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etapa a 28-a

I

Divizia „A“ de fotbal

ECHIPELE OASPETE, DIN NOU ÎN PRIM-PLAN!
Formațiile în deplasare: 8 puncte la activ 0 Dinamo și F. C. Argeș — victorii im

portante la Timișoara și Slatina # Universitatea Craiova — un nou punct obținut 
afară 9 Egalități prețioase pentru Petrolul, Politehnica lași și F. C. Bihor 9 Din 
șase lovituri de pedeapsă acordate, numai trei transformate I # Următoarea e- 

derbyul Sportul studențesc — Dinamotapă : miercuri 18 mai, CU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

(1-0)
(0-3) 
(1-0) 
(0-1)
(0-0) 
(0-0)

F.C.M. Brașov — Univ. Craiova 0-0
C S. Tîrgoviște - Politehnica lași 0-0
Steaua — F.C. Bihor 6-0
Chimia Rm. V. - Petrolul Ploiești 1-1
„Poli* Timișoara - Dinamo 1-3
A.S.A. Tg. Mureș - Jiul 4-0
Corvinul — F.C. Constanța 2-1
Sportul stud. - S.G Bacău 1-4
F.C Olt - F.C Argeș 0-1

ETAPA
„Poli* Timișoara 
F C. Argeș
F.C. Constanța 
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Jiul
Univ. Craiova
S.C. Bacău

VIITOARE (18 mai)
— Corvinul
— F.C.M. Brașov
— Politehnica lași
- Steaua
— F.C. Bihor
— Dinamo
— GS Tîrgoviște
- F.C. Olt
— A.S.A. Tg. Mureș

(0-3)
(0-1)
(1-2)
(1-5)
(1-2)
(1-1)
(0-3)
(0-1)
(1-1)

1. DINAMO 28 14 12 2 52-23 40
2. Sportul studențesc 28 15 8 5 39-19 38
X F.G Argeș 28 15 5 8 43-28 35
4. Universitatea Craiova 25 15 4 6 47-15 34
5. Steaua 28 11 9 8 40-34 31
6. Corvinul 28 11 8 9 37-27 30
7. F.C. Oh 28 11 5 12 37-27 27
8. A.S.A. Tg. Mureș 28 10 7 11 31-31 27
9. C.S. Tirgoviște 28 9 9 10 30-33 27

10. F.G Bihor 27 9 8 10 45-49 26
11. S.C Bacău 28 10 6 12 32-37 26
12. Jiul 28 9 8 11 24-37 26
13. Chimia Rm. Vilcea 28 9 7 12 27-33 25
14. F.C.M. Brașov 28 9 6 13 30-42 24
15. Politehnica lași 27 7 9 11 26-32 23
15. Petrolul Ploiești 28 10 3 15 28-51 23
17. F.C Constanța 27 6 6 15 28-51 18
18. „Poli* Timișoora 28 7 4 17 27-54 18

In pag. 2—3, cronicile jocurilor

GOLGETERII

C. S. Ș. Arad între realități și deziderate

CRITERIUL COMPETITIVITĂȚII INTERNAȚIONALE TREBUIE APLICAT 
Șl IN ACTIVITATEA TINERILOR PERFORMERI!

Situat în zona sportivă a o- 
rașului, pe malul Mureșului, 
Clubul sportiv școlar din Arad 
și-a edificat, de-a lungul ani
lor, un statut aparte în peisa
jul performantei de pe aceste 
meleaguri : acela de a reuni 
toate tinerele talente locale din 
8 discipline (atletism, baschet, 
canotaj, gimnastică, handbal, 
înot, volei, sah) si de a le în
scrie pe orbitele marilor rezul
tate, 
merii 
Clubul 
firmat _  _______ ________ _
nivel republican, ei depășind 
nivelul de afirmare interjude
țeană. Dintr-o statistică oferită 
de activiștii C.J.E.F.S. Arad, 
Sl Ia sută dintre seniorii de 
azi ai echipelor divizionare A 
■i dintre participanții eu șan
se Ia cucerirea locurilor de pe 
podiumurile campionatelor na
ționale in unele sporturi Indi
viduale au fost, pînă mai ieri, 
juniorii C.S.Ș. Arad. Producti
vitatea in performeri a acestei 
unități este. incontestabil, 
bună.

