
in întreaga țară

NUMEROASE COMPETIȚII
CINSTESC ZIUA DE 1 MAI

Zilele frumoase de la sfirși- 
tul săptămînii trecute au fa
vorizat organizarea în întrea
ga tară a numeroase întreceri 
sportive de masă si acțiuni tu
ristice înscrise sub genericul 
„Daciadei“ si dedicate Zilei de 
1 Mai, sărbătoarea muncii. Iată 
relatări de la cîteva dintre a- 
ccstes ■

BUCUREȘTI. Parcurile bucu- 
reștene. adevărate oaze de ver-

dedicat zilei de 1 Mai !“ în 
fata frumosului edificiu al Cir
cului domnește o animație de 
zile mari. Parcul este azi al... 
fetelor — peste 19 ani — de 
la Filatura Română de Bum
bac si Electronică industrială, 
de la Flacăra roșie si Progre
sul, de la Electromagnetica si 
Tricodava, din alte zeci de în
treprinderi bucureștene.

Instructorii sportivi care le

MOLETMI DIN TOATE TARILE UNtȚI-VA I

portul
CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Ieri, la Rm. Vîlcea, în preliminariile J. 0. la fotbal

VICTORIE CLARĂ: ROMÂNIA-OLÂB 3-0 (20)

Printre competițiile cele mai îndrăgite se numără ți întrecerile 
de cros. In imagine: start in crosul „1 MAI“ din Capitală 

Foto : Nicolae TOKACEK

deată, de lumină și de flori, 
cu aer mereu proaspăt si în
miresmat, își au aleile larg 
deschise tineretului iubitor de 
întreceri sportive. Vizităm in- 
cîntătoarea grădină ce încon
joară Circul București, invitați 
de un mare panou pe care ci
tim : „Daciada", competiția tu
turor vîrsteior. Azi, etapa mu
nicipală a „Crosului fetelor".

însoțesc, activiști ai Consiliu
lui municipal al sindicatelor, 
printre care Aneta Bunghez. 
Elena Toma. Doina Terchilă. 
Nicolae Toader și alții, le în
deamnă pe concurente să fie la 
înălțime. Iată-Ie pe cele mai 
sprintene bucureștence: Maria A-

(Continuare tn pag 2-3)

RM. VÎLCEA, 27 (prin tele
fon). — Pe stadionul din lo
calitate, echipa olimpică a Ro
mâniei a susținut azi (n.r. ieri) 
al doilea joc din grupa C a 
preliminariilor J.O. întilnînd 
reprezentativa similară a O- 
landei. Rezultatul, 3—0 pentru 
fotbaliștii noștri, care au ob
ținut o victorie de necontes
tat, la un scor ale cărui pro
porții puteau spori in finalul 
partidei. în min. 1. cînd Spe
ria tu a reținut mingea înaltă, 
la o lovitură liberă, credeam 
că oaspeții vor fi periculoși 
pe atac. dar. după 2—3 mi
nute, jucătorii noștri echilibrea
ză jocul, Balint se lansează în 
atac, e faultat la 18 m, însă 
la lovitura liberă, șutul lui I- 
rimescu nu nimerește ținta. în 
min. 12. la o acțiune prelun
gită. Cîrțu II ..întoarce" pe 
fundașul său, dar greșește cen
trarea. în replică, peste 2 mi
nute. centrează Koevermans, 
periculos, și Suvrijin reia im

precis cu capul de la 6 m. Ju
cătorii noștri reiau atacurile 
și în min. 17 deschid scorul: 
acțiune Movilă, mingea iese în 
aut, repune Bărbulescu, ca
re, după un-doi cu Gîngu, cen-

VĂETUȘ

Sub însemnele „Daciadei" de vară

UN MATINEU CULTURAL-SPORTIV DE NOTA 10!

trează impecabil și, la fel de 
frumos, VAETUȘ înscrie cu 
capul : 1—0. Urmează o pe
rioadă de echilibru, după care, 
în min. 29, fotbaliștii noștri 
își măresc avantajul : atacul 
inițiat de Balint îl continuă 
Cîrțu, Bogdan vine prin... în
văluire, centrează ca o au
tentică extremă, Gîngu sare, 
„fals", derutîndu-și adversarii,

Pe covorul Stadionului tineretului din Capitală demonstrează micile gimnaste de la „ritmică"... 
Foto : Vali STANCIU

Gimnastele de ia Clubul sportiv școlar „Triumf - 
prezente la o reușita demonstrație de grafic și măiestrie

Pe una din marile arene ale 
„Daciadei" de vară, care este 
— în prezent — Stadionul ti
neretului din Capitală, ritmul, 
voioșia și cîntecul și-au dat mîna, 
duminică dimineața, într-un reu-

FINALELE „DACIADEI" 
LA LUPTE LIBERE 
ALE JUNIORILOR

La Odorhei, începlnd de azi 
și pînă sîmbătă, se vor des
fășura, tn cadrul „Daciadei", 
finalele republicane de lupte 
libere ale juniorilor. La start 
peste 200 de concurenți. Cu 
acest prilej va fi definitivat 
și lotul pentru „internaționa
lele- României care vor avea 
loc la sfîrșitul săptămînii vi
itoare, la București.

șit spectacol cultural-sportiv. 
Inițiativa organizării aparține 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică si sport 
și Clubului sportiv școlar 
„Triumf", care și-a sărbătorit 
un sfert de veac de existență. 
Nici că se putea face o mai 
bună alegere a acestui mo
ment deosebit în viața unui 
colectiv de elevi și profesori- 
antrenori caracterizat prin ta
lent si hărnicie, prin seriozi
tate și ambiție ! Toate acestea 
puse în slujba unor mult do
rite împliniri — locuri de 
frunte în ierarhia sportului 
românesc, prezențe în loturile 
reprezentative.

Dominanta spectacolului spor
tiv a constituit-o gimnastica. 
Aproape 200 de mici sportive 
au convins, prin măiestrie si 
grație, printr-o armonie a- 
proape desăvîrșită a mișcărilor, 
cit de atractivă este această 
disciplină olimpică ! Grupului

masiv de reprezentante ale 
„Triumf“-ului (la ritmică — 
Luciana si Petruța Dumitrescu, 
Daniela Apostu, Mădălina Fi- 
rănescu, Maria Lucan si A- 
driana Voicu, de la ..clasa" 
prof. Victoria Buruiană. An
dreea Angelescu. Antoaneta 
Anghel, Monica Bratu, Came
lia Constantin, Monica Lupu, 
Raluca Popescu si Cristina Voi
cu de la ..clasa" prof. Doina 
Firică — la sportivă, eleve ale 
Școlii generale nr. 17. în frun
te cu Mihaela Anastase, cam
pioană a tărib la categoria a

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Și același VAETUȘ înscrie, 
tot cu capul, din plonjon: 2—0. 
Atacul se mișcă bine (mai puțin 
Cîrțu), schimbă direcțiile, Ba
lint vine și el în ofensivă, și 
echipa noastră lasă impresia

SPERIATU

că va mări avantajul. O pri
mă repriză bună, pe care fot
baliștii noștri au dominat-o 
cu autoritate, 7—2 raportul de 
șuturi, 2—0 pe spațiul porții, 
și, desigur, mai multe ocazii 
âe gol. Dacă măcar una din \

Constantin ALEXE

(Continuare în vag. 2-3)

24 de ore la clubul Crișul Oradea

CE FAC POLOIȘTII CÎND 
NINGE SAU PLOUĂ ?

ÎN ULTIMII ANI. cînd spui 
Crișul Oradea, gindurile iubi
torilor de sport zboară, de obi
cei. la echipa de polo cu a- 
cest nume, rezultatele sale in-

Roberto Pantea si Zoltan Illcs 
în cel de speranțe) este ne
voită. din luna iunie a anului 
trecut, să se antreneze la ba
zinul termal pentru sărituri.

Gimnaste românce in Iordania

TREI TURNEE DEMONSTRATIVE PENTRU 
NADIA COMANECI Șl COLEGELE SALE

Ieri dimineață, o echipă de gimnastică feminină a țării 
noastre. în frunte cu maestra emerită a sportului și mul
tipla campioană olimpică și mondială Nadia Comăneci, a 
plecat în Iordania. La Amman și în altă orașe gimnastele 
românce vor susține trei concursuri demonstrative. Alături 
de Nadia, din delegație mai fac parte Cristina Grigoraș. 
Mirela Rarbălată, Mihaela Ricin, Rodica Dunca, Laura 
Cutina. Camelia Renciu. Dorina Ungurcanu, Lenuța Rus și 
Mirela lordoc.

terne si internaționale acredi- 
tînd-o in marea performanță. 
PRIMUL DRUM. deci, la polo. 
Unde ? „In aer liber...", ne 
răspunde foarte serios Ion A- 
lexandrescu. vicepreședintele 
clubului, si. totodată, antreno
rul echipei, in urma decesului 
regretatului Nicolae Ruiinschi. 
O fi vreun bazin în aer liber, 
cu apă termală, ca la Băile 
Felix, ne-am spus, si antreno
rul vrea să-și călească elevii. 
Nu era chiar asa. pentru că 
această echipă, una din cele 
mai bune din țară, 'care fur
nizează. la această oră. 7 iu- 
cătorl loturilor reprezentative 
(Ivan Fejer, Liviu Garofeanu. 
Cornel Gordan. Dorin Costrăș 
— în lotul A. Francisc Kiss.

în aer liber, din str. Codrilor. 
Inclusiv in iarna care a tre
cut ! LA COMPLEXUL DE 
NATAȚIE CRIȘUL. acolo unde 
ar fi trebuit să se antreneze 
poloiștii (90 de sportivi legiti
mați). înotătorii (88) si săritorii 
în apă (76) am găsit o hală 
descoperită, susținută de sche
le metalice, fundul bazinului 
plin de moloz si citi va mese
riași, conduși de șeful de e- 
chipă Petru Bsreczki. aflați în 
pauza de masă. deși, după cum 
ne-a spus loan Seica. șeful 
complexului, pauza dura <1e 
la... începutul zilei de muncă !

Pau! SLAVESC'J

(Continuare in vag 2-3)

Ieri, în cea de a 22-a etapă a Diviziei ,,A“ de ri gby

dinamo Învinge pe steaua și relansează campionatul î
Dominată de pari da derby, 

dintre Dinamo și Steaua, e- 
tapa a 22-a a Diviziei A" de 
rugby s-a caracter zat nrintr-un 
succes al foimatiilor gazdă. 
Victoria echipei Dinamo relan
sează întrec campionatul .

