5 km 
marș : Daniela Zamfir (CSSA 
Craiova) 26:43,8 ; înălțime : Te
odora Paloșanu (CSS Bacău) 
1.75 m. Octavia Nif (CSS 190 
București) 1,75 m ;
Olimpia Constanțea
Piatra Neamț) 5,78 m, Gabriela 
Podar (CSSA Câmpulung Mus
cel) 5,74 m ; disc : Mihaela
Samoilă (CSSA Cîmpulung 
Muscel) 48,78 m. Livia Simon 
48.00 m ; suliță : Felicia Tilea 
(CSS Bistrița) 48,40 m ; BĂ
IEȚI : 100 m : Cătălin Margău 
(Lie. 37 Buc.) 10,8 ; 200 m :
Viorel Suciu (CSS 7 Dinamo) 
21,8 ; 400 m: Suciu 50,0; 800 m: 
Gabriel Cristea (Metalul) 1:54,6; 
1500 m : Teodor Havriliuc 
(CSS M. Eminescu Iași) 3:55,2; 
5 000 m : Costel Constantin 
(Steaua) 14:49.8 ; 10 km marș : 
Ionel Măcinic (Unirea Focșani) 
48:05,0 ; 110 mg : Adrian To-

nea
2 000
5:53,2 ; lungime : Gabriel Băra 
(CSS Șoimii Sibiu) 7,04 m ; 
înălțime : Gabriel Mărgineanu 
(Steaua) 1.95 m ; greutate : Iu
lian Mirică (CSS 7 Dinamo) 
15,44 m ; disc : Stelică Turbă 
(CSSA Buc.) 50,71 ; suliță : 
Traian Pătru (Steaua) 64,20 m ; 
ciocan : Ovidiu Grindean (CSS 
Arad) 54,54 m.

„NEC 
CELE

Stu
EFORIE N< 

fon). în cel 
rezervate șa 
hoteluri ,,Me 
au continuat 
drul finalei 
nai de șah 
junsă acum 
de. Deși pr< 
este rezolva 
prestație a ( 
tâții Bucure: 
titre“, (care 
continue și î 
sa neîntreruj 
ta în • fața 
se anunță si 
implicațiilor 
tarea retrogr 
tă luptă sînl 
trei echipe, 
na, I.C.E.D.

Universitatf 
Uzat din noi 
între cînd cu 
Ploiești, pur 
înscrise de 
nescu, V. G 
Polihroniade 
A reținut i 
încheiat 
masă, dirure 
grele) și e 
A. Negulesci 
ternaționali.

Derbyul n 
disputa (totc 
biții) dintre 
ruî. I.T.B. a 
prin puncte! 
tea (la Vai 
Parik și Etl 
nioara Smăr

Bine cond 
nostru națioi 
(remiză la ] 
rele maestru 
versitatea Ia 
6,5—3,5 pe

lungime : 
(Ceahlăul

© Pe stadionul Tineretului, in
tr-un concurs de verificare a 
aruncătorilor de disc, record
manul tării Iosif Nagy a reu
șit o performantă 
65,92 m. în proba 
cîștigată de Florența 
nescu cu 63,92 m 
Badea 60,66 m. 3. Mariana Len
gyel 58,06 m). Daniela Costian 
(Dinamo, antrenor I. Benga) a 
stabilit un nou record de ju
nioare cu 56,38 m. Vechiul re
cord îi aparținea 
cut cu 55.04 m.

excelentă, 
feminină1.

Crăciu- 
(?. Maria

de anul tre-

.,23 August",
400 m ; Iulia
53,9. Steluța

400 mg : 
62,0 ;

• Pe stadionul 
concurs feminin : 
Radu (CS Vaslui) 
Vintilă (IEFS) 54,2 ; 
Silvia Marin (Metalul) . . 
100 m : Stela Manea (Rapid) 
11,9 ; 100 mg : Liliana Nedelcu 
(CSU Galați) 13.8 ; înălțime 
Elena Schromm (Rapid) 1,80 m.

TU
NATIONAL
începând 

duminică se 
neele finale 
naționale d 
niori și jun 
toria" din 
întîlnire bi 
lor de gene 
ta titlul de 
șani. La 
dreptul de 
neul final 
Baia Mare, 
C.S.Ș. Li-.J

VA
(Urma-

EVOLUȚII FRUMOASE ALE 
ÎN PRIMA ETAPĂ

CĂLĂREȚILOR JUNIORI
A CAMPIONATULUI

hipică din „Parcul 
din Craiova s-a des-

vim săritura din ambele părți 
si obținem, firesc, de două ori 
mai multe date despre aceeași 
execuție, concluziile fiind mult 
mai pertinente".). Colegii lui 
Militaru stau prin preajmă, ur
mărind cu atenție salturile si 
memorind observațiile 
rului. („Fac asta eu 
precis. La concursuri 
in tribună, fiind doar 
zem moral. In arenă, ei șe pot 
ajuta insă unul pe altul fiindcă 
știu totul. Nu te gindi la ad
versități. Săritorii în înălțime 
au un adversar comun, ștache
ta, șl toate forțele stat conec
tate pentru a-1 învinge".).

O zi de vacantă înseamnă 
pentru acești tineri ambițioși 
• zi de muncă grea. Seara nu 
mal au putere să vadă filmul 
de la televizor. Adorm repede, 
răpuși de oboseala lucrului in 
trei reprize lungi, de aerul tare 
care se rostogolește de pe cres
tele Bucșoiului Si. poate, de 
dorința de a se visa acolo sus, 
peste ștacheta care le depășeș
te cu 30—40 cm înflțimea. Doar 
Ion Soeter, eroul tinereții mele 
gazetărești, cercetează caiete 
fișe, grafice. _

— Cit se va sări ta lume 
in 1984, Ion Soeter 7

profeso- 
un scop 
eu stau 
un rea-

— 2,40 metri, eu siguranță !
— Dar la noi 7
— Vom ajunge acolo și noi, 

eu răbdare și încredere. Am 
spus că se va sări 2,40, dar ma
rile concursuri se vor mai cîș- 
tiga si la anul cu performanțe 
în jur de 2,30. înțelege ce vrei...

Pe baza 
poporului" 
fășurat prima etapă a campio
natului republican pentru ju
niori și fete la călărie, compe
tiție cu care s-a deschis sezo
nul intern al echitației. Timp 
de patru zile, tinerii concuretnți 
s-au străduit să evolueze la un 
nivel cit mai bun, multi dintre 
ei dovedind că in perioada de 
iarnă s-au pregătit cu conști
inciozitate. La întreceri au luat 
parte sportivi de la Steaua, Di
namo, Olimpia București, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Craiova. Petrolul Ploiești, Ti
miș Izvin, Dumbrava Neamț,

osi nrasagj» V 
b răii u v Noua formulă tehnică, deosebit 

de avantajoasă : 7 EXTRAGERI IN 
2 FAZE CU UN TOTAL DE 66 NU
MERE oferă șanse multiple de a 
ciștiga : • AUTOTURISME „Da
cia 1 300" • MARI SUME DE 
BANI, variabile și fixe • EXCUR- 

PESTE HOTARE Biletele de 25 
varianta au drept de clștiguri 

toate

CONSULTAȚI PROSPECTUL Șl

RELE PREFERATE I Sîmbătă 30

tragerea excepționala

£07»

extragerile I

JUCAȚI DIN TIMP NUME- 

aprilie este ultima zi de

participare.