în ultimii doi ani, ștacheta 
calității muncii prestate de cei 
24 de profesori 
fizică si 
sportivi 
afirmării 
ridicată.
mulțumi ____ _ _________
C.S.Ș. Arad, Arcadie Blîndu — 
eu realizări de nivel național, 
fn consecință, activitatea ca- 
dre'or noastre de specialitate 
a început a fi măsurată doar

Foarte adesea, perfor- 
Aradului, crescuți la 
sportiv școlar, s-au a- 
în diferite întreceri de

La campionatele europene de la Varna

pe baza prezențelor în echipe
le naționale de seniori sau de 
juniori și a participărilor Ia 
competiții internaționale*.

Am împărtășit, bineînțeles, 
și noi, criteriul de apreciere 
oferit de interlocutor. Cei 5 
componenți arădeni ai lotului 
național de natație juniori, și 
mai ales medalia de bronz 
balcanică, cucerită la 200 m 
bras de S. Martin, precum $1 
un loe 4 si un loc 5 la aceeași 
competiție, ne-au convins să 
situăm această secție pe un 
loc fruntaș tn topul intern al

Turneul constdnțcan al

Diviziei „A" de baschet (m)

de educație 
de cei 390 de elevi- 
care bat la porțile 
a fost și mai mult 

„Nu ne mai putem 
— spune directorul

CONSTANTA, 4 (prin te
lefon). început miercuri. în 
Sada sporturilor din localitate, 
penultimul turneu al campio
natului național de baschet 
masculin — grupa 1—6 — con
tinuă joi dnd, la ora 18,30, este 
programat marele derby Stea
ua — Dinamo, de mare im
portanță pentru configurația 
finală a clasamentului, deoare
ce o victorie a steliștilor le-ar 
asigura acestora, cu mare proba
bilitate, cucerirea titlului în vre
me ce un succes al dinamoviș- 
tilor ar amina decizia finală 
pentru ultimul turneu (Bucu
rești 25—29 mai). Deocamdată 
să menționăm că partida de

I

GOLURI : Grosu — 4 din16
11 m, Nemțeanu — 5 din 11 m, 
13 GOLURI : Augustin — 1 din 
11 m. 12 GOLURI : M. Sandu, 
Gîngu — 3 din 11 m. 11 GO
LURI : Cîmpeanu — 1 din 11 
m. 10 GOLURI : Simaciu, Kun 
II, Bălăci — 1 din 11 m, Ba- 
lint — 1 din 11 m.

Cărputi în duel aerian 
cu M. Sandu, dar balonul 
va poposi in brațele lui 
Mangeac (Fază din me
ciul Sportul studențesc — 
S.C. Bacău)

Foto : I. MIHĂICĂ 

clubului. în apropiere poate 
fi socotit atletismul, grație ce
lor 4 juniori incluși in echi
pele reprezentative participante 
la „Turneul Prietenia* si la 
Balcaniadă. ambele compe
tiții organizate In 1932. Hand- 
balista Nieoieta Petru, com
ponentă a echipei de junioa
re, medaliată cu bronz la 
„Turneul Prietenia*. comple
tează seria, ridicînd acest sport 
de echipă pe un ipotetic po
dium al secțiilor laureate. Și 
secția de baschet are rezultate 

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2-3)

AZI, DERBYUL STEAUA DINAMO VA DA
SAU VA AMÎNA DECIZIA FINALĂ

(n.r. : azi) se află Ia 
a 111-a, scorul întîlniri- 
pină acum indicind ega- 
— 55—55 — si că In 

Steaua

mîine 
ediția 
lor de 
litate 
campionatul actual 
conduce cu 3—2 în jocurile di
recte cu Dinamo. Mai subli
niem că în meciurile de ieri 
și-au făcut reintrarea Roman 
Opșitaru si Virgil Căpușan la 
Steaua, Alexandru Vinereanu 
Si Vasile Popa la Dinamo, toți 
patru refăcuți după acciden
tări. Rezultatele de miercuri :

STEAUA — C.S.U. SIBIU 
107—63 (52—37). Sibienii s-au 
„agățat* doar 17 minute de 
bucureșteni. după care aceștia

BOXERII ROMANI AU DE APARAT 
0 FRUMOASA TRADIȚIE

Printre cei mai buni boxeri 
europeni care se vor întî'.ni 
la Varna pentru a-și desemna 
campionii se vor afla și pu
giliștii români. Sarcina lor este 
dificilă, ei avind de apărat o 
frumoasă și bogată tradiție. Iu
bitorii sportului cu mănuși din 
țara noastră așteaptă de la ac
tuala reprezentativă de boxeri 
performanțe la nivelul celor 
realizate in trecut de campio
nii continentali Gheorghe Ne
grea, Nicoiae Giju, Constantin 
Ciucă, Aurel Dumitrescu, Css-