DINAMO - STEAUA 21—16 
(12—13). Am anticipat ambiția 
rugbyștilor dinamoViști de a 
șterge impresia nefavorabilă lă
sată după eșecul de ia Baia 
Mare si n-am greșit ’ Iată ei 
au repetat victoria din turul 
campionatului asupra formației 
Steaua actualul lider termi- 
nînd în avantai si Ines' la un 
scor si mai -nn-ludont rin fur.

Parascmv cu balonul, din nou în vervă, și-a condus la victorie 
echipa, demonstrind aceeași înaltă clasă ! Foto : Dragoș NEAGU (Continuare in pag 2-3



„Cupa 1 Mai“ la tir S-au încheiat campionatele naționale de șah pe echipe mixte

lilt CODIM: 598 p IA PUȘCA HBERA 60 f.c.! UNIVERSITATEA BUCUREȘTI-3 TITLURI DIN 4! Ut
Iulian Ncafitt ciștigă pistolul liber cu 564 p 27 (prin telefon}.

La poligonul din Parcul spor
tiv Dinamo din București a în
ceput ieri o foarte interesantă 
ccmpetiție de lir dotată cu «Cu
pa 1 Mai", la probe cu arme cu 
aer comprimat și cu glonț, des
chisă tuturor categoriilor de tră
gători. întrecerea devine intere
santă cu atît mai mult cu cit ea 
se constituie intr-unui dintre 
piincipalele criterii de alcătuirea 
loturilor naționale care se pre
gătesc Dentru viitoarele fanfiniri 
internaționale.

Bunelor condiții de întreceri a- 
sigurate de către organizatori 
Federația română de tir S& clu
bul sportiv Dinamo, trăgătorii 
care s-au aliniat pe standuri. In 
această primă ri. le-nu răspuns 
cu unele rezultate de valoare. 
Sîntem tentați să notăm în po
mul rind cele 53S de puncte eu 
care Hie Codreaau ae impune la 
Începutul sezonului tn aer liber. 
In proba de pușcă Uber M f c. 
Această performar.tă l-a adus o 
victorie confortabUA. cel de aJ 
doilea clasat, eolerui tău de la 
clubul Steaua. Florin Cristofcr, 
rituindu-se la 5 puncte de eL 
Cea de a doua performantă va
loroasă a programului primei 
zile a .Cupei 1 Mai* aparține lui 
Iulian Nearu (Dinamo) care reu
șește în proba de pistol liber — 
seniori o promițătoare vietone 
cu un și mai promițător resul- 
tat : 564 d. Cel d- al doilea cla-

sat. Hie Petru, uece și el gra
nița celor 560 p, mârca unei va
lori internaționale competitive. In 
nroba similară a juniorilor o 
victorie la fel de clară (11 
ferență) a reușit Sorin 
cu totalul de 555 r».

REZULTATE TEHNICE, — 
fiber* 64 f e, seniori : L L Co
drean u (Steaua) p, 2. F. Cris- 
tofor (Steaua) 533 p. X F. Mini- 
șan (Dinamo) 551 r. 
tescu (Metalul) 591

D di- 
Babii,

pușcă

4. O.
---------- „ - p: 

standard 64 f c sexuo&re : 
culma Iosif (I.E_F.S.> 593

noi
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lexandru — lăcătuș La Postâ- 
văria Română. Elena Albescu 
— lucrătoare la P.T.T.. Jana 
Ciochițâ — lucrătoare la Fa
brica de piine Steagul roșu. 
Zilele acestea se vor întrece, 
în aceeași competiție, băieții. 
(V. T.).

TG. MUREȘ. Numeroase în
treceri sportive de masă au a- 
vut loc in municipiul Tg. Mu
reș, bazele sportive cunoscind 
o animație deosebită. S-au des
fășurat. astfel. întreceri de vo
lei, handbal, fotbal si atletism. 
Clubul sportiv Voința a orga
nizat atractive întreceri de șah 
(cu 8 echipe) si tenis de masă 
(8 echipe). Ciștigători : Meta
lul — sah si Mobila — tenis 
de masă. (I. PAUȘ, coresp.).

BACAU. Numeroase compe
tiții dotate cu „Cupa 1 Mai" 
s-au desfășurat și în asociați
ile sportive sindicale din mu
nicipiul Bacău, 
tea. notăm : 
organizat la 
ciparea a 9 
rile de volei 
ința. la care 
meroasele competiții organizate 
In scoli, la handbal, tenis de 
masă, atletism, baschet și vo
lei. (E. TEIRĂTJ, coresp.).

Printre aces- 
turneul de fotbal 
I.P.E.P.. cu parti- 
formații. întrece- 
organizate la Vo- 
s-au adăugat nu-

actori bucureșteni dintre cei 
mai apreciati. precum si de 
soliști de muzică populară, for
mația de muzică folk wCire$a- 
rii“ etc. Un... matineu cultural- 
sportiv foarte reușit (coordona
tor. prof. Ioan Sabău), care a 
îneîntat pe toată lumea pre
zentă in tribunele stadionului 
de la Sosea, elevi într-o pro
porție covîrsito^re. 
în anul “
sportiv școlar ..Triumf" să se 
numere si ei printre reprezen
tanții acestei unități de elită 
a mișcării noastre sportive. 
Lucru absolut posibil. Pentru 
că familia ..Triumf "-*ului are 
toate condițiile să-si sporească 
rîndurile !

dornici ca
XXVI al Clubului

• SUB APA...

La recentele campionate de sărituri in apă, desfășurate 
la Sibiu, băieții noștri nu prea s-au văzut, ei primind note 
mici din partea juriului. Cineva constata cu umor că „spor
tivii noștri termină exercițiile sub... apă, peutru ca să nu-i 
vadă arbitrii cum le execută !“ Intr-adevăr, s-ar cere din 
partea antrenorilor o muncă mult mai susținută, pentru a-i 
scoate la suprafață ! Altfel...

Și, apropo, de această competiție, semnalăm că și de 
această dată, difuzarea buletinelor — cu ordinea de start, 
cu rezultate și program ș.a. — a funcționat defectuos, 
acestea neajungînd la cei care aveau nevoie decit cu... 
intervenții ! Precizăm, deci, că acestea constituie mijloace 
de lucru și nu un simplu moft ! Ca sâ se știe...

• HÎRTI! PE POST DS... AREf’RI!

Simbătă, ia ara 17, s-au 
disputat primele meciuri din 

- cadrul turului Campionatului 
Diviziei „A“ la tenis de 
masă. La sala de la stadio
nul Republicii și la cea de 
ta Progresul, în locul unor 
arbitri delegați de comisia 
ele resort a municipiului 
București, erau Drezente... 
chitanțele de încasare a ha
remurilor! Ori, de cînd e 
lumea, nu s-a pomenit să... 
arbitreze niște biete hîrtii, 
chiar dacă au ștampilele 
legate și semnăturile de 
primire a banilor! Iată și.-, 
semnatarii : Radu Popescu, 
T-Iarieta Poparad — la par
tida Mecanică fină — Vo
ința Satu Mare și Constantin 
Podberes.hi (însuși șeful 
brigăzii de arbitri). Mihail 
Cîndcscu și Ion Georgescu 
— ia cea dintre Progresul 
B-> -ires'i și A.S.A. Buzău.

De arbitrat, a arbitrat cînd 
... s-n nimerit. Și daci se

poate și așa, ne întrebăm 
dacă chiar e nevoie de mai 
mulți arbitri.

EFORIE NORD
In oceeoși notă de frumoasă luptă 
sportivă cu luat $ tușit, miercuri Io 
pcînz, turneele finale ole campiona
tului republican de șah pe echipe 
mixte, desfășurat în cadrul ,,Docia- 
dei“. Cu indirjirile, dar și cu relaxă
rile de ultim moment, depinzind de 
situația în care se aflau pe lista 
dasamente'or, jucătorii și jucătoarele 
celor 10 echipe engajete în întrecere 
au înscris, astfel, punctele decisive.

Universitatea București iși păstrea
ză cu autoritate locul I in clasamen
tul general (absolut), deținut și la 
ediția trecută, permițîndu-și la finiș 
prima sa remiză de meci cu o fostă 
campioană, ,,Cclcuîc1oruI“. O victo
rie categorică, pe deplin meritată Io 
obțiwrta că'eio o contribuit urme-

torul lot: V. Stoica, M. Ghindă (an
trenor și jucător). “ * . ~
Stanciu. V. Georgescu (căpitanul e- 
chipei), L. Vasilescu, “ “
Lowy, Y. Garzon, Marina Pogorevici, 
Elisabeta Polihroniade, Roxana Venia
min și mezina Mădălina Stroe.

Cu același rezultat (5—5), dar în 
cu totul alt context, s-a încheiat me
ciul decisiv per.tru locul III intre 
Politehnica și Universitatea lași. Pen- 
tru bucureșteni au înscris Drimer, 
Giurumia și juniorul Stanca, iar pen
tru ieșeni Lupu, Ncvrotescu și Gabrie
la Olărașu. Restul remize.

Foarte aproape de laureoți, pe 
locul ol il-lea în clasamentul abso
lut, echipy I.T.B. o făcut scor (9—1) 
în fața unei formații modeste, 
I.C.E.D.

c. Ion eseu, Tr.

hi. Bufe, V.

clasamentele finale
MASCULIN: 1. Universitatea Bucu

rești 35.5 puncte de partidă, 2. I.T.B. 
33, X Politehnica Bucurețti 29,5.

FEMININ: 1. Universitatea 
rești 13, 2. Politehnica 
1 Medicina Timișoara

JUN'ORMUNIOARE: 
teo toți 14 (ou jucat 
>i Sori no Don. antrenoore fiind mo- 
estro intemoționclâ Morga reto Pere- 
voznic). 2. I.T.B. 13.5 3. Universitatea 
București 11.

Bucu-
București 11,5, 
11.
1. Universita- 

G Navrotescu

Petrolul scapă 
pentru evitarea 
cînd cu 5,5—4,5 
satisfacția deloc 
obținut victorie l_ r__ _ ____ , ____
Adrian Negulercu l-a învins cu ne
grele pe marele maestru Mihai Șu- 
bă (!), într-un final de piese 
care multă vreme păruse câ 
favorabil albului.

Ultima întîlnire și 
Medicina Timișoara 
piranlâ la primele 
veoză „în extremis44 
depășind cu 6,5-3,5 
șov.