Venus Mangalia, A.S.A. Cluj- 
Napoca. Probele au fost domi
nate, in general, de călăreții 
de la Steaua, Dinamo. C.S.M. 
Iași, Timiș Izvin și C.S.M. Si
biu care s-au situat pe locu
rile fruntașe in actuala etapă.

Iată clasamentul : juniori 16 
ani — 1. Ti tel Răducanu (Stea
ua) cu Bucuium, 2. Claudiu 
Gheorghe (Steaua) cu Baltag, 
3. Bogdan Constanlin£.scu (Pe
trolul) cu Vest ; juniori 18 ani
1. Ion Frincu 
cu Artist, 2.
(Dinamo) cu 
Constaindache
Argint II ; echipe — 1. Steaua,
2. CS.M. Iași, 3. Timiș Izvin ; 
fete — 1. Mariana Moisei (Di
namo) cu Mentor. 2. Monica 
Zoller (C.S.M. Sibiu) cu Zenit,
3. Mariana Moisei (Dinamo) cu 
Volpone ; cai începători — 1. 
Ștefan Stoica (Steaua) cu Bal
tag, 2. Ioana Rusu (Steaua) cu 
Norbert, 3. Mărgărit Rîcu (Ti
miș Izvin) cu Centaur.

(C.S.M.
Cătălin
Novac,
(C.S.M. Iași) cu

3.

Sibiu) 
Badea 
Dorin

• în perioada 29 aprilie — 
2 mai, călăreții noștri Dumitru 
Velicu, Ajighel Donescu și 
Gheorghe Nicolae vor lua par
te la tradiționalul concurs 
ternațional de 
loc la Li pi (a

dresai care 
(Iugoslavia).

in- 
are

Velea, Ion Popa, 
Neagu, Florin Stoica,

• Dumitru 
Mircea _ .
însoțiți de antrenorul Dumitru 
Hering, participă. între 29 a- 
prilie și 1 mai. la concursul 
international de obstacole 
la Kiskunhalas (Ungaria).

de

impună iml 
nor jucători 
lentul si d 
a tinerilor*, 
re fizică, ir 
completează
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de, in finala campionatului

ELE“ SiNT DOAR

ină
RETROGRADA

net competiția

ah pe echipe mixte
Astăzi de juniori B

ROMANIA GRECIA
că

ele- 
Icial 
Ițele 
nul“
ca- 
țio- 

a- 
un- 
larei 
bnta 
[rsi-
Len- 
fâ-și 
eria 
up- 
ire" 
Irită 
evi- 
bas- 
Lițin 
ici-

n-au avut șansă nici în meciul 
pe care l-a susținut cealaltă re- 

pe Be- 
6—4 de 
maeștri 
Drimer 

- __ __ intr-un
meci strîns, I.C.E.D. a reușit pri- — „ ...------- . _ . _ ta

prezentantă a șahului de 
ga, Medicina, învinsă cu 
Politehnica, cu vechii 
internaționali Ghițescu și 
In formație. In sfîrșlt,

I
I

ine- 
tttar 
|in-

tuit 
im- 
ito- 
-4,5

nul 
șor 
na- 
rni-

CU 
enil

ma sa victorie cu 5,5—4,5 
dauna studenților brașoveni.

In clasamentul ABSOLUT 
puncte de partidă) conduce UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI cu 
24 p, urmată de I.T.B. 21 p, Po
litehnica București 16 p, Univer
sitatea Iași 14 p, Calculatorul 
București 12 p, A.E.M. Timișoa
ra 9 p, Petrolul Ploiești 7 p, 
Medicina Timișoara 6 p, I.C.E.D. 
și C.S.U. Brașov 4 p. Ultima 
rundă programează intîlnirile: 
Universitatea București — Calcu
latorul, I.T.B. — I.C.E.D., Uni
versitatea Iași — Politehnica 
București (decisivă pentru me
daliile de bronz), C.S.U. Brașov
— Medicina Timișoara (foarte 
importantă pentru evitarea re
trogradării) și A.E.M. Timișoara
— Petrolul (practic... inofensivă 
ca rezultat).

In clasamentul campionatului 
MASCULIN (pe puncte de parti
dă) : UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 32, I.T.B. 27,5, Calculatorul 
27, Politehnica 26 etc., în cel FE
MININ: UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 12,5, Politehnica 11, A.E.M. 
șl Petrolul 9,5 etc., iar în cel de 
JUNIORI-JUNIOARE: UNIVERSI
TATEA iași 13, I.T.B. 11,5, Uni
versitatea București 10 etc. Du
pă cum se poate vedea, în toa
te cele patru clasamente liderele 
dinaintea ultimei runde 
formații studențești !) 
practic, campioane.

(pe I
I
I
I
I
I
I
I
I

(toate 
sînt, I

Radu VOIA I
ALE CAMPIONATELOR

LA
I

JUNiORJ Șl JUNIOARE I

Astăzi, la Galați, selecționata 
noastră de juniori U.E.F.A. 85, 
adică a treia echipă a eșalo- 

speranțelor, debutează 
oficială. în

noast 
adic& 
nul ui 
într-o competiție 
Campionatul european B, cum 
este ea denumită de forul eu
ropean de specialitate. în me
ciul de azi, foarte tinerii noș
tri jucători (sub 16 ani) întil- 
nesc echipa Greciei și confrun
tarea nu se anunță deloc u- 
șoară. deoarece la această ca
tegorie de vîrstă valorile certe 
se disting greu, totul depin

de mobilizarea jucători- 
modul cum s-au pre- 

de moralul pe care-1 
forța fizică de

zînd 
lor, de 
gătit ei. 
au. de 
dispun.

Sigur, 
prima șansă. Ea joacă 
ren propriu, s-a pregătit 
multă vreme în comun și 
în componenta ei și cîteva 
lente cu mari șanse de a i 
treptele fotbalului nostru 
performantă, atu-uri care 
tace ca balanța victoriei 
încline în favoarea ei. 
mult, selecționatei 1 se oferă 
astfel prilejul de a se reabilita 
după unele insuccese din me
ciurile internaționale amicale 
pe care le-a susținut în toam
na trecută și în această pri
măvară și. mai ales, să facă 
uitată comportarea nepermis 
de slabă a echipei care a pre
cedat-o și care n-a obținut 
nici o victorie în prima ediție

echipa noastră

carp

pe
are 

; te- 
de

are 
i ta- 
urca 

de 
pot 
să

Mai

a competiției Să sperăm 
așa va fi.

Dar iată lotul prezent 
cîteva zile la Galati, unde 
pregătit sub Îndrumarea antre
norilor Nicolae Belizna și Du
mitru Lică : Matei Leu, Gabriel 
Șerban, Sorin Henzel, Ion Uie, 
Nicolae Zamfir, Adrian Opri- 
șan, Ștefan Harșanyi. Nicolae 
Nufă, Octavian Prie. Constan
tin Pistol, Răzvan Voicilă, Du
mitru Avasicei, Lucian Costin, 
Marian Ivanov, Gheorghe Rentz. 
Karusso Palacian, Eusebio Proș- 
teanu, Viorel Nâstase, Francisc 
Bissinger și Tudorel Chivu. Din 
acești 20 de jucători vor fi 
aleși cei 11 care vor apărea pe 
gazonul stadionului Dunărea.