Peste citeva zile. In orașul 
Vama, de pe litoralul bulgar 
al Mării Negre, se va da star
tul unei noi ediții a Campiona
telor europene de box. Gaz
dele s-au pregătit In mod deo
sebit pentru acest eveniment, 
din două motive : in istoria de 
aproape șase decenii a compe
tiției (prima ediție a avut loc 
in 1925, la Stockholm), este 
pentru prima dată dnd „euro
penele” de box sînt găzduite in 
Bulgaria ; un al doilea motiv 
este acela că vom asista la cea

Dragomir nie (stingă), una din „marile speranțe* ale antreno
rului Ion Popa pentru „europenele" de la Vama Foto : D. NEAG® 

de a XXV-a ediție, jubiliară, 
a competiției. Campionatele 
continentale de box din acest 
an pot fi considerate de către 
pugiliștii europeni o importan
tă „repetiție oficială* înaintea 
J.O. de anul viitor. Că așa stau 
lucrurile, ne-o dovedește fap
tul că recordul de participare 
la competiție (194 de boxeri 
din 27 de țări), stabilit la „euro
penele* de la Madrid, in 1971, 
este în pericol să cadă. După 
înscrierile preliminare, primite 
de organizatorii bulgari, se 
pare că numărul sportivilor 
care vor urca pe ringul de la 
Varna va fi de 196 !

exactitate 
la „Cupa 
A. Grin- 
progresul 

după 
turneul 

țârii noastre.

Mai înainte de a-i aborda pe 
antrenorii Anatol Grințescu și 
Iuliu Capșa, la întoarcerea lo
tului reprezentativ de polo de 
la turneul de calificare pentru 
C.E., am reținut cuvintele a- 
cestui sportiv sobru si valoros 
care este Liviu Garofeanu : 
„Marele nostru eiștig Ia Bru
ges îl reprezintă, zie eu, re
căpătarea încrederii in forțele 
proprii. Putem și mai mult — 
veți vedea !“. Iar discuția cu 
cei doi tehnicieni a plecat 
tocmai de la spusele orădea- 
nului.

— Intr-adevăr, echipa a ju
cat CU mai multă 
deeit la București, 
României*, afirma 
țescu. Avertizați de 
poloiștilor cehoslovaci 
partida directă de Ia 
internațional al 
băieții noștri au ineeput in for
ță competiția din Belgia, vrind 
Si reușind revanșa 
moment psihologie 
pe drumul ducind 
Ia întrecerea celor 
opt reprezentative 
Revanșă chiar la același scor : 
9—7, după un joc frumos, dis
putat. Tot in ziua inaugurală 
am văzut eu toții că nici me- 

In fata lor, 
important 

la... Roma, 
mai bune 

europene.

s-au detașat net. Au înscris : 
Opșitaru 20. Cernat 
șan 12, Ermurache 
10, Bărbulescu 10.
10. Brănișteanu 9, 
Șarlă 2, Oczelak 2 
vingători, respectiv 
24. Takacs 13, 
Palhegy 
Arbitri : 
poca) și 
dea).

16. Căpu- 
10, Scarlat 
Netolitzchi 
V. Ion 6, 

pentru Sn- 
Chirilă 

D. Dai an 10, 
10, Bretz 4. Cosma 2. 
I. Georgia (Cluj-Na- 

A. Niculescu (Ora-

92—67 
echi 

domi- 
înscris :

DINAMO — I.C.E.D. 
(40—37). După o repriză 
Ubrată. dinamoviștii au 
nat categoric. Au 
Braboveanu 18, Niculescu 16, 
Uglai 15, Vasilică 12. Ivascen- 

iistrat Cuțov, Ion Alexe, Cem- 
s tanti a Gruescu, Simioa Cuța* 
și de ceilalți numeroși medatt- 
ați cu „argint* și „bronz*. Mi
siune dificilă pentru elevii ■»• 
trenorului emerit Ion Popa, ca
re s-a ocupat de pregătirea bo
xerilor pentru Varna, unda 
sperăm că pugiliștii români voe 
reuși să reinnoade șirul mari
lor victorii, șir întrerupt dup* 
cel de al doilea titlu european 
cucerit de Simion Cuțov ta 
1975, la Katowice. Au tread 
de atunci trei ediții ale ca»