Și astfel cade cortina 
la ediție a întrecerii, 
verși ta tea București adaugă titlurilor 
de campioană absoluta și cea mas
culina pe acela de campioană fe
minină (cucerit anul trecut de Medi
cina Timișoara), iar Universitatea lași 
își păstrează supremația Io juniori- 
junioare, demonstrând că acolo. In 
Inima Moldovei, se acordă o atenție 
stăruitoare și constantă muncii difi
cile de depistare și promovare o 
tinerelor talente șahiste.

i de emoții în lupta
retrogradării, între-
pe A.E.M. avînd
neglijabilă de a fi

la prima masă. unde

ușoare
ar fi

dîrză: 
o os

La Galați, în campionatul de karting

cea mai 
(altădată 

locuri I) se sol
de
Pe

retrogradare, 
C.S.U, Bra-

peste actua- 
în care Uni-

Radu VOIA

9 Cele mi 
niori și juni 
rile 1 și 2 i 
lare și I 
azi pinăipftd 
cadrul turnl 
petiției. Cin 
la finale a 
mătoarele el 
Tirgoviște (I 
Liceul „Ba 
Mureș (D. 
rul Univei 
(V. Moldovd 
rad ea (E. 
I.C.E.D. Bd 
C.S.Ș. Ploie 
namo Bucul 

2 Pd
Bu 

C.SJ 
CIU 

Med|

c.s.ș. 
dențesc 
FETE: 
tatea 
c.s.ș. 
Voința
c.s.ș. : 
lia Andercol 
ca Sportul 
(Cornelia W 
cu), C.S.Ș. 
(D. Moise) 
București

24 DE ORE LA C
(Urmare din pag. 1) nise la ci 

noastre pa 
mele ama 
plasarea | 
vizionare 
Ungaria. ] 
micală. în 
schimburi, 
performed 
lor bihord 
numai 13 
tor în 9 n 
publican J 
care a ad 
dalii de 
interna tion 
lia). n-amj 
că.
rile lotuli 
nea 
cursurilor I 
trenorului 
fără înd] 
pentru vii] 
HORIA Cd
FERAT" 1 
tul anima] 
dean, dev]

< 
ÎNCHIS PENTRU RENOVARE 
de la 1 iunie 1932, bazinul aco
perit arată — prin ■ „grija" 
I.S.G.C.L. Bihor — foarte de
parte de încheierea lucrărilor 
deși termenul de predare era 
sfirșitul anului trecut. iar 
noul termen — august 1933. 
Despre ritmul de lucru pe a- 
cest șantier vorbește grăitor 
faptul că o macara stă degea
ba de' 4 luni (după cum ne-a 
spus vicepreședintele clubului. 
Grigore Cacuci) 
n-are... autorizație 
nare ! UN OM 
LIPSIT jn ultimii _ __  _____
nici un meci al baschetbalisti- 
lor de la Crișul. indiferent 
unde s-a jucat el. în campio
nat sau Ia turnee internațio
nale. aeasă sau în deplasare : 
Nicolae Nan, 
ședințe al secției de baschet, 
neobosit activist

PARTICIPARE NUMEROASA: 111 CONCURENTI
nubias Galați) 5 cl. 50 cmc ju
niori mari — 1. I. Heigl (L.I.A. 
Timișoara), 2. I. Baltă, 3. S. Cio
can (ambii Pescărușul Constan
ța) ; cl. 50 cmc. seniori — 1. “ 
Tănase (Danubius Galați), 2. 
Adamache (I.P.A. Sibiu), 3. 
Popa (Mucart Cluj-Napoca); 
cmc — 1. M. Lungu (I " HJ, 
M. Kelemen (Pegas Arad; 
Tăranu (L.I.A.); 175 cmc 
Budu (I.T.B.). 2. L Cărăbuș (Hi
drotehnica Constanța), 3. T. Po- 
dașcă (Danubius Galați): cl. 250 
cmc — 1. D. Țăranii (L.I.A.), 2. 
V. Săicean (U.A.), 3. G. Panait 
(Hidrotehnica Constanța). Echi
pe: 1. L.I.A. Timișoara, 2. Danu
bius Galați, 3. I.P.A. Sibiu; în
cepători : 1. D. Bosînceanu (Hi
drotehnica Iași), 2. M. State 
(L.I.A.), 3. V. Teodor (Automo
bilul Galați).

Pe Gallțl — 
public — 

prima etapă a 
ca=pî»aaldui republican de kar- 

Co început bun

s-a

A

gramul din 
ai numeros 
irit

dovadâ 
mare de co n cure n ți

la start: 111 din 24 clă
di nta sportive

cei 3.
1.

A. 
D. 
G.
125

2.
P: 
S.

3 I— Tremurici

Con- 
GPTU 
(Da-

pentru că 
de functio- 
CARE N-A 
3 ani de la

abia

și-și

‘liirr, pc stadionul 'letalul

«in Capitală

S-a încheiat

de 12 ani pre-

obștesc. Ve-

Dl BIRT-Î8ACK PI fCHIPf
Campionatul republican de dirt- 

track pe echipe iși va ’ 
mîine ultimele secvențe pe pista 
stadionului Metalul din Capitală, 
își vor disputa întîietatea (într-o 
formulă de 16 alergători) forma
țiile Steaua, Metalul București, 
i.P.A. Sibiu și combinata C.S. 
Brăila — Voința Sibiu. Primul 
start se va da la ora 17.

în deschidere, de la ora 16, 
va avea loc „Cupa speranțelor", 
deschisă celor nai tineri moto- 
cicliști.

• UN AFIȘ REUȘIT

derula

Activitatea propagandisti
că in domeniul sportului 
cunoaște forme diverse, a- 
tractîve. menite să atragă 
spre terenurile de sport tot 
mai mulți practicanți. din
tre care se pot selecționa 
tineri cu real talent pentru 
performantă. Printre for
mele adoptate se află și 
realizarea unor afișe menite 
să capteze atenția, să con
stituie o frumoasă invitație 
spre stadioane. După cel 
realizat pe tema selecției, 
în aceste zile a ieșit de sub 
tipar un nou afiș, realizat 
de graficianul Andrei G. 
Dan, avînd ca idee comple
xul polisportiv „Sport ți 
sănătate". O idee generoa 
să. care se bucură de o 
realizare grafică pe mă
sură.

• LA FILEU, UNGĂ FILEU, FARA FILEU

Sportul face casă bună cu 
arta. Dovadă și excelenta 
inițiativă a clubului bucu- 
reștean Progresul de a or
ganiza un spectacol de TE
NIS. MUZICA 
După cum i 
realizatorul 
fostul jucător 
cum antrenor, 
doc, cîȘva 
care s-au oferit să-și 
concursul la reușita 
festării nu sînt deloc stră
ini de jocul de tenis : Ion 
Caramitru este un jucător 
cu excelente calități, el cîș- 
tigînd în nenumărate rîn- 
duri campionatul actorilor.

și UMOR, 
ne informează 

programului, 
■ de tenis, aJ 
, Marinei Bon- 
uintre artiștii 

dea 
mani-

el — la
Boi ațhi

Mălai mare,
, Rada Gheorghc și 
Pintca. Lîngă fileu:

,Cupa T. C. B.“ A

fileu — 
Mălăele, 

George

Alături, de 
vor evolua
Mihai 1 
Mihăiță,
Adrian 
formația vocal-instrumenta
lă Savoy și Coiina Chiriac, 
Mirabel a Dauer, Aurelian 
Andrecscu si Co/nel Con- 

ln sfîcșit, fără... 
Mireca Baniciii, Ni cu

stantimu. 
fileu: 
Alifantis, Trlircea Vintilă și 
Mihaela Eusluchină. Și să 
nu uităm : comentatorul 
sportiv al spectacolului va 
fi... Cristian Țopescu. Așa
dar, simbătă, de la ora 16, pe 
„centralul” dc la Progresul, 
un fel de „Cupă Davis“ in- 
tre TENIS și ARTA !

Rubncâ realizată de 'on GAVRILEF^U

MOMENT FAVORABIL AL TENISULUI TINĂR. 
SĂ-L VALORIFICĂM!

Un adevărat campionat național cl 
juniorilor I Astfel poate fi denumi
tă tradiționaîo competiție* ajunsă 
acum Io cea de o Xl-a ediție, ce 
se desfășoară Io începutul fiecărei 
primăveri. „Cupa Tenis Cub Bucu
rești". Peste 450 de concurenți din 
aproape 40 de secții și cluburi și ou 
trimis reprezentanți la această fru
moasă întrecere.

Am urmărit cu deosebire ccto va
lorică o concursului. Cu ctit moi 
mult, cu cit dintre octuoiî» competi
tori care ou evoluat — timp de o 
săptămînâ — pe terenurile din veci
nătatea Operei Române w fi re
crutat „schimbul de mîine" ol teni
sului românesc. Și iotă că cerc, 
ceva începe să se întrevadă. După 
mulți an» de muncă, după eforturi 
materiale demne o fi luate in con
siderație (pe această Tin ie va tre
bui să se facă și moi mult, moi 
ales în privînțo procurări» de mingi; 
altfel cum să joci tenis î)» putem 
vorbi ocum de cîțivo jucători și ju
cătoare bine pregătiți. Preocuparea 
din partea antrenorilor pentru con
tinua ridicare o măiestrie» sportive o 
acestor autentice speranțe. co î’ 
cesitatea de o se găsi soluții pen
tru ca tinerii jucători să fie prezent» 
la turnee cu odversari de valoare 
(numai într-un osemeneo context vom 
ști exact în ce stadiu ne aflăm) din 
areno mondială — sînt obiective de 
stringentă octuo’îtate, știut fiind că 
tenisul românesc participă la nume
roase competiții prestigioase.

Ar moi fi apoi .de semnalat faptul 
școlare 

de 
în 
cu 
lo 
In

deuo finaliste ('o categoria de vîrs- 
tă 11-12 cn.J . - - . - ------- ---
Ți Lovra StaRch*. iar C-S-$. 
Consicnîo 2 - * —
o ajuns în .jferturi _
zentente: C >opatro Sirbu, 
Anteci 0 Adriano f /_ 
Dintre juniori» categoriei 
S3bw __ “
Marion Vorneo, precum și Marian 
Onilâ, Ci prion Porumb (11—12 ani) 
n» s-ou părut o avea frumoase pers
pective.

Finalele. 17—18 anî. V. Cocon (Stea
ua) - V. hren (Steaua) 6—3, 6-4 
(f) ți R. Șoneru (Constr. feroviar 
București) — D. Ciucâ (Dinamo Bucu
rești) 6-3. 6-1 (m). 15-16 ani. A.
Gheorghe (Progresul) — FI. Cocon 
(Steouc) 6-2. 6—4 (f) si $. Gorgon 
(<^S-$. Steaua) — O. Floreo (Dina* 
ma București) 6-7, 6-2. 6-0 (m).
13—14 onî. V. Schiopu (Dinamo Bucu
rești) - A Drăgușin (T.GB.) 6-5,
4-^6. 6—5 (f) și S. Gudînov (Spar-
tocus Bfăi’a) — A. Săceanu (Poli te h- 
Rico Cbuj-Napoca) 6-5, 6-2 (m).
11—12 on:. G Mitrică (C.S.Ș. Unirea 
îoșî) — U Stanciu (C.S.Ș. Unîreo 
lași) 6-2. 6—2 (f) și M. Onilă (Pro
gresul) — G Porumb (Politehnica 
Cîuj-Nc poco) 6-3, 6-4 (m).