Partida este programată de 
la ora 15,45 și. așa cum spu
neam. este prima din cele 
șase pe care echipa U.E F.A. 
’85 ' 
in 
tii
B. . _______
loc la 8 iunie, cu Cehoslova
cia, tot pe teren propriu. Ca 
și cea cu Iugoslavia, de la 31 
august. Apoi. în toamnă, retu
rul acestor partide !

Meciul de azi va fi condus 
la centru de arbitrul bulgar 
Nedelcio Tahtdadjiev. H va fi 
ajutat la linie de bucureștenii 
Dan Petrescu și Nicolae Voinea.

® Politehnica Timișoara a 
declanșat deja procesul de 
întinerire a echipei. Așa se 
face că în ultimele etape din 
campionat cîțiva jucători de 
la speranțe și-au făcut apa
riția în formația de bază, lu- 
înd locul unor vedete care nu 
mai pot da randamentul ce
rut de întrecerea diviziona
relor „A" Cine ar fi bănuit, 
de exemplu, cu puțin timp 
în urmă, că perechea de fun
dași centrali, Șerbănoiu — 
Păltinișan va fi înlocuit# cu 
o alta, Mihai — Mitar, alcă
tuită ^din doi jucători robuști. 
puternici, tenaci și dornici de 
afirmare ? Ei bine, antrenorii 
Ion Ionescu și Toma Dobîn- 
dă i-au promovat cu curaj și 
iată-i confirmînd în ultimele 
partide jucate de „Poli". Mai 
mult, Mitar este încă junior, 
a fost văzut și de antrenorul 
Marcel Pigulea și convocat la 
lotul național. Și n-ar trebui 
să ne mai mirăm prea mult 
dacă Zitar va juca și în tur
neul final al campionatului 
european, la Londra, luînd 
locul unuia dintre cei „cres
cuți" la Luceafărul și plim
bați degeaba prin lume. Ca 
s-o vadă... Dar să revenim și

spectaculos. Punctul de vede
re al lui Dobrin: „Marea iui 
calitate e că nu știe contra 
cui joacă: Ciorceri sau Conți? 
îi e tot una". @ Un mucalit 
la masa presei de la Tg. Mu
reș : „Campionatul nostru se 
desfășoară ca în scena Tipă- 
tescu — Pristanda: Două la 
Hunedoara, două la Iași, li
nul la Tîrgoviște, două acasă, 
cu Constanța... Din păcate, și 
.echipele noastre numără une- 

z ori de două ori, iar la sfir- 
șit sînt steaguri lipsă". 
9 La Ploiești, și un 
mai rar gest de obiectivi
tate, de fair-play. Brașovenii 
au pierdut dintr-un penalty. 
Cineva din anturajul echipei 
a întrebat "după meci dacă a 
fost penalty. Primul car? a 
răspuns ferm a fost antreno
rul brașovean Ștefan Coidum.: 
„Penalty clar !“ Și asta, în 
timp ce, în tabăra cealaltă, 
antrenorul Viorel Mateianu 
se văita că arbitrii îl „fură", 
încă înainte ■ de a începe par
tida ! © Antrenorul ieșean
Ion Marica era Ingînduraț 
după meciul Chimia — „Poli“ 
Iași (3—1) : „Linia de mijloc 
a jucat slab, nu a mai fost 
motorul echipei, nu a mai

le are de susținut în 1983 
cadrul celei de a doua edi- 
a Campionatului european 

Următoarea partidă va avea

Laurențiu DUMITRESCU

ÎN PRELIMINARIILE J. O
(Urmare din pag 1)
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București, C.S.Ș.
Mihai Viteazul _______  ___ ...
Tulcea' si C.S.Ș. Steaua Bucu
rești. Echipele care se vor în
trece în turneul fetelor sînt : 
C.S.Ș. Lie. Matei Basarab Bucu
rești, C.S.Ș. 1 Constanta, C.S.Ș. 
Tîrnăveni, C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, C.S.Ș. Lie. Nicolae Ti- 
tulescu Craiova si C.S.Ș. Foc
șani. Jocurile vor începe la 
ora 15 și vor fi conduse de 
cei mal buni arbitri, interna
ționali și divizionari din tară.

Tricolorul Lie.
Ploiești, C.S.Ș. I

I
I
I

LEIULUI ROMÂNESC
I

u-

In 
fin
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lâ-

m
23

nesc
ceste _______ ___________
in final o serie de lucruri care 
ne-au impresionat in mod deo
sebit, unele întărite de spu
sele celor doi antrenori : o at
mosferă de lucru dintre cele 
mai bune ; muncă susținută, 
responsabilă, atît a celor vechi . 
cît si a tinerilor ; preocuparea 
— remarcabilă — de a îmbu
nătăți jocul echipei : găsirea 
unor combinații in atac, origi
nale. eficiente, fără de care 
nu se poate nicicum progresa 
în voleiul modern ; corectarea 
jocului în linia a doua, defi
citar de ani si ani...

Am părăsit sala de sport din 
cadrul Complexului sportiv „23 
August" din Capitală pe inse
rat. In urma noastră. în par
cul liniștit din preajma Tur
nului parașutiștilor, se mai au
zea din timp în timp fluierul 
arbitrului care conducea par
tida dintre „probabili" si „po
sibili", explozii... orale care în
soțeau o reușită.

Este evident, băieții au por
nit. cu încredere, hotărît. pe 
un drum greu, la capătul că
ruia vor să recîștige lauri pen
tru voleiul românesc...

si nu putem încheia a- 
rînduri fără a consemna

I

I
I
I
I
I
I
I
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Uro

foarte greu. Antrenorul Gh. 
Staicu a completat pregătirea 
teoretică și tactică cu obser
vațiile făcute la meciul dintre 
lotul olimpic olandez și echipa 
de Divizia „A" Roda, pe care 
l-a urmărit. Cum spuneam in
tr-un articol precedent au 
fost cooptați acum componenți 
ai lotului „A" (care n-au evo
luat in preliminariile C.M. din 
Spania, hotărîre a F.I.F.A. de 
care beneficiază țările cu 
fotbal profesionist, deci șl O- 
landa și Italia) cum sînt Balint, 
Cîrțu, Bărbulescu, Coraș, care 
sînt chemați să aducă un plus 
de valoare echipei și, implicit, 
rezultatele așteptate. Acesta 
este al doilea joc din grupa 
„C” și șansele de calificare sînt 
deschise pentru fiecare dintre

cele 4 formații — Iugoslavia, 
România, Olanda, Italia.

După toate probabilitățile, 
cei doi antrenori Gh. Staicu și 
Ger Blok (antrenor federal), 
vor trimite în teren următoa
rele formații :

ROMANIA : Speriatu — Băr
bulescu, Stancu, Iovan, Stredie 
— Balint, Pană, Irimescu — 
Cîrțu, Gingu, Văetuș.

OLANDA : Storm — Wands- 
ma, Drost, Van Dord, Van Tî- 
ggelen — Marijnissen, Van 
Gaal, Vauters — Hofman, Koe- 
vermans, '
Hoft).