Petro HENȚ

(Continuare In pag. ■ 4-a)

AU ÎNCEPUT bine
LOS ANGELES

ciul cu Grecia no poate ■ 
considerat dinainte eistigaK 
jucătorii eleni egalind Olanda 
cu 16 secunde înainte de final, 
spre a pierde cind nimeni na 
se mai aștepta, in ultimei» 
cinci secunde ! Puși, așadar, in 
gardă, poloiștii români au în
ceput din non serios st întO- 
nirea de sîmbătă. ea Grecia, 
avind un avantaj de trei go
luri după două ..sferturi*, pen
tru a-și îngădui ia repriza a 
Ireia o anume relaxare, permă- 
lind strângerea scorului (8—ta. 
dar finalul jucat la adevărata 
valoare a condus la o victori» 
concludentă, eu 9—5.

— Conturile erau practic În
cheiate după două zile, com
pleta I. Capșa. Partida echipn- 
lor calificate la turneul de o- 
lită al campionatului earn- 
pean. România — Olanda, a 
însemnat în consecință o oen- 
zie pentru noi de a introduce 
in apă sl poloiștii care m 
prea jucaseră in primele don* 
meciuri, spre a ne edifica asu
pra întregului lot In perspeeS- 
va viitoarelor Întreceri inter- 

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pag 2-3)

cu 12. Vinereanu 9, David 8, 
Popa 2. Marinache 2 pentru 
învingători, respectiv Carpen 
14. Grădișteanu 12, Ardelean 
10. Pogonaru 11, Voicu 8, Con
stantin 4 Marinescu 4, Panat- 
tescu 2, Mihalcea 2. Arbitri I 
I. David (Botoșani) și D. O- 
prea (Timișoara).

In cel mai important joc al 
zilei FARUL CONSTANȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 78—79 
(37—48).

Programul de joi : de la ora 
15,30 : I.C.E.D. — Rapid, Fa
rul — C.S.U. Sibiu, Steaua — 
Dinamo.

Cornel POPA — coresp.



AU

FANIC

pa.

POLITEHNICA IAȘI - ȘTIINȚA PETROȘANI | 
FINALĂ INEDITĂ ÎN

GHEORGHE Șl EMIL HNAT 
„CUPA POLITEHNICA" LA TENIS

AURELIA
CÎSTIGAT9

nu dispune 
condiții privind

Divizia „A", etapa a 28 a

CUPA F. R. RUGBY"
de cele mai 

_____ ______  ._____ 2 găzduirea 
pe propria bază a unri competiții
— si încă a un ala cu caracter 
international — clubul bucureș- 
tean Politehnica și-a făcut și în 
acest an datoria de a invita la 
startul unei reușite întreceri a- 
proape o sută de ’ueStori și Ju
cătoare. în parcul Progresul din 
Capitală amintita unitate de per
formanță a organizat o nouă edi
ție a „Cupei Politehnica”. la care 
au fost prezent! șl cîtiva buni 
Jucători de la M.K.S. Varșovia.
5- au disputat întreceri la toate 
cele 5 probe. Iată cîștl.rttortl fi
nalelor. Simplu , senioare : Aure
lia Gheorghe (Progresul Bucu
reștii — Gabriela Precup (Steaua)
6— 0. 6—0 ; simplu seniori : E
Bnat (Dinamo București) — R. 
Constantinescu (Steaua) 7—6, 6—1: 
dublu senioare : Cosmlna Po
pescu. Luminița Sălăjan (Poli
tehnica) — Aurelia Gheorghe. 
Georgeta Onel (Progresul) 7—5. 
*—6. 6—4 : dublu seniori : M. Șo- 
var. R. Constantinescu (Steaua)
— C. Ștefănescu (Steaua), S. Fo
bs (Dinamo București) 7—6 6—2: 
dublu mixt : Marinela Totoran. 
C. Ștefănescu — Luminița Sălă- 
3an. D. Wieczorek (Polonia) 7—5.