I. GV.

Cabriela Mitrică 
____ _ »

(antrenor Radu Popescu) 
cu trei repre- 

____ _ Cornelia 
Stolo (11—12 ani). 
:___ LI 13-14 ani

Gudrnov, Adrian Săceanu ,i 
precum ți

Gimnastică de întreținere

(Urn

13—15.. « 
nu se con 
de mind 
deschis 
STAN'HN 
plica stelil 
ei au egali 
deu (D. Al 
Ambele rl 
metri ! 
Ghencea 
jocului, 
prin D. A 
(min. 12) 
rul a aju] 
9—3 pentn 
nunța viei 
tul de lei 
tresărire 1 
20, cînd H 
întreaga a 
mingea a 
Rugbyștii 
niți parcă 
și-au ml 
eseul frun 
(min. 25).l 
der și 1 
schimbare 
Doar ta 
(scos în ti

sportive 
dăduseră mai 
sînt interesate 
s-cu remarcat 
bine pregătite 

„Cupei T.C.B.".

că unele cluburi 
(este drept, core 
mult... semne că 
progresul tenisului) 
jucătoare talentate, 
această ediție o . 
acest sens ne vom referi la două 
exemple: C.S.Ș. Unirea lași a avut

Centrul de gimnastică de 
întreținere al clubului Pro
gresul București continuă să 
primească înscrieri. Cadre 
specializate — profesori de 
educație fizică și medici —

asigură IrJ 
tică pentru 
diții de r] 
matisme, I 
ții. Activit] 
desfășoară 
înscrieri și 
la de gim 
fon: 37.11.1

lO'UMSIUATIA OI SIAI LOIO PROMHPOP1 ItfORHEAZA
IN ATENȚIA PARTICIPANȚTLOR!

® Dc ia agențiile Loto-Prono
sport se mai pot procura numai 
astăzi bilete eu numerele alese 
de dv. pentru ultima tragere o- 
bișnuită Loto cin această lună, 
care va avea Joc vineri 29 apri
lie 1983
CIȘTIGUR1LE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

17 APRILIE 1983
FAZA T : cat. 1 : 1 variantă 

100% — autoturism Dacia 1300 și 
4 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 1 variantă 100% a 46.938 lei 
sau, la alegere, o excursie de 
două locuri în U.R3S.S. sau 
R.D.G: și diferența în numerar și 
6 variante 25% a 11.735 lei ; cat.

3 : 5 variante 100% a 10.431 lei 
sau, la alege»?, o excursie de un 
loc în U.R.S.S. sau R.D.G. și 
ferența în numerar și 25 
riante 25% a 2.608 lei ; cat. 
85,25 variante a 1.376 lei ;
5 : 161,75 variante a 725 lei ;
6 : 759 variante a 100 lei ; 
12.035,25 variante a 40 lei.

faza a il-a :
riantă 100%
1300 
cat. 
lei , 
lei ; 
lei :
103 lei • cat. 
a 40 l?i.

Autoturismele „Dacia 1300“, ob-

di- 
va-

4 :
cat. 
cat. 

cat. 7 :

cat. A : 1 va-
____ autoturism Dacia 

și 2 variante 25% a 17.500 lei; 
B : 13 variante 25% a 1.738 
cat
cat
cat.

C : 26 variante a 1.000
D : 96,25 variante a 235

E : 218,75 variante a
F : 6 125.75 variante

ținute pe 
revenit p< 
culae din 
și Vasilo 
București

NUMERI! 
GEHEA I 
PREȘ „OI 
LIE 1983

FAZA I
34 12 5 6
35 27 25 2

FAZA 2
Ill-a : 15 
a iv-a : '

FAZA 3
V-a : 13 1 
tragerea 5 
11 4 43.

FOND 1
2.538.435 L 
report la



la Cluj-Napoca

HI IN llJf’IA Phi Illi IIILU

poca

C.S.Ș. Voința Sf. Gheorghe (A.
Vancsa).
• Rezultate din Divizia ,,B“ de

tineret: MASCULIN: Automatica 
Alexandria — Politehnica Timi
șoara 54—48 (27—24), Jiul Știința
Petroșani — Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș 91—61 (49—26);
FEMININ: Mobila C.S.Ș. Satu
Mare — C.S.Ș. 2 Politehnica Spor
tul studențesc II București 73—64 
(44—26), C.S.Ș. 1 Alia Oradea — 
Voința C.S.Ș. SI. Gheorghe 79—63 
(43—32), Voința Tg. Mureș — Chi
mistul C.S.Ș Km. Vilcea 61—82 
(35—37). Corespondenți: FI. Du
mitru, S. Băloi. I. Toth, P. L3- 
rinez, C. Albu, Al. Jilău.
• Veniți din Bulgaria, unde 

au luat parte la „Marele premiu 
al orașului Solia-, component: 
lotului național de seniori se 
pregătesc la cluburile lor. au
turi de coechipieri, ta vederea 
turneelor divizionare „A” care 
vor avea loc, săptămina viitoare, 
de miercuri pînă duminica, la 
Constanța (grupa 1—6) ți ta Ca
pitală (7—12). Menționăm că tra
diționalul derby Steaua — Dina
mo se va desfășura joi 5 mai. Ia 
ora 13,30, in Sala sporturilor din 
Constanța.

ISUL ORADEA
zi tei 
ulti- 

de- 
di-

fotbalului (a și fost președin
te la F. C. Bihor), s-a „trans
ferat- (cu pasiune cu tot. se 
zice) la polo. Hoția Coama a 
fost ales președinte al secție 
de polo Crișul si. de curind. 
vicepreședinte al federației ro
mâne de natație. Le apă. dar 
tot cu balonul rotund... ILEA
NA JENEI, una dintre ..flore- 
tistele de aur”. este antrenoare 
la copii, nutrind speranța să 
readucă Oradea printre centre
le de reală perspectivă in scri
ma noastră. Deocamdată spe
ranțe pentru viitorul IU intru- 
cit scrima orădeană (prin sec
ția Grisului. antrenor coordo
nator Coloman Gaz ( viei) se 
află in anonimat, trăind mai 
mult din amintiri. LUPTELE 
(greco-romane) și BOXUL nu 
reușesc să se afirme dincolo 
de categoria de virstă a junio
ratului. „Stăm cam prost la 
capitolul antrenori", ne spune 
Grigore Cacuci. Cine-i de 
vină ?
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„A
rile adverse, min. 26) si o ten
tativă’ a lui Podărescu, de a 
transforma o l.p. A venit, insă, 
min. 31, cind Paraschiv după o 
grămadă la 5 m de buturile 
Stelei (provocată de greșeala 
copilărească a lui Munteanu 
care în loc să degajeze s-a în
curcat cu balonul) a profitat 
pion jind în... eseu! I. CONSTAN
TIN a transformat și... 13—9 
pentru Steaua. Scor care a re
zistat doar 2 minute, fiindcă 
I. CONSTANTIN a mai tran
sformat o l.p.. modificînd din 
nou rezultatul ; 13—12 pentru 
Steaua. La reluare, același I. 
CONSTANTIN a adus în avan
taj pe Dinamo, printr-o l.p. 
(min. 43). în urma unui ofsaid 
al lui Murariu. Și astfel. Di
namo a preluat conducerea, cu 
15—13. Spre frumusețea meciu
lui. scorul a alternat iarăși. D. 
ALEXANDRU (min. 47) fiind ți 
el autorul unei l.p. Steaua — 
Dinamo 16—15 ! Dar, 6 minu
te mai tîrziu L CONSTANTIN, 

a 
printr-o altă l.p. reușită 
sa la conducere : 18—16 
Dinamo. D. Alexandru 
prilejul să întoarcă re- 

l.P.

In bună dispoziție de sut. 
readus 
echipa 
pentru 
a avut 
zultatul. însă a ratat-o 
min. 55. Steaua a slăbit în fi
nal vizibil, lăsînd lui Dinamo 
posibilitatea de a-și mări avan
tajul 
min. 
nai :

Un 
bite, __ ______
în care Dinamo are meritul de

: I. CONSTANTIN (l.p. 
77) stabilește rezultatul fi- 
21—16 pentru Dinamo— 
meci fără virtuți deose- 
specific pentru rezultat.

a nu fi cedat lupta, crezînd 
pînă la fluierul final în victo
rie...

Arbitrul T. Witting a condus 
formațiile : DINAMO : Petre
— Aldea. Marghescu. I. Con
stantin. FI. Ionescu — Poda- 
rescu. Paraschiv — Zafiescu, 
Borș, Vereș — Caragea, Dără- 
ban — C. Gheorghe. Gh. Ion, 
Turlea (min. 56 Simion) ; 
STEAUA: Codoi — Fuicu. Văr- 
zaru, Enaehe, David — D. 
Alexandru. Coman (min. 70 
Suciu) — Murariu. L. Constan
tin. C. Florca — Tepurică. M. 
Ionescu — Corneliu (min. 50 
Căinaru). Munteanu. Cioarec.

Tiberiu STAMA

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC—ȘTTINTA CEMIN BAIA 
MARE 10—4 (6—0). Partida 
disputată cu dîrzenie, ou faze

ROMÂNIA -
(Urmare din pag. 1)

„bombele* lui Irimescu (min. 
4, 22 și 37) ar C nimerit poar
ta. diferența de scor ar fi fost 
mai mare !

Repriza secundă începe cu 
impetuoasa pătrundere a lui 
Movilă (dar șutul e imprecis.'), 
iar In min. ăl la cectnarea Iui 
Gtagu, portarul olandez nu 
reține, dar nimeni nu urmă
rește. Peste patru minute. Gin
gii centrează din nou, pătrun
de excelent Movilă si. de la 
10 m, șutează in stQpul din 
dreapta porții. In min. «1. la 
Șd 3-lea corner al oaspeților, 
înaltul Koevermans reia cu 
capul periculos, pe lingă poar
ta. în min. 67, văzusem un 
nou gol pentru echipa noastră, 
fșsr. la centrarea tai Movi- 
la._ la 6 m de poartă, a hiftat 
vaetuș. iar Coras a șutat ne 
Ungă bară !! Nu înscriem din 
ocazii mari, din situații extrem 
de favorabile, dar scorul se mă
rește in min. 75, cind, la cen- 

Vi*toE- VAN TIG- 
GELE.X lovește mingea defec-

T*rie
Poarta. Ne apropiem de fi- 

Și pxrcă se descarcă... 
«cui ocaziilor de gol. în min. 

la șutul hu Bărbulesou, 
xtterviae un picior salvator. 
In min. 84. Ia poarta cealaî- 
tă. Speriata respinge prtntr-un

OLANDA 3-0
Stadion ,.1 Moi- : teren bun ;

timp frumos. călduros ; spectatori 
- ci.cc 13 000. Șuturi : 14-7 (pe 
poarta ; Sjp. Camere : 1-7. Au 
morcet • VAETUȘ (min. 17 si 29) si 
VAN TIGGELEN (min. 75 — oirtogol).