Partida
17,30 și va fi condusă de o 
brigadă din Austria, avindu-1 
la centru pe A. Mathias, aju
tat la linie de F. Latzon și £. 
Berger. Meciul va fi transmis 
în întregime la posturile noas
tre de radio și televiziune.

Holverla (V an de

va începe la ora

să mai spunem că și alți ju
cători tineri și-au făcut loc 
în echipa timișoreană. Iar 
mijlocașul Rotaru este unul 
dintre cei evidențiați în ulti
ma etapă printr-un mare tra
valiu, dar și prin cîteva 
„bombe- care l-au... îndoit 
serios pe Ari du. Promovin- 
du-i, sigur că echipa timi
șoreană de acum nu mai are 
nimic de pierdut, ci numai 
de cîștigat. • La Tg. Mureș, 
imediat după jocul cu F.C. 
Argeș, cîteva cuvinte cu Do
brin, antrenorul. Menționăm 
Jocul dezinvolt, plin de miș
care, al lui M. Zamfir, fos
tul fundaș, devenit mijlocaș. 
Dobrin răspunde: „De acord, 
numai că a jucat fără om. 
Dacă n-o să-și ia omul, o 
să-și păstreze cu greu locul 
în echipă". Ochiul antrenoru
lui vede și dincolo de ceea 
ce se... vede. © In tribuna 
de la Tg. Mureș, suporterii 
răsuflau din greu Ia 2—1. La 
3—1, cei mai mulți au jubilat. 
Cu o excepție: „Poți să joci 
ca Liverpool. Dacă Brașovul 
ia două puncte la Hunedoara, 
ești mereu în aer, chiar la 
minus trei". Suporterul în 
cauză s-a mai liniștit cînd a 
văzut că F.C. Bihor a „ținut" 
remiza la Petroșani. „Și de 
ce mă rog ?• „Pentru că acum 
Jiul joacă la singe cu adver
sarii noștri direcți". Nici un 
calculator nu poate cuprinde 
variantele suporterilor. • 
Golul lui Both a fost primit 
cu entuziasm în tribuna de 
la Tg. Mureș. O voce: „Cred 
că Both n-a mai marcat de 
trei ani. E semn bun !“ •
Remarcabilă ascensiunea lui 
Voicu, fundașul piteștean, un 
tînăr bine făcut, „numai fi
bră- și care are un demaraj

impulsionat atacul, ca altă 
dată. Felicitări vîlcenilor 
încheia el cu recunoscuta-i 
sportivitate • în ci’-da tine
reții sale, ieșeanul Gheorghiu 
a fost unul dintre cei mai 
buni jucători care : 1 evoluat 
pe stadionul din zăvoiul vîl- 
cean. Și, notați, într-un post, 
acela de libero, care impune 
anticiparea fazei, decizie, dex
teritate tehnică, într-un cu- 
vînt — maturitate. „Am jucat 
o viață fundaș central, știu ce 
înseamnă acest post, dar jo
cul lui Gheorghiu m-a uns 
la suflet", ne spunea după 
meci fostul jucător al Chimi
ei, Ciobai>j, din generația e- 
chipei care a cîștigat Cupa 
României și a jucat la Bel
fast, în Cupa cupelor ® Unu! 
dintre cei mal siguri fotba
liști ai vîlcenilor a fost fun
dașul central Basno, purtător 
și al brasardei de căpitan al 
echipei. Puțini dintre miile 
de spectatori știau însă că 
Basno sosise la Rm. Vîlcea. 
venind de la București, unde 
a avut de dat o'serie de exa
mene școlare, cu mai puțin 
de două ore înainte de înce
perea meciului • Ați mai vă
zut pe un teren de fotbal un 
jucător care să poarte pe 
spatele tricoului nr. 25 ? Ei 
bine, a evoluat unul, cu nr. 
25, de parcă ar fi fost la... 
baschet, în meciul de la Rm. 
Vîlcea. Este vorba de interna
ționalul ieșean Romilă II, 
care, în paranteză fie spus, a 
jucat bine. Dar acest număr 
nu-și are loc pe un teren de 
fotbal, foaia de arbitraj fiind 
grăitoare în ceea ce privește 
numerele pe care trebuie să 
le poarte jucătorii de fotbal: 
de la 1 la 16 »

Ieri, in trei orașe ale țării TRIALUL JUCĂTORILOR DIN DIVIZIA „B“
RAPID BUCUREȘTI - SER'A I

2-1 (0-1)
U.T.A. ARAD - SERIA A ll-a 

l-fl (0-0)

Un meci interesant, in special 
in prima repriză, cind selecțio
nata s-a comportat mai bine ; 
după pauză feroviarii au domi
nat mai mult și au cîștigat pe 
merit. Autorii golurilor : Pa- 
raschiv (min. 55), lancu (min. 
81), respectiv Fet.-ache (min. 
14).

RAPID : Mânu - Eejan (min. 
46 Ispas), Pîrvu, Tiță (min. 46 
Beiu), A. 
chiv, Petrut, 
46 lancu) — 
Avram.

SERIA I :
Nalaț) — Stan, Anghelinei, Bo- 
rali (min- 46 Ghioane), Mironaș 
(min. 46 Epure) — Balaban, 
Petrache (min. 63 Comănescu), 
Stanciu (min. 46 Darie) — A- 
marghioalei, Hanghic (min. 46 
Roșea), Diaconescu.

Mincu — Paras- 
P. Petre (min. 
Cojocaru, Sișcă,

Liliac (min. 46

ETAPA DE CALIFICARE PENTRU FINALELE
CAMPIONATELOR LA CULTURISM

ARAD, 26 (prin telefon). Un 
joc mai reușit in repriza se
cundă cînd gazdele au utilizat 
prima garnitură. Selecționata 
seriei secunde a lăsat 
impresie, cei mai buni 
ai ei fiind Ciurea, 
Voîculeț și Laurențiu. 
cat : Tisa (min. 19).

U.T-A. : Lovaș — Gneorghieș, 
Gal, Bîtea, Telecan — Hac, 
Mușat, Ciordaș — Cura, Urs, 
Giurgiu. In repriza secundă au

o bună 
jucători 
Pitulice, 
A mar

mai jucat : Bubcla, Bodi, Hirm- 
ier, Tisa.

SERIA A Il-a : Ciurea — 
Botor, Pitulice, Fodor, Asaftei 
— Petre, Stancu, Curtean (min. 
46 Olteanu) — Voiculeț, Lau
rențiu, Gugu. (Pavel SODINCA, 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA - SERIA A lll-a
0-0

SUCEAVA, 26 (prin tele
fon). Joc alert, spectaculos la 
ambele porți. cu numeroase 
acțiuni ofensive, ratate cu se
ninătate de jucătorii celor

două formații. De remarcat că 
în min. 70 clujanul Suciu a 
expediat balonul în bară.

C.S.M. SUCEAVA : Cristian 
— Cristescu, Ungureanu, Radu, 
Papuc — Dirman Gafencu, 
State — Păiuș. Petrescu, Ca- 
șuba. Au mai jucat : Bilancă, 
Ostafe. Răchileanu. Andronic, 
Popovici.