Deși 
bune

să 
ul de la Opa- 

dis- 
Kiss 
6—0 

fiind
6—4

în anterioarele trei turnee 
joace în „Masters"' _Z

tija. La Rovinj, Ștefănescu a 
pus cu 7—6, 4—6. 6—2 oe 
(Ungaria) si cu 6—4. 3—6,
de Kern (R. F. Germania), 
apoi întrecut cu 6—3, 3—6, 
de campionul Iugoslaviei, Slobo
dan Jivojinovici. în turneul ..Mas

ters*, Theissen (R. F. Germania)
1- a întrecut pe ștefănescu cu 6—2.
2— 6. 6—3. Adrian Marcu și Lau- 
rențiu Bucur au cîștigat, în cu
plu, finala de dublu, învingînd la 
Portoroz cu S—4, 7—6 pe ameri
canii Vines—Mattke. La toate tur
neele unde 
rec. Pola,
Opatlja) si a evoluat în proba 
de simplu, 
două sî trei
orindpal, ceea ce i-a adus locul 
n în clasamentul final, precum 
si 17 p pe... computer.

a fosl prezent (Po- 
Rovinj. Portoroz $1

Marcu a trecut cite 
tururi pe tabloul

• C. ȘTEFĂNESCU. A. MARCU 
SL. BUCUR IN „CIRCUITUL 

GOSLAV”. în mai multe loca- 
Htâțl de pe litoralul Mării Adria- 
tfce a avut loc „Circuitul lugo- 
8tav“ de tenis, la startul căruia 
au fost prezent! si tenlsmanil 
românii Cristinel Ștefănescu, A- 
drian Marcu și Laurențiu Bucur, 
toți eomponentl al echipei târli 
Boastre pentru „Universiada- de 
h Edmonton. Ștefănescu a obți
nut cele mal bune rezultate la 
•oncursul de la Rovinj, ta care 
a ajuns ptaâ ta sferturi de fi
nal*. Ceea ee i-a conferit drep- 
W — el comportlndu-»e bine șl

• A ÎNCEPUT DIVIZIA „A-. 
Pe terenurile din parcul Progre
sul (băieții), la Tenis Club Bucu
rești șl C.S.Ș. Steaua (fetele), se 
dispută, ta aceste zile, turul cam- 
oionatului divizionar _A“. Iau 
parte numai echipele de pe locu
rile 5—16. primele 4 formații din 
clasamentul final al ediției tre
cute (Dinamo București. Steaua. 

Dinamo Brașov șl Progresul — m 
si Dinamo București. Steaua. Po
litehnica București st Progresul — 

feminin), urmtad să intre In com
petiție mal tirziu. Cîteva rezul
tate. " ’ *■ ~
reștl 
7—2 
6—3.
6-4.
4—6.
Constructorul Galați 8—1 (Gilea— 
Vasiliu 7—6. 2—6, 11—9. Oros — 
Tucemle 3—6, 2—6), Sănătatea 
Satn Mare — Politehnica CluJ- 
Napoca 6—4. (N. RIGANI — eo- 
resp.).

Două echipe universitare. 
Politehnica Iași și Știința Pe
troșani, își vor disputa mîine. 
intr-o finală inedită. Cupa 
Federației Române de Rugby. 
Ele au obținut acest drept în 
urma jocurilor care au avut 
loc ieri la Stadionul tineretu
lui din Capitală, din păcate 
pe un teren prost întreținut, 
printre nori' de praf (sugerăm 
de altfel federației ca ultime
le secvențe ale competiției să 
Ce găzduite de Parcul copilu
lui. fiind convinși că R. C. 
Grivița Roșie nu are nimic 
împotriva unei asemenea pro
gramări în interesul rugbyu- 
lui).

In prima semifinală. Poli
tehnica — Știința CEMIN Baia 
Mare 13—3 (3—3). A 
meci ce a stat destul 
semnul echilibrului, 
nii au construit ceva
în repriza I, nereușind să stră
pungă însă o defensivă bine 
pusă la punct. A marcat mai 
intii CIOLPAN, din lovitură 
de pedeapsă (min. 17). dar fi
ravul avantaj al Științei nu a 
rezistat decît 60 de secunde. 
M. MITIELU egalind printr-un 
drop de efect. După pauză, 
ieșenii au atacat tot mai vi
vace, VASILIU reușind un 
eseu în min. 46. la faza iniția
tă de excelentul ,.demi“ Dorof- 
tei. Replica adversă viguroasă, 
foarte aproape de reușită. a 
venit în min. 65 — după o pe
rioadă de joc egal. Se va re
face echilibrul 7 Nu. deoarece 
apărarea moldovenilor a scă
pat cu fata curată si in acea

fost un 
timp sub 
Băimărc- 
mai mult

Masculin : Tenis Club Bucu- 
— Constructorul Hunedoara 
(Popovid — Ciuntea 7—^.