ROMANIA : SPER1ATU - Bârbu- 
lescu. ST AN CU. Nnon. Bogdon — 
BALINT MOV LA. Irimescu (min. 78 
Telerocn' - Cyțu (min. 41 Coras), 
GING'J. VAETUS.

OLANDA : Von Ede — Wcndsmc, 
DROST. Var* Do'd. Vcn T gg.’an — 
SUVnwN, Van Goof, Vauters (min. 
30 Ht fmao). Vcn der Verg (mm. 66 
Ari. Ion-) - KOEVERMANS. HoNerlo.

A arisitrar ‘oorte bine A. Mathias ;
Io mie : F. Lotzon ți E Berger (toți 
«o Asmtrio).

Cartonase goloene : VAN DER
VțRG. MOV ȘA. B4«BJLESCU.

Debut victorios al juniorilor „B“ in preliminariile CE.

ROMANIA - GRECIA 1-0 (0 0)
GALAȚI, 27 (prin telefon). Stadion. Dunărea; teren bun; t

NICOLAE RAINES 
VA CONDUCE

FINALA C. C. E.
U.EF.A. a desemnat ieri 

, pe arbitrul Nieolae Hainea 
să conducă finala Cupei 

; campionilor europeni. din* 
I tre Juventus Torino și 
‘ Hamburger S.V„ >rogra- 

mată Ia 25 mai. la Atena. 
I El va fî ajutat la linie de 
I! doi arbitri români, care ur

mează să fie desemnați de 
F.R.F.

reflex (onnidabil balonul tri
mis cu capul de Holveria, de 
la 7 m. pentru ca pește un mi
nut, Văe«uț să întoarcă pe 
spate • m-ji-e (portarul era bă
tut) dar balonul a lovit plasa 
laterală. A fost un final de 
meci paîpsLanL Ei devenfee 
dramatic prin lovirea de bară 
a lui Speriata (min. 87). dar 
totul se tarmină cu blue i chiar 
daci Coras — m®. 88 ți Văe- 
tuș — min. 89. stat la citiva 
centimetri de un nou goî) si 
echipa olimpiei * României 
•bțiae • prețioasă si pe de
plin merit stă victorie— rod 
al jocului bun de ansamblu și, 
mai ales, al dăruirii.

Următoarele partide ale e- 
chicei noastre olimpice: 5 oc
tombrie cu Olanda ta deplasa
re) ș: 26 octombrie eu Italie 
(dCâSZ)-

GALAȚI, 27 (prin telefon). 
Cel mai mare stadion al a- 
cestui oraș de la Dunăre a 
găzduit miercuri după-amiază 
partida dintre selecționatele 
României și Greciei din ca
drul preliminariilor campiona
tului european de juniori „B" 
(sub 16 ani). A fost o partidă 
echilibrată, în care ambe
le formații au luptat cu ar
doare pentru victorie. Meritul 
tinerilor noștri jucători de a 
încheia învingători acest meci 
de debut este cu atit mai mare 
cu cit ei au avut în față un 
adversar tenace, jucătorii greci 
remarcindu-se și printr-un ga
barit impresionant pentru niște 
juniori de numai 16 ani ! Fără 
să se intimideze insă, tri
colorii au făcut abstracție de 
acest handicap și au început 
mai bine jocul, deși primul șut 
a fost expediat in min. 16. au
tor Chivu. în min. 22, Năs
tase a executat bine o lovi
tură liberă de la circa 20 m. 
pe diagonala careului, 
fiind 
tarul 
tîrziu 
prin 
o bună ocazie, dar 
plonjat temerar la 
mijlocașului grec. O 
tuație de gol a avut 
min. 31, cind, după ce a driblat 
trei adversari, a intrat în ca
reu, dar a șutat imprecis.

Pauza a fost, se pare, un 
sfetnic bun pentru echipa pre
gătită de Nieolae Belizna si 
Dumitru I.ică. Și spunem a-

mingea 
deviată in corner de por- 
grec. Două minute mai 
a fost rindul oaspeților. 

Amooatidis. să irosească 
Voicilă a 
picioarele 
bună si- 

și Ilie, in

teren bun; timp
— circa 
poarta: 
marcat:

frumos, dar vînt;
10 000. Șuturi:
7—6).1 Corners: 1—4. 
HARSANYI (min. 46).

ROMANIA: VOICILA
Zamfir, BISSINGER, ILIE ________ _
Costin, Pistol (min. 41 Proșteanuj —* 
HARSANYI, Chivu, Nuță (min. 53 
Henzet).

GRECIA: MIMIGIANIS - Michas 
(min. 74 Liosis). Posapolidis, TSIMI- 
LIOTIS, Calitzochîs - MAVROMATI3, 
Amonatidis, Stomotis — Kabas (min. 
32 Hristoforidis). ZARIKOS, Kyriokoy- 
leos.

A arbitral bine N. Tohtdadjiev (Bul
garia); 1a linie: D. Petrescu ți N. 
Voinea (ambii România).

Cartonașe galbene: HENZEL, PO- 
SAPOLIDIS.

spectatori
12-10 (pe

' ' A

Avasicei, 
NASTASE,

ceasta pentru că, deși a evoluat 
împotriva vîntului. ea a știut 
cum să anihileze și acest... ad
versar. în min.
singurul gol 
Bissinger — ccl 
tor al echipei 
deschis pe Ilie, 
• cursă frumoasă, 
precis și HARSANYI, 
post de virf. a reluat eu capul 
jos, lingă bară. La zece mi
nute după 
aflat la un 
Zarikos, un 
periculos, a 
lingă bară, 
chipa noastră 
de 2—0. cind Chivu a reluat 
mingea spre poartă (la centra
rea lui Năstase). Mimigianis 
și Posapolidis s-au încurcat re
ciproc. insă balonul nu a, in
trat în plasă.

taurentiu DUMITRESCU

46 s-a înscris 
al meciului : 
mai bun jucă- 
noastre — l-a 
acesta a făcut 

a centrat 
de pe

gol. oaspeții s-au 
pas de 1—1, dar 

atacant extrem de 
șutat de putif; pe 

iar in min. 77. e- 
a fost aproape

SINT JUCĂTORI DE VALOARE Șl ÎN DIVIZIA „B“!
Marii dupa-amiază, !a BUCUREȘTI, SUCEAVA tutorilor, avînd ca partenere iormații bine cotale 

și ARAD, cei mai buni jucători din eșalonul se- din DIVIZIA „B". Iată relatările redactorilor neșiri 
cund al fotbalului nostru au evoluat in fața spec- care au urmărit aceste tria'uri.

La Suceava: „PR[MIAIVJIi“
BĂLAN SI CASUBA

La Arad: OPÎ [VIDENJIAII 
PENTRU 0 feOUÂ ETAPĂ

“ DE RUGBY
frumoase ia ambele buturi. 

Realizatori : PARASCHIVESCU, 
(drop). CHICIU (1. p.) ți PRE
DA (eseu) pentru gazde ți 
GH. NELU (eseu) pentru oas
peți. A condus Șt. Manea — 
Sibiu (N. TOCACEK, eoresp.)

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 1»—3 (7—•). Joc 
modest. Gazdele, cu un plus 
de tehnicitate, au reușit să ob
țină victoria. Au înscris BE- 
CHEȘ (eseu) ți FIERARU 
(2 I43.) pentru CSM. respectiv 
DOROFTEI (l.p.). A arbitrat 
Oct. Ionescu — Constanta (8. 
BEU, eoresp.)

FARUL — GLORIA PIT 
ARAD IM—4 (44—4) I Partidă 
la discreția gazdelor, care au 
realizat nu mai puțin de 26 
eseuri prin ; PLLOTSCHI (8). 
NACHE (4). BEZUȘCU ți FLO- 
REA (cite 3). OPRIȘ. LUNGU 
si MARCU (cite 2). BOGHEA- 
NU Și HOLBAN (cite unul). 
Pentru arădeni a înscris AS- 
TEFANOAIE — eseu. A con
dus Șt. Răduleseu — Bucu
rești (Cornel POPA eoresp.)

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA — „POLI” 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA 24—3 (18—3).
Schimbată mult în bine, prin 
trecerea la cirma echipei a 
antrenorului emerit TW Io
nescu. formația studențească 
locală a realizat o meritată 
victorie. Au marcat : prin e- 
seuri. JIPA. FÎNTÎNARU, 
FIAT. MATEI (2) ți prin 
transformări. PETER si PA- 
NAIT, respectiv DORAN-drop. 
A condus C. Cristăeheseu — 
București (C. CREȚU. eoresp.)

ȘTIINTA PETROȘANI — 
RAPID BUC. 17—6.

CLASAMENTUL
1. Steaua 22 20 • 2 686-211 62
2. Farul •) 23 18 1 4 584-130 59
3. Dinamo 22 18 • 4 561-170 58
4. Știința Petr. 22 13 3 C 247-200 51
5. Gr. Roșie 21 11 2 9 231-180 45
6. Știința B.M. 23 10 1 12 209-294 44
7. CSM Sibiu 22 > 2 11 279-363 42
8. Poli Iași 22 9 1 12 187-279 41
9. Sp. stud. 22 7 3 12 220-291 39

10. Univ. Tim. 22 6 2 14 215-393 36
11. Poli 16 Febr. 22 < 2 14 149-260 36
12. Rapid 22 S 4 13 164-337 36
13. Rulmentul 21 6 2 13 119-293 35
14. Gloria PTT 22 4 1 17 203-553 31

•) Penalizată CU Un Punct.

• Meciul Rulmentul Bîrlad — 
R. C. Gri vița Roșie se joacă as
tăzi, pe stadionul Rulmentul, de 
la ora 10.