SERIA A in-a : Perpeș — 
Laiș, Boloș. Ilin, Costar — Ta
mas. G. Mureșan. Bălan — Mi- 
heșan, Tulba, Suciu. Au mai 
jucat : Bosca Bucico.. Palenc- 
sar. Nan. Erdei. Erdeș. (I. 
MINDRESCU. coresp.)

• PRONOSTICURI... Printre cei 
mai recenți mari cîștigători la 

■ — și partl-
Aurelian 

concursul 
un auto- 
categoria

Timp de două zile, în sala de 
festivități a clubului sportiv Di
namo, s-au desfășurat campiona
tele municipale de culturism, la 
care, pe lingă sportivi din Ca
pitală, au participat și 
renți din Alexandria. " 
a constituit o etapă 
care pentru campionatele națio
nale din acest an (3—5 
București, Sala Polivalentă). Iată 
cîștigătorii și campionii munici
pali pe categorii: juniori mici — 
55 kg: Fl Gheorghiu (Llc. Spiru 
Haret); 60 kg: D. Niculae (Llc. 
Spiru Haret); 65 kg: M. Dobre 
(Buletinul Oficial) și N. Nica 
(Lie. Spiru Haret) ; 70 kg: 11.
Cerconl (Llc. Spiru Haret); pes-

concu- 
Concursul 
de califi-

iunie,

te 70 kg: M Găină (Energia A- 
lexandria). Pe echipe: Lie. Spiru 
Haret; juniori mari — 65 kg: S. 
Cauc (Energia București); 70 kg: 

Astanei
D.
Fl.

(Llc. Spiru Haret); 
Sîrbulescu (Dinamo); 
Dumitru (Lie. Spiru

L.
75 kg
80 kg . .
Haret); peste 80 kg: Fl. Uceanu 
(Lie. Spiru Haret). Pe echipe: 
Lie. Spiru Haret. Seniori — 70 
kg: C. Mihăilescu (Rapid); 76 kg: 
Al. Costache (Rapid); 82 kg: G. 
Crăciunescu (Rapid); 83 kg: FI. 
Uceanu (Lie. Spiru Haret) ; peste 
88 Kg: R. Lucaci (Dinamo). Pe 
echipe: Rapid. La competiție au 
participat 99 de concurenți, re- 
prezentînd opt cluburi și asocia
ții sportive.

Pronosport se numără 
dpantul Dumitrescu 
din Ploiești, care la 
din 16 martie a obținut 
turism „Dacia 1300“ la ____
I și o suită de cîștiguri în bani 
la celelalte categorii. Iată pro
nosticurile lui pentru atractivul 
concurs de la sfîrșitul acestei 
săptămîni: I. F.C.M. Brașov — 
Sportul stud. 1, 2; II. F.C. Bihor
— „Poli- Timișoara 1, X; III. 
„Poli- Iași — A.S.A. Tg. Mureș 
1; IV. F.C. C-ța — Chimia Rm. 
V. 1; V. F.C. Argeș — C.S. Tîr- 
goviște 1; VI. S.C Bacău — Cor- 
vinul 1; VH. F C. Olt — Steaua 
1; Vin. Ascoli — Torino 1; IX. 
Cesena — Verona 2; X. Juventus
— Inter 1, X; XI. Napoli — Fio
rentina 1, 2; XFI. Pisa — Genoa 
1, X, 2; xni. Sampdoria — Ca
gliari X.
• IN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR ! Deoarece meciurile din 
campionatul divizionar „A" al 
României vor avea loc sîmbătă 
30 aprilie, buletinele de partici
pare Ia concursul Pronosport de 
la sfîrșitul acestei săptămîni pot 
fi depuse numai pînă vineri 29 
aprilie 1983 inclusiv.

9 TRAGEREA SPECIALA PRO- 
NOEXPRES- OLIMPIC 
TAZI, 27 aprilie 1983, 
șoară începînd de la

ii. F.C.

DE AS- 
se desfă-
ora 15,30

AD'UMSIRAȚIA 0T STAI LOTO PRONOSPOIH IWOiritAM
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covid nr. 42; numerele pîștigă- 
toare vor fi transmise în cursul 
serii la televiziune șl radio.
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 24 A- 
PRILIE 1983. Cat. 1 (13 rezulta

te) : 25 variante 25% a 9.957 lei; 
cat. a 2-a (12 rezultate): 6 . a- 
riante 100% a 1.943 lei și 591 va
riante 25% a 486 lei; Cat. a 3-a: 
(11 rezultate): 139 variante 100% 
a 275 lei și 5.964 variante 25% 
a 69 lei.

LITORAL ’83 .
Tarife convenabile în această perioadă

Toate oficiile județene de turism din țară și filialele I.T.H.R 
București au pus în vînzare locuri pe Litoral pentru prima 
parte a sezonului la tariful de 71 lei/zi de persoană în perioada 
1—31 mai și 79 lei/zi/persoană în perioada 1—15 iunie a.c.

In tarif sînt incluse cazarea și masa în hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete și pentru perioade mai scurte decît 
seriile complete de 12 zile, iar la transportul pe C.F.R. se be
neficiază de o reducere de 25%.

Celor care vor veni pe Litoral în.această perioadă le stau la 
dispoziție numeroase mijloace de agrement: parcuri de dis
tracții, terenuri de sport, discoteci, piscine, ambarcațiuni nau
tice, spectacole artistice, întîlniri sportive etc.

De asemenea, se organizează excursii în Delta Dunării, Nor
dul Dobrogei, la Cetatea Histria, la Adamclisi, pădurea Ba- 
bâdag etc.



POLOISTII NOȘTRI LUPTĂ LA BRUGES
PENTRU UN LOC LA... ROMA

„locul ccliipei (ic juniori sc alia in creștere!"
13 poloiști, componenti ai lo

tului reprezentativ, pleacă as
tăzi la Bruges (Belgia). 13 po- 
loiști și un singur gind — 
clasarea pe unul din primele 
doua locuri ale turneului de 
calificare, deci cîștigarea drep
tului ca echipa națională a 
României să se numere in au
gust, la campionatele europene 
de la Roma, între cele mai bune 
opt echipe ale continentului. 
I-am văzut la ultimele antre
namente pe Tudor. Simion, Fe- 
jer, Gordan, Garofeanu, Cos
iră?, Ardeleanu, Hagiu, Moicea- 
nu, Ciobăniuc, Răducanu, E. Io- 
nesf u, Ș. Popescu (ei urmează să 
facă deplasarea, în lotul condus 
de prof Lucian Dumitrescu, se
cretar al F.R.N.). In fața tablei, 
a videocasetofonului — filmul 
meciului cu Cehoslovacia, din 
..Cupa României", a fost văzut 
și revăzut, discutat și rediscu
tat ! —. dar mai cu seamă in 
apa de la Floreasca, înotind. 
pășind, exersind scheme de a- 
tac sau apărare. Cu toții, ju
cători și antrenori (Anatol Grin- 
tescu, Iuliu Capșa, Cornel Ru- 
su), susțin că lupta pentru ca
lificare va fi aspră. echipa 
noastră avind insă realmente 
posibilitatea de a-și îndeplini 
obiectivul. Primul pas — jocul 
cu Cehoslovacia, de vineri — 
este foarte important, reprezen
tativa României țintind și re
vanșa după neașteptata înfrin- 
gere, de dată recentă, de la 
București. „Am fost învinși pe 
greșelile noastre !“, exclamau 
Șerban Popescu și Vlad Hagiu,