Niculae — Tomescu 6—2, 
Badiu — C. Po^ovici 6—3, 

1—6). Electrica Timișoara —

fază și în cele cîteva urmă
toare. pentru că la o pătrun
dere a Iui Nemesniciuc, CRIS
TEI să încheie prin plonjon în 
but o înșiruire de pase — e- 
seu transformat de DOROFTEI. 
O victorie a organizării supe
rioare, a lucidității. A condus 
în general bine constănțeanul 
FI. Zamfirescu.

în cealaltă partidă s-au 
tilnit două formații 
de componențli lotului 
zentativ. rindurile mai 
ate avindu-le Steaua, 
folosit multi juniori sau cva- 
sinecunoscuți. Succesul stu
denților. chiar la diferență a- 
preciabilă. nu constituie în 
atari condiții o surpriză : Ști
ința Petroșani — Steaua 25—12 
(3—1). Ce-i drept. desprinde
rea s-a produs abia in ulti
mele 20 de minute. Pină a- 
tunci. dispută interesantă. cu 
acțiuni periculoase de ambele 
părți. GH. DINU a deschis 
scorul din 1. p.(min. 9). Foarte 
tînărul si dotatul OSIAC a a- 
dus Steaua in avantaj. prin 
eseul din min. 33. în repriza 
secundă, studentul Petre Do
robanții, susținut de grăma
da sa. a intrat cu balonul în 
but. cel care a punctat fiind 
SUȘINSCHI (min. 45). A trans
format Gh. DINU. După zece 
minute, a fost rindul bucurcș- 
teniîor să înscrie : cursă Osiac, 
pase.

in
ii psi te 
repre- 
subți- 

care a

C.S.Ș. ARAD ÎNTRE REALITĂȚI Șl DEZIDERATE
(Urmare din pag 1)

satisfăcătoare dar, din păcate, 
•dementele crescute la Arad 
■e dispersează in centre uni
versitare apropiate : actual
mente, 3 arădence joacă la Ti
mișoara. a patra la Cluj-Napo- 
ca. iar a cinema la București, 
toate in formații divizionare A.

Există insă în activitatea 
CS.Ș. Arad și o serie de ne- 
Impliniri. Ele sint urmarea, 
aproape in totalitate, stilului 
defectuos de muncă al unora 
dintre specialiștii și profe
sorii secțiilor. Lipsa de sdi- 
etență a catedrei de volei si
tuează această disciplină pe un 
neonorant loc ultim în ie
rarhia valorică a tuturor celor 
• secții : de mai mulți ani, nici 

o voleibalistă 
marcă n-au ieșilt din mina 
lor 3 cadre de specialitate 
eetedrei. Nici canotajul nu 
rezultate pe măsura condițiilor 
bune de care se bucură : în

si nici de 
ce- 
ale 
are

1982. secția n-a putut fi in mă
sură să ofere nici un element 
loturilor naționale de juniori, 
deși în alte sezoane lucrurile 
se petreceau altfel... Această 
situație atrage, de fapt, după 
sine o scădere a nivelului ca
notajului din Întregul județ 
Arad, căci secția de resort a 
C.S.S. este principala furni
zoare cu talente a Clubului 
sportiv Arad, si al U. T. Arad, 
unitățile reprezentative ale 
performanței de pe aceste me
leaguri. Așa se face că. la a- 
ceastă oră, în spatele Valeriei 
Ricilă nu se mai află nimeni,
iar vina aparține, în totalitate,

_ ____ .. care n-a
n-a format vreo in- 
pe măsura acestei 
autentice.
ced 17 tineri selec- 
momentul de față 

naționale de juniori 
unei 
Clubul

iar vina aparține, 1 
secției de la C.S.Ș., 
depistat și 
locuitoare 
campioane

Desigur 
ționați In 
in loturile ____ ___ __
oferă măsura unei activități 
susținute la Clubul sportiv 
școlar din Arad, în slujba ma
rii performanțe. Figurează,