Șl ANGHHINEI
Antrenorii-selecționeri Leonid 

An to hi și Ion Nunweilier au a- 
liniat pe Stadionul Republicii un 
,,17“ alcătuit din jucători cu 
perspective frumoase, unii din- 
trei ei bine pregătiți, cei mai 
mulți, talentați, dornici de afir
mare pe scena fotbalului nostru. 
Cu toate că lotul s-a întUnit doar 
eu o seară înainte de meci, se
lecționata seriei I a compensat 
prin calitățile componenților de
ficiențele de omogenizare. In 
special in prima parte a parti
dei, cind „albaștrii* au aliniat o 
echipă alcătuită (în limita po
sibilităților) pe cupluri de jucă
tori din același club, ea a ac
ționat mai legat, mai sigură pe 
ea, avlnd o evoluție mai bună 
decit partenera sa de joc. Rapid, 
golul marcat de buzoi anul Pe
tr adie, cu capul, la o pasă a 
gălățeanului Balaban, fiind de 
mare efect, urmare firească a 
unor acțiuni de atac mai pătrun
zătoare. Este drept. Rapid nu a 
putut prezenta echipa completă 
datorită accidentărilor. Pe măsu
ră ce timpul se scurgea, jocul 
selecționatei, din motivele amin
tite, devenea tot mai individual, 
lucru remarcat și de cei doi an
trenori. După med (arbitrat bine 
de bucureșteanul Petre Balaș)» el 
<pinau că la viitoarele reuniuni 
de acest gen jucătorii trebuie 
chemați cu două-trei zile îna
intea meciului pentru a se pu
tea organiza eîteva ședințe de 
pregătire în comun, în Șederea 
omogenizării.

Prestația selecționatei a fost 
bună (firește, este perfectibilă), 
mulți dintre cei chemați de an
trenori (jucători pînă la 25 ani) 
dovedind în fața celor 8 000 de 
spectatori frumoasele lor posibi
lități. Și ne referim în special 
la portarul Liliac (24 ani), de la 
C.s. Botoșani (antr. D. Popescu), 
fundașul central Anghelinei (24 
ani) impresionant prin masivita
te, siguranță în intervenții, pre
cizia șuturilor la poartă, mijloca
șul Balaban (25 ani) sau exce
lentul Diaconescu (24 ani), toți 
de Ia Dunărea C.S.U. Galați 
(antr. L. Antohi), fundașul dreap
ta Mironaș. (24 ani) de la Cea
hlăul (antr M. Nedelcu), mijlo
cașul Comănescu (19 ani) de la 
Gloria Buzău (antr. N. Lupescu), 
cu o mare rază de acțiune, au 
fost printre cei mai buni. Mai 
puțin ne-au impresionat Roșea 
(Ceahlăul), șolgeterul seriei I, 
portarul Na’at (Gloria Bistrița), 
fundașul Epure (C.S. Botoșani), 
Lucian Amarghioalei (Ceahlăul), 
cunoscut de pe cind juca Ia 
Steaua și apoi Ia C.S. Tîrgoviște, 
Stanciu (Minerul G. Humorului) 
și chiar Ilanghiuc (Dunărea 
C.S.U. Galați).

In legătură cu selecția, ne în
trebăm și acum de ce au fost 
chemaîi nnii jucători ale căror 
posibilită-i sînt cunoscute» ca 
deja numiții Amarghioalei, Anghe- 
linei, Borali, Balaban, Petrache 
sau Hang’iiuc. care au jucat și 
în „A“ ?

W'rceo TUDORAN

Organizat ireproșabil, grație e- 
forturilor depuse de conducăto
rii clubului C.S.M. Suceava, tria
lul dintre selecționata seriei a 
m-a și divizionara ,,B“ din lo
calitate s-a bucurat de condiții 
optime de desfășurare.

Care ar fi concluziile care 
s-au desprins după această in
spirată acțiune ? • Antrenorii
Constantin Ardeleanu și Paul 
Popescu, cărora le-a fost încre
dințată pregătirea selecționatei 
seriei a III-a, au apelat numai 
la jucători sub 23 de ani (excep
ție făcind mijlocașul Bălan de 
la F.C. Baia Mare și fundașul 
central Ilin, de la Minerul Cav- 
nic, care nici ei n-au depășit 
vîrsta de 24 de ani), elemente 
tinere de real talent și perspec
tivă. • Numărul celor care au 
lăsat o frumoasă impresie a fost 
mare. Portarul Boșca (Minerul 
Cavnic), fundașul central Boloș 
(Minerul Cavnic), mijlocașul Bă
lan (excelent tot meciul) și vîr- 
ful Tulba (ambii de la F.C. Ba
la Mare), extrema Erdoș (U.M. 
Timișoara), fundașul central Bu- 
eico (C.S.M. Reșița) și extrema 
Suciu („U“ Cluj-Napoca), iată 
jueători care au îneîntat asisten
ța, impunîndu-se în mod special. 
• Așa după cum afirmau cei 
doi antrenori, alți patru jucă
tori merită a fi urmăriți și ei 
In continuare. Este vorba de 
portarul Perneș (F.C. Baia Mare), 
fundașul lateral Laiș (C.I.L. Si- 
ghet), mijlocașul Gh. Mureșan 
(Olimpia Satu Mare) și fundașul 
central Ilin (Minerul Cavnic). A- 
șadar, un nucleu de 10 jucători 
valoroși din cei 17 prezenți la 
Suceava, pe care se poate conta 
în continuare • Selecționata se
riei a IlI-a a reușit deci o pres
tație bună, mai ales sub aspect 
fizic, dar a manifestat carențe în 
privința organizării jocului, fi
resc dacă avem în vedere fap
tul că jucătorii au provenit de 
Ia 10 cluburi și au jucat pen
tru prima oară împreună. • Cu
vinte frumoase și pentru C.S.M. 
Suceava, echipă care a dat o 
bună replică, angajîndu-se tenace 
dar sportiv la joc. Merită sub
liniată evoluția tinerei extreme 
stînga, Cașuba (21 de ani) de la 
suceveni, care a impresionat prin 
tehnicitate, forță de pătrundere 
și o coordonare de invidiat, lovind 
balonul la fel de bine cu ambe
le picioare, f» Nu putem trece 
cu vederea lipsa de fair-play a 
unora dintre spectatori, care 
l-au huiduit permanent pe vîrful 
de atac Petrescu pentru unele 
ratări inerente oricărui jucător, 
acesta fiind nevoit pînă la urmă 
să părăsească terenul • Notă 
maximă îi acordăm conducăto
rului partidei Constantin Gheor
ghe din Suceava. • în sfîrșit — 
așa cum anrecia antrenorul zo
nal Vîrgil Rizea, coordonatorul 
acțiunii — reușita selecției va da 
roadele dorite cu condiția să 1 
se asigure continuitate: aseme- 
nea trialuri pot fi organizate cel 
puțin trimestrial.

Gheorghe NERTEA

Meciul de selecție de la Arad 
s-a bucurat de toată atenția 
gazdelor. Atit sub aspect orga
nizatoric cit și prin prezenta
rea celei mai bune formații (in 
repriza a doua), U.T.A. a do
vedit că rămine aceeași unitate 
de nădejde a fotbalului nostru. 
Acțiunea ca atare reprezintă o 
bună idee a forului nostru de 
specialitate. După cum se știe, 
principalul scop urmărit prin 
programarea celor trei jocuri de 
selecție este acela de a supune 
unei sau unor verificări o serie 
de fotbaliști din eșalonul secund, 
mai cu seamă jucători tineri, 
puțin eunoscuți, care nu au mai 
fost chemați și la alte asemenea 
acțiuni. Se urmărește, prin ur
mare, a se efectua un cît mai 
eficace sondaj în grupul sporti
vilor tineri, de talent, din Divi
zia B; în trecut, deși nu s-au 
efectuat totdeauna cu regularita
tea cenită, asemenea „răscoliri" 
ale fondului de jucători din e- 
șaloanele B și C au dus la re- 
marcarca unor fotbaliști care au 
ajuns pînă în Divizia A. Tocmai 
de aceea, așa cum sîntem infor
mați, F.R.F. va continua acțiu
nea, dîndu-i un și mai pronun
țat caracter calitativ»

La Arad s-au prezentat numai 
12 dintre cei 17 jucători convo- 
cați. Adam (Progresul-Vulcan), 
Cămui (Rova Roșiori) și Lețea 
(I.P. Aluminiu), accidentați, nu 
au putut lua parte Ia trial. Rada 
(Autobuzul) și Badea (Carpați 
Mîrșa) urmează să prezinte la 

•F.R.F. motivele absenței lor. Par
tida a fost urmărită, din partea 
F.R.F., de antrenorul V. Luca, 
precum și de cei trei antrenori 
delegați de forul de specialitate 
cu selecția și organizarea jocu
lui (sub aspect tehnic): I. Cîr- 
ciumărescu, V. Copil» P. Gavrilă. 
Selecționata seriei secunde a rea
lizat o partidă bună, dacă ne 
gîndim că jucătorii evoluau pen
tru prima oară împreună și ci., 
în repriza a doua, au primit re
plica liderului seriei a III-a în 
formație completă Opt dintre 
cei 12 fotbaliști prezenți pe sta-. 
dionul U.T.A.. în lotul selecțio
natei, au primit evidențieri din 
partea celor patru tehnicieni. Ei 
sînt: portarul Ci urea (23 de an . 
I.P. Aluminiu Slatina), fundașii 
Potor (24 — Gaz metan Mediaș:. 
Pitulice (19 — Mecanică fină 
Steaua București), Asaftei (25 — 
I.P. Aluminiu Slatina), mijlocașul 
Stancu (23 — Unirea Alexandria), 
atacanții Voiculeț (25 — Carpați 
Mîrșa), Laurentiu (26 — Minerul 
Motru) și Gugu (24 — Pandurii 
Tg. Jiu).

Important este 
ceea ce s-a 
fie coroborat

ca acum tot 
constatat să 
cu o nouă

operație de selecție, cu chemarea 
de noi jucători (antrenorii pre- 
zenți la Arad apreciau că mai 
sînt elemente tinere și dotate 
care trebuie verificate) să se 
treacă Ta o nouă etapă a acestor 
trialuri eare pot fi trebuie să 
aibă efecte pozitive pentru fot
balul nostru.

Eflimie IONESCU



Azi, după-amiază, PATINATORI ARTISTICI ROMÂNI

pe lacul Snagov

PUNCTE DE ATRACIIE 
PE AFIȘUL BÂlCANIADEI 

DE CAIAC-CANOE
Astăzi (ora 15) și mîine, pe la

cul Snagov, caiaciștii și cano- 
iștii din Iugoslavia și România 
se vor întrece în cea de-a 8-a 
ediție a campionatului balcanic. 
Dacă în cele două probe femini
ne caiacistele noastre (Agafia 
Buhaev, Tecla Borcănea, Mana 
Ștefan, Nastasia Ionescu, în 
funcție de titularizare) apar fa
vorite — ca și, în ansamblu, în
treaga noastră echipă — la bă
ieți vom avea prilejul să asistăm 
la citeva curse interesante: la 
caiac simplu Ion Geantă va avea 
ur^ adversar puternic în Milan 
Janici (ca și în tînărul Iovan 
Dolici), la canoe simplu revelația 
lotului nostru Costică Olaru va 
concura alături de celebrul Ma- 
tija Ljubek; cursa zilei pare să 
fie, totuși, cea de canoe dublu, 
unde campionii olimpici Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov îi 
vor întîlni pe campionii mon
diali Ljubek — Nisovici, duel ce 
poate fi arbitrat de alte două e- 
chipaje românești, în formă la 
început de sezon: Dumitru Be- 
țiu — Feodor Gurei și Nicolae 
Șergan — Dobre Nenciu.