SCH'MBĂRI DE LIDER

ÎN TURUL CICLIST

AL SPANIEI
Etapa a 5-a a Turului ciclist 

al Spaniei (Quirze del Valles — 
Castellar de Nuch. 195 km) a 
revenit spaniolului Alberto Fer
nandez in 5h 59:20, urmat de 
francezul Bernard Hinault la 
3 secunde. în urma acestei e- 
tape Hinault a preluat tricoul 
galben, dar nu l-a purtat decît 
o zi. Etapa a 6-a (Pobla de 
Lillet — Viella, 235 km), a 
fost cîștigată de spaniolul Ma
rino Lejarrela în 7h 38:26, ur
mat de compatriotul său Julian 
Gorospe în același timp. Hi
nault a sosit pe locul 11 în 
7h 39:08. în urma ace'stci etape 
Lejarreta și Gorospe împart 
primul loc în clasamentul ge
neral individual, fiind urmați 
de Hinault la 22 de secunde, 
Fernandez la 25 de secunde etc.

INTERVIURILE LUI CASARIN
Unul dintre cei mai valoroși arbitri ai fot

balului italian, Paolo Casarin, a fost suspen
dat, pe o perioadă de nouă luni, de către 
asociația arbitrilor peninsulari. Motivul sus
pendării care, oricum, a făcut multă vîlvă, 
nu este, cum poate ați fi tentați să credeți, 
consecința unui arbițraj dubios sau greșit, 
prin care să fi influențat un rezultat, ci se 
datorește unul... interviu. Unui interviu pe 
care Casarin l-a acorda* ziarului milanez „La 
Gazetta dello Sport" și în care, între altele, el 
afirma că anumiți arbitri întrețin relații de 
„afaceri" cu conducători de cluburi. Ce fel 
de relații, nu se spune, dar Casarin, pentru 
a se face mai bine înțeles, a arătat că el a 
avut surpriza, într-o bună zi, să-și găsească

nota de hotel achitată prin grija unui club, 
din divizia secundă, al cărui meci l-a condus. 

Afirmațiile lui Paolo Casarin, „fluierul" nr.
1 al fotbalului italian, bine apreciat pentru 
arbitrajul prestat anul trecut la El Mundial, 
a provocat, lesne de înțeles, o vie insatisfac
ție în primul rlnd printre arbitrii italieni, le
zați în amorul propriu și în autoritatea lor 
prin acuzațiile făcute publice.

De subliniat faptul că în urmă cu doi-trei 
ani Paolo Casarin a mai suportat o suspen
dare din partea aceluiași for. Atunci a stat 
pe tușă timp de șase luni, consecință a acor
dării tot a unui interviu care a fost consi
derat ca inoportun !

V. MIHAIL

TELEX «• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cea de-a 3-a e- 

diție a campionatelor Africii se 
va desfășura în Coasa de Fildeș, 
intre 22 și 24 iulie și va fi ulti
ma verificare a atleților africani 
înaintea C.M. de la Helsinki. • 
Maratonul de la Madrid a fost 
cîștigat de spaniolul Francisco 
Medina Romero în 2h21:33.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
formula 2 de la Nurburgring a 
fost cîștigată de italianul Beppe 
Gabbiani („March-BMW"). în cla
samentul campionatului european 
conduce Gabbiani, cu 27 p, ur
mat de englezii Thackwell și 
Palmer cu cîte 16 p. • Cursa 
de 500 de mile de la Martinsville 
(Virginia), pentru mașini de se
rie, a revenit americanului Dar
rell Waltrip („Chevrolet") cu o 
medie orară de 106,837 km 0 Ma
rele Premiu de formula I al El
veției, care urma să se desfășoare 
la 10 iulie la Dijon (Franța), a 
fo^t anulat.

BOX • Eusebio Pedroza (Pa
nama) și-a apărat titlul mondial 

iar Cătălin Moiceanu și Eugen 
Ioneseu promiteau, în numele 
întregii formații, că acele gre
șeli ' nu vor mai fi repetate, 
nici in meciul inaugural, nici 
în următoarele, cu Grecia și 
Olanda... Sperăm !

In așteptarea veștilor de la 
Bruges, să ne oprim puțin la 
celălalt lot reprezentativ pentru 
care vara înseamnă, din nou, 
anotimpul ..europenelor". Parti- 
cipind săptămîna trecută la 
competiția internațională de la 
Sofia, juniorii noștri s-au da- 
sat pe locul al patrulea, la ega
litate de puncte cu cei bulgari 
(avantajați de victoria directă). 
Despre comportarea echipei de 
speranțe ne-a vorbit Valentin 
Mediana, antrenorul ei alături 
de Eugen Georgescu : „Mai iu
tii bilanțul — 4 victorii. cu 
R.F.G., Grecia. Polonia și Tur
cia, o egalitate, eu UJLS.S., 2 
infringeri, in fata Spaniei și 
Bulgariei. El putea fi superior: 
am condus echipa U.R.S.S. eu 
9—5 după trei reprize. Oprișan 
ratînd un 4 m in ultimul mi
nut ! Și cu Bulgaria (care a 
prezentat o formație mai virst- 
nieă) situația a fost asemănă
toare... Oricum, echipa se află 
in creștere, ea puțind deveni 
tot mai competitivă. Cu condi
ția să mai pregătim $i să pro
movăm citi va jucători de va
loare, la ora actuală intre pri
mii 8 și ceilalți existind o prea 
mare diferență. Evidențieri : 
Zaharia, Ghîță, Diaconescu, Ra
gea. Dintre portari. Stăneșcu a 
avut o prestație excelentă eu 
U.R.S.S., dar și el. și Lisac, șT 
ceilalți trebuie să muncească 
mai mult spre a deveni oameni 
cu adevărat de nădejde !“

Geo RAETCH1

TURNEE DE CALIFICARE
LA C.E. DE VOLEI

în turneele de calificare pen
tru campionatele continentale 
de volei au fost înregistrate 
următoarele rezultate :

ATENA (turneu masculin) : 
Grecia — Turcia 3—0 (4. 5, 6), 
Iugoslavia — Finlanda 3—1 (8, 
—13, 3, 4). Clasamentul este 
următorul : 1. Grecia și Iugo
slavia cîte 4 p (2 j), 3. Fin
landa și Belgia 0 p (1 j). 5. 
Turcia Op (2 j).

VIENA (turneu feminin) : 
Austria — Elveția 3—1 (6. 14, 
—10, 13), Italia — Franța 3—0 
(12, 1, 12).

(WBA) la categoria pană, invin- 
glndu-1 la puncte, la San Remo, 
pe americanul Rocky Lockridge.

CĂLĂRIE * Americanul Nor
man dello Joio a cîștigat, la 
Vlena, cea de-a 5-a ediție a Cu
pei Mondiale la obstacole, fiind 
urmat de austriacul Hugo Simon 
și de americanca Melanie Smith.