de asemenea, in rindurile 
sportivilor legitimați la U. T. 
Arad, 12 tineri promovați nu
mai in acest an tot dintre 
elementele formate la această 
pepinieră productivă a sportu
lui arădean. Sint realizări ca
ne situează C.S.Ș. Arad pe 
locul 55 in clasamentul unită
ților sportive specializate în 
creșterea si promovarea ele
mentelor talentate pentru spor
tul românesc, alcătuit de 
ția de resort a C.N.E.F.S. 
in care punctează 90 de 
buri și asociații. Ceea ce 
bule subliniat este ‘ .
că nu toate secțiile acestei u- 
nități se ridică la nivelul po
sibilităților materiale, al nu
mărului mare de cadre de spe
cialitate și, mai cu seamă, la 
cel al performanței arădene 
in general. Odată înlăturate 
neajunsurile — unele le-am 
semnalat chiar noi — saltul pe 
verticală al Clubului sportiv 
școlar Arad poate deveni și 
mai substanțial.

sec-

clu- 
tre- 

faptul

POLOIȘTII AU ÎNCEPUT BINE DRUMUL SPRE LOS ANGELES
(Urmare din pag. 1)

naționale. Jocul a fost pierdut 
0-12). notindu-se cu acest 

ej o seamă de deficiențe 
evoluția rezervelor, ce se 

dtr rapid iiilăturate, pentru a
form* un iot tot mai redutabil, 
•pabil de rezultate șuperi- 
fnre.

La Întrebarea obișnuită in a- 
•emenea ocazii „cine au fost 
Oei mai buni 7”. antrenorii au 
femarcat mai intii Echipa, 
țunîndu-se apoi de acord a- 
•ttpra numelor hit Tudor. un 
portar cu intervenții salutare,

Moiceanu — revenit, iată, in
tre oamenii de bază. Garofea- 
nn si Hagiu, declarîndu-se 
mulțumiți și de aportul (în- 
tr-o partidă sau alta) lui Cos- 
trăș, Ș. Popescu. Răducanu sau 
Fejer si asteptînd mai mult, 
pe viitor, de la ceilalți. Apro-’ 
po de viitor : pe drumul spre 
afirmarea viguroasă a polou- 
lui românesc — drum care 
trebuie să-i ducă la Los Ange
les in elita olimpică si pe 
care „momentul Bruges” re
prezintă o etapă importantă — 
urmează, pină la ora campio
natelor europene de la Roma

(20—27 august). puternicul 
turneu de la Tbilisi, ce va a- 
vea loc între 21—27 mai, apoi 
o competiție valoroasă în Ita
lia (14—16 iunie), $i. nu în ul
timul rînd. Universiada de la 
Edmonton, din iulie. urmată 
de Balcaniadă (4—7 august, în 
Iugoslavia). Pină la ele însă, 
component ii lotului reprezen
tativ s-au întors la echipele 
de club, dinamoviștii plecind 
la un turneu în Ungaria. cu 
toții întîlnindu-se săptămî- 
na viitoare la ultimul tur al 
campionatului național.

La Craiova, de azi pină slmbătă

Cel de al doilea act (ultimul) 
promo- 

feminină 
de desfășu

rare Sala sporturilor din Craio-

M „bara] ului* pentru
▼are în prima divizie 
de volei are scenă

CARNET ATLETIC
• Sîmbătă și duminică pe sta

dionul „23 August* din București se 
va desfășura prima etapă a con
cursului republican pe probe 
(toate probele). Concursul începe 
sîmbătă la ora 16,30, iar duminică 
la ora 9.
• Două grupuri de atlet! frun

tași vor participa In zilele urmă
toare la concursuri peste hotare: 
Vali Ionescu, Doina Melinte, Cris
tina Cojocaru și Eva Zorgo-Ra- 
duly vor concura la Tokio, iar 
Anișoara Cușmir, Florența Cră- 
chinescu și Bedros Bedrosian vor 
evolua la Tel-Avlv, la Jocurile 
Hapoel.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

CEL MAI BUN ATACAN
Extrem de greu s-au des

prins „alb-negrii“ in fața unui 
adversar tenace, care a impre
sionat prin putere de luptă și 
printr-o excelentă circulație a 
balonului. Superiori Ia mijlo
cul terenului oaspeții au abor
dat partida deschis și de aici 
aspectul echilibrat al meciu
lui. Ba mai mult, finalul le-a 
aparținut băcăuanilor și n-a 
lipsit mult ca un meritat gol 
egalizator să se înscrie. ceea 
ce ar fi făcut ca rezultatul fi
nal să fie conform cu desfășu
rarea jocului. Studenții (in 
scădere vizibilă) s-au „evi
dențiat”.... la capitolul durități 
și vociferări (detasndu-se în 
această privință Sandu), 
motiv pentru care două piese 
de bază ale băcăuanilor — 
Cărpuci și Antohi — au pără
sit terenul accidentați. Vina o 
poartă și conducătorul jocului, 
care n-a intervenit cu fermi
tate pentru a curma din start 
asemenea nedorite manifestări. 
Prima mare ocazie este irosită 
chiar în 
a reluat 
careului.