De vineri pină duminică, la Brașov

„TROFEUL CARPAȚI“ LA SABIE
în organizarea forurilor spor

tive locale, precum și a federa
ției române de scrimă, la sfirși- 
tul acestei săptămîni se va des
fășura la Brașov tradiționala com
petiție internațional de sabie do
tată cu „Trofeul Carpați".

• TELEX•
CICLISM • A șaptea etapă a 

turului Spaniei (la Sabinanigo, 
144 km) a fost cîștigată de spa
niolul Jesus Suarez Cueva, cro
nometrat în 4.07:15 (medie orară 
de 34,944 km). A fost urmat, în 
același timp, de alți 19 alergă
tori. Clasamentul general: 1. Ma
rino Lejarreta (Spania) 40.13:43, 
2. Julian Gorospe (Spania) ace
lași timp, 3. Bernard Hinault 
(Franța) 40.14:05, 4. Juan Fernan
dez (Spania) 40.14:08, etc. • Pri
ma etapă a turului regiunilor (a- 
matori) care se desfășoară în 
Italia a revenit italianului Ezio 
Moroni 128 km în 2.43:30. Cuba
nezul Eduardo Gonzales, austria
cul Helmut Wechselberger și iu
goslavii Primos Cerin și Bojan 
Ropert au fost cronometrați în 
același timp.

ȘAH • Zoltan Ribli s-a califi
cat pentru semifinalele C.M. cîș- 
tigînd cu 6—4 meciul său cu Eu
genio Torre • în disputa femini
nă Nana Alexandria — Tatiana 
Lemaciko scorul este, în conti
nuare, 5—4, partida a zecea fi
ind întreruptă la mutarea a 41-a.

TENIS • Tampa: Fromm — 
Alexander 7—6, 7—6, Johnstone — 
Saviano 7—5, 7—6, Gitlin — A- 
cuna 6—4, 6—1 • Atlanta (turneu 
feminin) : Kathy Jordan — Ca
mille Benjamin r>—3, 6—3. Mary
Lou Piatek — Sherry Acker 6—0, 
3—6, 6—0, Alycia Moulton — A- 
manda Tobin 6—4, 2—6, 6—2 •
Madrid: Noah — Keretic 6—3.
6— 1, Kirmayr — Orantes 2—6,
7— 6, 6—4, Pecci — Perez 7—6, 
2—6, 6—3, Gunthardt — Dibbs 
6—2, 6—1, Tideman — Luna 7—5, 
6—2. Tulasne — Elter 6—1, 3—6. 
9—7.

a Yoyagi National Stadium 
I (13 0v0 de locuri) din To-I kio și-au dat întîlnire 498
•*—< de jucători și jucătoare 

din 83 de țări de pe toa
te continentele la a 37-a ediție 
a C.M. de tenis de masă. Toți 
comentatorii sînt de acord că ac
tuala ediție a C.M., care începe 
astăzi trebuie privită din mai 
multe unghiuri. In primul rînd, 
se ridică din nou problema ri
valității sportive dintre repre
zentanții Europei și Asiei, cei 
din urmă deținînd un mare a- 
vantaj, mai ales ca urmare a 
victoriilor obținute constant în 
ultimii ani de sportivii chinezi. 
Să reamintim doar că, în 1581, 
la Novi Sad, aceștia au cucerit 
toate titlurile, iar finalele pro
belor individuale șl le-au dis
putat „în familie". Vor reuși, de 
această dată, europenii să se a- 
rate mai... activi ? în Juropa a- 
sistăm la o schimbare de gene

LA „CUPA
Patinatori artistici din Bul

garia, Cehoslovacia, RP.D. Co
reeană, R.D. Germană, Româ
nia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
și-au disputat întîietatea, pe 
„scena de gheată" de la Buda
pesta, în cadrul competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
Prietenia". Trei dintre tinerii 
noștri reprezentanți s-au pre
zentat în progres, ob- 
ținînd locuri mai bune 
decit la edițiile anterioare : fe
minin — 1. Simone Koch
(R.D.G.) 2,6 p, 2- Tatiana An
dreeva (U.R.S.S.) 6,2, 3. Lina

ECHIPELE ROMÂNIEI PEMRU 
„CUPĂ PRIETEM.V 

LĂ MOIOCROS
Etapa inaugurală a competiției 

internaționale „Cupa Prietenia", 
este programată la 1 mai în o- 
rașul polonez ostrodzie. In urma 
întrecerilor de duminică, au fost 
selecționați următorii motoci- 
cliști: E. Mulner, P. Titilencu, L. 
Dan la clasa 250 cmc seniori, Al. 
Ilieș, Fl. Pop, N. Poenaru și L. 
Tomoșvari la 125 cmc tineret. 
Sportivii noștri sînt însoțiți de 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Ioniță, maestrul sportului Șt. Chi- 
țu — antrenori și Gh. Dumitru 

— mecanic.

La ediția 1983 a popularei în
treceri și-au anunțat participa
rea scrimeri din Republica De
mocrată Germană, Polonia, Unga
ria, alături de un masiv pluton 
de sabrei din țara noastră, în- 
cepînd cu - cel mai talentați ti
neri și încheind cu componenții 
lotului -reprezentativ, pe care îi 
așteaptă, după puțin timp, o altă 

mare competiție internațională, 
„Trofeul Luxardo", în Italia.

Vineri și sîmbătă se va desfă
șura proba Individuală, iar du
minică, cea pe echipe.

CAMPIONATUL MONDIAL
A luat sfirșit prima parte a 

campionatului mondial de ho
chei pe gheață, grupa ..A". Ul
timele meciuri ale acestui tur 
preliminar s-au încheiat cu re
zultatele : U.R.S.S. — Suedia 
(7 700 spectatori) 5—3 (1—1.
4—2. 0—0) și Cehoslovacia — 
Italia (2 000 spectatori) 11—0 
(3_0. 4—0. 4—0). In primul
meci. hocheistii sovietici au 
primit o ripostă foarte puter
nică din partea celor suedezi, 
fiind astfel nevoiti să apeleze 
la toate resursele pentru a se

TURNEE DE CALIFICARE
LA VOLEI

Turnee de calificare pentru 
C.E. de volei: Viena (femei): I- 
talia — Austria 3—0 (3, 4, 1),
Iugoslavia — Elveția 3—1 (—10,
10, 11, 2). Conduce Italia cu 4 p 
(2 j), urmată de Iugoslavia 2 p 
(1 j) și Austria 2 p (2 j) ; Atena 
(bărbați): Finlanda — Grecia 3—2 
(11, —9, 12. —11, 8), Belgia —
Turcia 3—1 (—11, 8, 12, 7). Cla
sament: 1. Iugoslavia 4 p (2 j), 
2 Grecia 4 p (3 j).

Un sport în prim-plan: tenisul de masă

CAMPIONATELE MONDIALI, UN PUNCI Dl REFERINȚĂ 
ÎN PERSPECTIVA JOCURILOR OLIMPICI

rații, Secretin, Gergely, Klampar, 
Orlowski, Kalinici, Bengtson, Ju
dith Majos, Ursula Kamizuru, 
Valentina Popova aflîndu-se în 
coborîre, în timp ce Olga Nemeș, 
Bettine Vriesekoop, Michael Ap
pelgren, Fliura Bulatova, Jean 
Owe-Waldner ș.a. n-au atins în
că maturitatea necesară unei ast
fel de competiții. Se așteaptă, 
deci, ca avantajul să rămînă în 
favoarea sportivilor Asiei, dintre 
care se vor detașa, se pare, tot 
cei chinezi care deplasează la 
Tokio 12 jucători și 11 jucătoare 
în frunte cu Guo Yuehua, Cai 
Zenhua, Xie Saike, Tong Ling, 
Cao Yanhua, Qi Baoxian (pe Dri- 
mele locuri în topul mondial), 
în al doilea rînd, această edi*ie 
niponă este prima mare confrun
tare mondială după ce tenisul 
de masă a fost introdus in pro
gramul J.O. EaLă. așadar cea 
dintîi posibilitate a unei mai a- 
tente analize privind modalități
le de desfășurare a viitoarei

PRIETENiA •
Klimova (U.R.S.3.) 9,0... 13.
Kinga Szallassy 26,4... 18. Car
men Ionescu 36,0 (din 25 de 
concurente); masculin — 1. Vic
tor Petrenko (U.R.S.S.) 2,0, 2. 
Vladimir Petrenko (U.R.S.S.) 
4,0. 3. Karel Kovar (Cehoslova
cia) 6,0... 7- Istvap Lang 12,2... 
12. Marian Prisacaru 21,4 (din 
12 concurenți).

• In ce privește speranțele 
patinajului nostru artistic fe
minin, opțiunile se • îndreaptă 
acum, cu precădere, spre Car
men Ionescu si Kinga Szallas
sy care, deși încă junioare de 
categoria a Il-a se cred» că 
pot obține rezultate bune și pe 
plan internațional. Fruntașele 
campionatului de senioare în
cheiat la Galați, Viorica Nicn, 
noua campioană, care a depo
sedat-o de titlu pe studenta 
Mariana Chițu (și nu pe Irina 
Niehiforov, cum a apărut In 
comentariul nostru din numă
rul de miercuri 6 aprilie), și 
celelalte au mai puține sanse 
de a se afirma in marile între
ceri.

TENISMANI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• In turneul de la Tampa 
(Florida), în primul tur Florin 
Segărceanu a înregistrat o sur
prinzătoare victorie asupra pu
ternicului jucător american Mei 
Purcell : 6—3, 6—2.
• La Osaka a început turneul 

internațional de teris pentru 
juniori la care participă jucă
tori din 14 țări, iată citeva re
zultate înregistrate în prima zi: 
Manule Tolentino (Filipine) — 
Mihnea Năstase (România) 2—6, 
7—5, 6—2; Rosario (Filipine) — 
Koga (Japonia) 6—4. 6—2 ; 
Olhovski (U.R.S-S.) — Hasega
wa (Japonia) S—3, 6—1 ; Var- 
rentos (Filipine) — Yamamuro 
(Japonia) 6—-2, 6—1 ; Bhargaer 
(India) — Murakami (Japonia) 
7—5. 6—0.

DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
impune la capătul unui meci 
foarte aspru, chiar dur. cu un 
total de 46 de minute de pe
nalizare. Golurile au fost mar
cate de : Makarov. Kapustin, 
Gimaiev, Sepeiev si Kasatonov, 
respectiv Eriksson, Loob și 
Năslund. în felul acesta echipa 
sovietică termină neinvinsă pri
ma parte a disputei pentru 
titlul mondial. în al doilea ioc. 
Cehoslovacia a realizat cel mai 
mare scor al actualei ediții 3 
competiției.

Clasamentul : 1. U.R.S.S. 14 
p (41—7), 2. Canada 10 p (26—16), 
3. Cehoslovacia 9 p (30—15), 4. 
Suedia 9 p (26—21), 5. R. F. 
Germania 7 p (17—23), 6. R. D. 
Germană 4 p (19—28). 7. Fin
landa 3 p (20—28). 8. Italia
0 p (5—46).

In partea a doua a compe
tiției au loc jocuri în turneul 
pentru locurile 1—4 și în tur
neul 5—8. în primul eșalon se 
vor juca partidele : 28 aprilie : 
Suedia — U.R.S.Ș. și Ceho
slovacia — Canada. 30 aprilie : 
Canada — Suedia si U.R.S.S. — 
Cehoslovacia. 2 mai : Suedia — 
Cehoslovacia si Canada — 
U.R.S.S.

V

confruntări olimpice, al cărei 
program în detaliu nu a fost 
definitivat, forul internațional 
puțind astfel să-și contureze mai 
bine formula de disputare pen
tru 1988.

Conform progiamului, întrece
rile C.M vor debuta cu probele 
pe echipe. în care se vor dispu
ta cele două trofee: „Cupa
Swaythling“ (instituită în 1927) 
la masculin și „Cupa Corbillon*4 
(instituită în 1931) la feminin. 
109 echipe — 60 masculine (re
cord de participare) și 49 femi
nine — împărțite pe trei grupe 
valorice se vor afla la start.

Desigur din punctul nostru de 
vedere, centrul atenției se în
dreaptă spre confruntarea femi
nină, acolo unde, în seria B a
primei grupe valorice, Olga Ne
meș. Maria Alboiu si Liana Ur

zică. într-o companie foarte pu
ternică, vor încerca să reediteze 
comportarea hună de la ediția
precedentă. Aliniem cea mai tî-

DRUMURILE ATLETISMULUI
DUC LA... ROMA!

„Sportul sporturilor" — 
atletismul — a fost, decenii 
de-a rîndul. de la începu
turile vieții sportive mo
derne. un exemplu de con
servatorism, de rigiditate. 
Intr-un fel. aceste trăsături, 
socotite o bună bucată de 
vreme calități, făceau far
mecul atletismului, dind im
presia de soliditate, de per
manență într-o lume (spor
tivă) care năștea noi disci
pline. noi probe, căutindu-și 
regulile și regulamentele. 
Atletismul le privea de sus. 
cu superioritatea celui așe
zat de la început pe baze 
solide, de neschimbat. Acest 
privilegiu a contribuit mult 
la început — să recunoaș
tem — la afirmarea mișcării 
olimpice, la consolidarea in
stituției ei. Jocurile Olim
pice. Faptul că cei mai buni 
atleti din lume se intîlneau 
practic doar o dată la patru 
ani, la J.O.. făcea din atle
tism marea atracție a Jocu
rilor. iar din campionii o- 
limpici ai atletismului eroi 
de legendă.

Progresul general al o- 
menirii după cel de-al doi
lea război mondial, schim
bările politice si sociale din 
viata planetei au dus și la 
universalizarea sportului: 
la lărgirea contactelor. în
mulțirea (în progresie geo
metrică) a competițiilor. Din 
sport de avangardă, atletis
mul a devenit o insulă izo
lată. o realitate poate ana
cronică a sportului contem- 
poran.

Schimbările au venit greu, 
timid. începînd de pe la 
jumătatea anilor ’60 : Cupa 
Europei, campionatele eu
ropene de sală, campiona
tele europene de juniori au 
fost primele mișcări de 
..deschidere". A mai trebuit 
să treacă încă un deceniu 
pină la .apariția Cupei Mon
diale (1977). prima compe
tiție în afara Jocurilor O- 
limpice. care a adus pe a- 
celași stadion atleti de pe 
toate continentele. De aici 
pină la realizarea a cîndva 
imposibilului vis. organiza

Scoruri strinse io C.E. de tineret
Marți seara s-au desfășurat 

mai multe meciuri în preli
minariile C.E. de tineret, sol
date cu scoruri strînse : GR. 1: 
Belgia — R. D. Germană 4—2. 
In clasament conduce Scoția 
cu 8 p, urmată de Belgia 3 p 
gambele cu cite 4 jocuri), GR. 
2 : U.R.S.S. — Portugalia 1—1. 
In clasament conduce Polonia 
cu 4 p (4 j), urmată de Por
tugalia 4 p (3 j). GR. 3 : Da
nemarca — Grecia 1—1 ; An
glia — Ungaria 1—0.. In clasa
ment. conduce Anglia cu 6 p 
(4 j), urmată de Grecia 3 p 
(3 j). GR. 4 : Țara Galilor —

nără formație a grupei de elită. 
Olga Nemeș fiind, la rîndul ei, 
cea mai mică competitoare din 
rîndul aspirantelor la titlul mon
dial. Misiunea sportivelor noas
tre este foarte dificilă, dar exis
tă toate premisele pentru a spe
ra într-o comportare care să le 
situeze, ca și în 1981, printre pri
mele participante Ia întreceri. în 
seria sa, reprezentativa României 
va trebui să facă față echipelor 
Angliei (din care lipsește, se 
pare, Jill Hammersley-Parker 
dar cu Karen Witt și Lisa Bel
linger), Coreei de Sud (medalia
tă cu bronz în 1981) — meciurile 
au loc vineri —, U.R.S.S. (cu 
Valentina Popova, Inna Kova- 
lenco, Fliura Bulatova), Finlan
dei (cu Sonja Grefberg, Eva 
Malmberg), Suediei peu Marie 
Lindblad, Ann Hellman), Japo
niei și Austriei. Și în cealaltă 
serie se află echipe puternice : 
R.P. Chineză, RPD. Coreeană, 
R.F. Germania, Ungaria ș.a

Peste o săptămînă vom cu
noaște noile campioane mondiale 
pe echipe, după care 283 de ju
cători și 179 de jucătoare vor în
cepe asaltul pentru titlurile in
dividuale (simplu și dubluri). Vă 
fi o confruntare dură, la care 
fiecare minge poate atîrna enorm 
în balanța victoriei

Emanuel FANTANEANU 

rea unor campionate mon
diale de atletism, n-a mai 
fost decit un pas : în aceas
tă vară Ia Helsinki, vom 
cunoaște primii campioni 
mondiali ai atletismului de 
stadion.

Gurile rele (dar nu toc
mai rău intenționate) n-au 
scăpat ocazia să remarce 
că alinierea atletismului la 
ritmul de azi al sportului 
mondial a fost simultană 
(ca să nu spună determi
nată de...) cu schimbările 
petrecute în acest răstimp 
în conducerea federației in
ternaționale, cu ieșirea atle
tismului din sfera influen
tei britanice. Adriaan Pau- 
len, succesorul marchizului 
de Exeter la președinția 
I.A.A.F., și apoi urmașul 
venerabilului olandez dr. 
Primo Nebiolo, actualul pre
ședinte al I.A.A.F.. au me
rite incontestabile în aceas
tă spectaculoasă schimbare 
la față. Nu mai demult de
cit la sfîrșitul săptăminii 
trecute. Consiliul I.A.A.F.. 
reunit la Roma, anunța îm
bogățirea calendarului inter
national al atletismului cu 
noi competiții de nivel 
mondial (pe care le-am 
publicat), unele intrînd în 
vigoare chiar în <i?est se
zon. Apare posibilitatea, 
poate chiar probabilitatea, 
înființării unor campionate 
mondiale de sală si a unor 
campionate mondiale rezer
vate juniorilor. Si nimeni 
nu s-ar supăra dacă ediția 
inaugurală a vreuneia din 
ele ar avea loc chiar la 
Roma, așa cum multe din 
meetingurile importante ale 
ultimilor ani au fost găz
duite de Citta eterna...

Ar fi oare o greșeală ca 
— dincolo de progresele 
tehnice si metodice, de per
fecționarea instalațiilor, de 
implicarea științei — să le
găm progresul spectaculos al 
rezultatelor din ultimii ani 
de coborîrea atletismului din 
turnul de fildeș ? Dimpo
trivă...

Vladimir MORARQ

Bulgaria 0—1. în clasament 
conduce Iugoslavia cu 5 o. ur
mată de Bulgaria cu 4 p. am
bele cu cite 3 jocuri. GR. 6 : 
Austria — R. F. Germania 
1—1. In clasament conduce Al
bania cu 5 p. urmată de R. F. 
Germania cu 4 p. ambele cu 
cite 3 jocuri.

Alte știri
• U.E.F.A. a aprobat cererea 

Italiei de a susține meciul cu 
Suedia (in grupa 5-a). proba
bil la Stockholm, la 29 mai 
și nu la 26 mai cum fusese 
fixat, datorită faptului că la 
25 mai, Juventus va juca la 
Atena, finala C.C.E. cu Ham
burger S. V. Federația sue
deză a fost de acord cu a- 
ceastă schimbare.
• Astă seară, la Rio de Ja

neiro. echipa Braziliei va sus
ține primul meci, după parti
ciparea sa la turneul final al 
C.M. din Spania. Brazilienii, 
sub conducerea noului antre
nor Carlos Alberto Parreira 
(înlocuitorul lui Santana), vor 
întîlni. în joc amical, selec
ționata Chite. Dintre vechii ju
cători „cariocas" au mai ră
mas Leao (prezent la C.M. in 
1974 si 1978). Socrates. Lean
dro, Junior, Zico si Eder. ti
tulari anul trecut în Spania, 
în rest nume noi : Marcio, Ti
ta, Careca. Renato s a.

La închiderea ediției
. Aseară tirziu s-au desfășurat 
mai multe meciuri in prelimi
nariile campionatului european 
(seniori).

GR. 1 : Belgia — R. D. Ger
mană 2—1 (2—1).

GR. 2 : U.R.S.S. — Portuga
lia 5—0 (2—0).

GR. 3 : Anglia — Ungaria 
2—0 (1—0).

Danemarca — Grecia
1—0 (0—0).

GR. 4 : Țara Galilor — Bul
garia 1—0 (0—0).

GR. 6 : Austria — R. F. Ger
mania 0—0.

GR. 7 : Spania — Irlanda
2—0 (0—0).