CICLISM • Cea de-a 38-a edi
ție a Marelui Premiu al Elibe
rării a fost cîștigată, la Roma, 
de italianul Claudio Golinelli: 
121,9 km în 2h54:41. In același 
timp au sosit Thomas Barth 
(R.D.G.) și Luigi Busacchini (I- 
talla). • Cursă ,, Amstel", des
fășurată la Maastricht (Olanda), 
a revenit australianului Phil An
derson, 242 km In 5h50:2S, urmat 
la 31 de secunde de belgianul 
Jan Bogaert și olandezul Jan

GIMNASTICA • La Montreal, 
echipa masculină a Bulgariei a 
întrecut Canada cu 567,50 p la 
564,25 p. La individual a cîștigat 
canadianul Brad Peters cu 113,90

CAMPIONATELE BALCANICE DE CAIAC-CANOE
Caiaciștii si caiioiștii noștri 

iau startul în sezonul interna
țional : miine si vineri, pe Ia
cul Snagov. se desfășoară cea 
de-a 8-a ediție a campiona
telor balcanice. Intrucît echipa 
Bulgariei a anunțat că nu poa
te participa, întrecerile din a- 
cest an vor reprezenta, prac
tic, o întîlnire bilaterală intre 
caiaciștii si canoiștii români si 
cei iugoslavi. Interesul si va
loarea competiției nu se di
minuează. echipa Iugoslaviei 
cuprinzind o serie de sportivi 
de prima mină, nume de no
torietate mondială, precum ca- 
noiștii Matija Ljubek (fost 
campion olimpic si mondial) si 
Mirko Nisovici — împreună au 
cîștigat titlul mondial la ca- 

JOCIPILE PANAfltRICANE TOP

Autoritățile venezuelane au 
confirmat că întrecerile din ca
drul Jocurilor sportive paname
ricane se vor desfășura la Ca
racas, intre 14 si 29 august. în 
felul acesta, au fost dezmin-

CALIFICAREA, 0 PERFORMANȚĂ BUNĂ PENTRU BASCHETBALISTE
(Urmare din pag. 1)

valoare ridicată, oglindită, de 
pildă, prin medaliile de bronz 
și argint -cucerite la Jocurile 
Olimpice din 1976 si. respectiv. 
1980. Fetele noastre, după pa
tru luni de inactivitate inter
națională aproape totală (au 
jucat in luna decembrie, cu 
prilejul Balcaniadei de la So
fia. și apoi tocmai la mijlocul 
lui aprilie, cind au luat parte 
la turneul de la Halle), au 
reușit, treptat să joace din ce 
in ce mai bine, exemplul con
cludent fiind, in acest sens, 
întilnirea cu formația bulgară. 
După o repriză slabă, elevele 
antrenorilor Nicolae Martin si 
Gabriel Năstase s-au apărat 
mai bine, au atacat mai re
pede, mai organizat si mai 
eficace. Camelia Hînda a dove
dit reale calități de conducă
toare de joc (a fost evident 
mai bună decit Cornelia Ha
giu, în ziua respectivă marcată 
prea mult de trac), Magdalena 
Pali și-a etalat din plin cali
tățile, Mariana Bădinici a în
scris dezinvolt de la semidis- 
tanță ,si distanță (dar lipsa de 
activitate în campionatul intern 
se face simțită în ceea ce pri
vește prestația în apărare si 
colaborareo cu, celelalte jucă
toare). Carmen Tocată a fost 
inepuizabilă în lupta sub pa
nou. iar Ștefania Borș și-a va
lorificat îndelungata experiență 
competițională (mai puțin în 
final, cind citcva greșeli de 
tehnică i-au redus din meri
tele de pînă atunci). Alte ju
cătoare. mai mult sau mai pu
țin folosite (Csilla Hosszu, 

p. urmat de bulgarul Rumen 
Petkov 113,80 p.

MOTOCICLISM Q Cursa de la 
Zolder (Belgia) din cadrul C.M. 
de motocros a fost cîștigată, la 
clasa 125 cmc. de belgianul Eric 
Geboers (,,Suzuki"), urmat de 1- 
talianul Michele Rinaldi („Suzu
ki"). In clasamentul C.M. con
duce Geboers cu 114 p, urmat de 
Rinaldi 92 p.

SCRIMA • Trofeul Jeanty la 
floretă fete a fost cîștigat, Ia 
Paris, de sovietica Olga Voșaki- 
na: 10—9 în finală cu Mandy 
Nicklaus (R.D. Germană). • Tur
neul de sable de la Miinchen a 
revenit echipei Ungariei, urmată 
de R.F. Germania, Anglia și 
Franța.

TENIS • In pnmul tur al tur
neului de la Madrid: Popp
(R.F.G.) — Ilie Năstase 6—3, 6—0, 
Arraya — Filloi 6—2, 6—4, Sund- 
strd — Rebolledo 6—4, 2—6, 6—1. 
• Spaniolul Higueras, a cîștigat 
turneul de la Bournemouth 2—6, 
7—6, 7—5 în finală cu Smid. 

noe dublu 1 000 m anul tre
cut la Ada Ciganlija — sau 
caiaciștii Milan Janici (si el 
fost campion al lumii) și Iovan 
DoIicL Așadar, adversari de 
renume pentru fruntașii noștri 
chiar la debutul sezonului, îna
intea începerii seriei de regate 
internaționale care preced cam
pionatele mondiale (Tampere, 
28 iulie — 1 august).

în programul concursului fi
gurează cele 13 probe clasice 
de 500 și 1 000 m. Cursele se 
vor desfășura direct finale : 
joi, de la ora 15, probele de 
1 000 m, vineri, de la aceeași 
oră. cursele de 500 m (startu
rile se vor da din jumătate 
In jumătate de oră).

AVEA I0€ LA CARACAS

ți te zvonurile potrivit cărora 
această importantă competiție 
polisportivă ar fi fost încredin
țată spre organizare unui alt 
oraș, dintr-o altă țară.

Constanta Grigoraș, Lucia Gre- 
cu și Măndica Ciubăncan) s-au 
dovedit utile, dar nu suficient 
de competitive pentru a le pu
tea suplini în totalitate pe titu
lare.

La Cluj-Napoca, obiectivul a 
fost atin3. dar nu trebuie uitat 
că dintre participantele la tur
neul respectiv doar formația 
Bulgariei reprezintă o valoare 
reală în baschetul feminin in
ternațional, în vreme ce la 
campionatul european din Un
garia toate selecționatele vor fi 
mult mai redutabile. In plus, 
să nu se omită că in unele 
țări baschetul feminin a făcut 
un salt calitativ spectaculos 
(A S. Vicenza a cîștigat C.C.E., 
Agon 08 Diisseldorf a eliminat, 
în semifinalele C.C.E., pe Dau
gava Riga, B.S.S. Budapesta a 
cucerit „Cupa Liliana Ron- 
chetti", iată doar cîteva din
tre performanțele care ilustrea
ză valoarea actuală a basche
tului din Italia, R. F. Germa
nia si Ungaria), selecționatele 
respective alăturîndu-se repre
zentativelor care ocupă de re-

DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
Astăzi este o zi foarte bogată 

In activitatea fotbalistică inter
națională. Mai exact, In program 
figurează nu mal puțin de 8 me
ciuri din preliminariile campio
natului european. Unele partide 
sînt foarte importante, pentru 
configurația, în perspectivă, a 
clasamentului din grupele respec
tive. Nu ne vom referi, în cele 
ce urmează la toate întilnirile, ci 
doar la cele care suscită un in
teres deosebit. Să începem cu 
partida de la Bruxelles, din gru
pa I, dintre Belgia și R.IX Ger
mană, Nu demult, la Leipzig, 
belgienii au Învins cu 2—1, con- 
solldlndu-și astfel primul loc. 
Ecouri după acest meci am aflat 
răsfoind unele ziare. De pildă, 
revista „Die Neue Fussbalf-Woche" 
din Berlin elogiază formația lut 
Guy Tys, care poate fi socotită 
90 la sută calificată (are acum 
6 p din tot atîtea posibile), în 
timp ce echipa R.D. Germane 
este pe ultimul loc (nu a cucerit 
nici un punct) ! „Belgienii — 
scrie cronicarul — vicecampioni 
europeni, joacă un fotbal extrem 
de eficace. La Leipzig el au tras 
doar de două ori pe spațiul por
ții dar au marcat tot de atitea 
ori, prin Van der Elst și Van- 
derbergh ! Și nu din... greșeala 
portarului Rudwaleit ! învingăto
rii au o apărare masivă, postin- 
du-Se în afara careului de 16 
metri, obliglndu-l pe adversari să 
tragă numai de Ia distanțe mari. 
Dacă șuturile nu slnt extrem de 
puternice — cum a fost cazul 
în această întîlnire — cele 13 lo
vituri ale gazdelor au fost ușor 
reținute de portarul Munaron. 
La mijlocul terenului, grație teh
nicii și a vitezei excepționale a 
-diavolilor roșii- circulația ba
lonului se face foarte rapid, u- 
șurînd demarcarea unor jucători 
pregătiți pentru contraatacuri vi
guroase". Este inutil să mal a- 
mintim că belgienii prezintă o 
formație alcătuită pe scheletul 
excelentei Anderlecht, finalistă a 
Cupei U.E.F.A., dintre care vom 
aminti pe Munaron — portar —
26 de ani, fundașul de Groote —
27 de ani, mijlocașii ofensivi 
Coeck — 27 de ani (de 38 ori 
internațional). Vercauteren — 26 
de ani (de 27 ori internațional) 
și Înaintașul Vanderbergh — 24 
de ani (de 26 ori prezent In re
prezentativă) ! Experimentatul

C.M. DE HOCHEI
Din etapa a șaptea a C.M. 

de hochei pe gheață grupa „A" 
s-au desfășurat doar două in- 
tilniri, la Miinchen. în fața a 
10 500 de spectatori Canada a 
întrecut R. F. Germania cu 
3—1 (0—0, 2—1. 1—0), la capă
tul unui med echilibrat doar 
în cele 20 de minute ale pri
mei reprize, după care cana
dienii s-au ' impus mai ușor 
decit arată scorul. Au marcat s 
Halward, Taylor si Propp pen
tru Canada. Kiihnhacki pentru 
R.F.G. In celălalt joc un re
zultat oarecum surprinzător : 
R. D. Germană — Finlanda
6—4 (1—1. 1—1. 4—2). Egal

de-a lungul a două reprize, 
meciul a fost. în cea de a 
treia, la discreția hocheiștilor 
din R. D. Germană, care au 
obținut o victorie meritată.

După desfășurarea ultimelor 
două jocuri ale acestei etape 
(Suedia — U.R.S.S. si Italia — 
Cehoslovacia) primele patru 
clasate îșj vor continua dispu
ta pentru cucerirea titlului 
mondial, iar următoarele pa
tru vor lupta pentru locuri cit 
mai bune și pentru evitarea 
retrogradării.

gulă locuri fruntașe la cam
pionatul european. _

In aceste condiții, este lesne 
de înțeles că misiunea echipei 
române la „europene" va fi 
foarte dificilă, dar si că tre
buie făcut totul pentru ca 
baschetbalistele noastre să re
intre in elita internațională a 
acestui sport (din care nu a 
mai făcut parte din anul 1974. 
cind reprezentativa noastră s-a 
calificat in grupa 1—6 ; de a- 
tunci ea a participat doar la 
turneul de consolare. grupa 
7—12).

Necesitatea folosirii fiecărui 
turneu internațional pentru 
depistarea și eliminarea defec
țiunilor. recuperarea unor ju
cătoare care nu au putut fi 
utilizate la Cluj-Napoca (Vir
ginia Popa, de pildă). încadra
rea deplină a rezervelor (din
tre care Csilla Hosszu are ca
lități deosebite) sint doar ci le
va din constatările prilejuite 
de turneul clujean de care, 
sintem convinși, va tine seama 
conducerea tehnică a lotului 
nostru reprezentativ.

coach Guy Tys spunea despra 
băieții lui: „una dintre explica
țiile succeselor echipei reprezen
tative este disciplina tactică și 
respectarea indicațiilor date de 
antrenor. Apoi vin celelalte: dă
ruirea totală, pregătirea tehni
că și cea fizică, individuală, — 
despre care nici n-ar mai tre
bui să mai vorbesc — eie fiind 
esențiale și obligatorii pentru un 
jucător care îmbracă tricoul na
țional".

Alte partide, așteptate cu mare 
nerăbdare. La Londra, în grupa 
a 3-a, Anglia — Ungaria. Antre
norul echipei Angliei are Încă 
multe probleme de rezolvat în 
ce privește alcătuirea 11-lui. în 
urma accidentării unor jucători 
de bază: Coppel, Mariner și Rix, 
la care acum, după etapa de 
campionat desfășurată sîmbătă, 
s-au mai adăugat și Woodcock 
și Robson. Este foarte probabil 
ca în echipă să fie introdus 
Trevor Francis care, duminică, 
în campionatul Italiei, a înscris 
trei puncte pentru Sampdoria 1 
Semnificativă este declarația an
trenorului Bobby Robson: „Sper 
în victorie și apoi în calificare, 
cu toate că adversarii vor lupta, 
desigur, cu multă ardoare pen
tru obținerea unui punct"... A 
fost alcătuit lotul Ungariei, com
pus, In genera), din jucători mai 
vechi, ca portarii — Katzirz, 
Meszaros, fundașii — Martos, 
Kerekes, Garaba, Toth, mijloca
șii — Nylasi, Kardos, înaintașii 
— Kiss, Torocsik. Toți au evo
luat anul trecut la turneul final 
din Spania.

La Viena, în grupa a 6-a, un 
meci de tradiție: Austria — R.F. 
Germania, în care vest-germanii 
vor să demonstreze că victoria 
lor la „Mundial" n-a fost ui 
joc de... culise ! Jupp Derwall 
a venit la Viena cu echipa care 
a evoluat la Izmir, cu Turcia, și 
a cîștigat cu 3—0. O victorie vest- 
germană nu ar aduce însă pe 
primul loc această formație, 
deoarece austriecii au un gol
averaj mai bun (11—0 fată de 
5—2).

Să vedem ce se va întîmpla șl 
In alte partide: Țara Galilor — 
Bulgaria, Spania — Irlanda si, 
îndeosebi, în cea dintre U.R.S.S. 
șl Portugalia, oaspeții avînd mal 
mulți jucători de la Benfica.
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