min. 3 de Șoșu. care 
imprecis din interiorul 
în min. 11 este rîn-

DE ASTĂZI, PRIMUL TUR 
IN DIVIZIA „A"-SERIA A II;

dul lui M. 
deschiderea 
reluat de 
pe plasa 
Numai tea 
min. 20 și 
careul mar
de Speria^i 
să rămină 
la pauză. 
Bucurescu 
„transversal
Sandu (min 
bîit cu o 
acțiunea 
Șoiman (mi 
un șut pe j 
l-a reținut.

Și ceea
tașii Sp 
IORGULES 
plecat în s 
cui teren 
cursa cu u 
interiorul c 
pentru Ma
peților este 
trul trece 
ția lui Mu 
Mares în 
de ftiMip; 
vă băcă

va, unde, taceplnd de astăzi șl 
pină slmbătă seara, se vor Între
ce pentru două locuri ta ,,A- pa
tru echipe : Universitatea Cra
iova, Chimia Rm. Vîlcea, Voința 
București șl G.I.G.C.L. Brașov. 
Acestea continuă disputa de la 
clasamentul dat de rezultatele 
directe obținute ta turul baraju
lui, care este următorul :
1. Univ. Craiova
1. Chimia Rm. V.
3. Voința Buc.
4. GIGCL Brașov

6 
5 
4 
3

După toate probabilitățile, fosta 
divizionară „A* craioveană își va 
concretiza valoarea și experiența 
superioară, fiind de data aceasta 
și gazdă. Extrem de interesantă 
va fi Insă lupta pentru cel de al 
doilea loc al promovării In care 
formația vîlceană pare să fie a- 
vantajată, dar să nu uităm că 
In tur ea a beneficiat de... tere
nul propriu, unde abia a reușit 
să cîștige la limită în fața bucu- 
reștencelor și brașovencelor. In 
perspectivă, un turneu interesant. 
Azi, de la ora 16 : Universitate 
— Voința și Chimia — G.I.G.C.L.

1 3 
3 2
3 1
3 0

0 
1
2
3

9:3 
6:7 
7:8
5:9

De astăzi si pină duminică, ba
zinul Floreasca din Capitală găz
duiește primul tui din cadrul 
campionatului Diviziei «A* — se
ria a doua. In ziua inaugurală 
sint programate următoarele două 
reuniuni — de la ora 10 : Poli
tehnica Cluj-Napoca — CJS.Ș. 
Steaua, C.S.Ș. Triumf București— 
Mureșul Tîrgu Mureș. LL. Timi
șoara — Progresul Oradea ; de 
la ora 16 : C.S.Ș. Steaua — Po
litehnica, Mureșul — I.L. Timi
șoara, Progresul — C.S.S. Triumf.
• Recent au avut loc două in

teresante competiții de polo 
pentru cei mai tineri jucători 
din Capitală. «Cupa Rapid* a 
fost cîstlgată de echipa clubului 
feroviar bucurestean, care a în

trecut în finală pe Progresul 
București cu 9 —6. Pe locul 3, 
Lie. D. Bolintineanu (13—6 cu 
C.S.Ș. 1). In cealaltă întrecere, 
dotată cu .Cupa Dinamo* șl în
scrisă in cadrul manifestărilor 
dedicate celei de a 35-a aniver
sări a puternicului club bucu- 
reștean, a terminat învingătoare 
Dinamo : 9—3 in finala eu C.S.Ș. 
Triumf. Locul al treilea a fost 
ocupat de C.S.Ș. 2 — 5—0 cu Ra
pid. (Gh, NISTOR, coresp.).

D.

pase. eseu ZAFIESCU I, 
centru (Enache a ratat trans- 
formarea !). O greșeală și mai 
mar*. a făcut Zafiescu în min. 
59. rind a repus defectuos de 
la linia de 22 m. admirabilul 
sportiv ORTELECAN, pe fază ca 
întotdeauna, culegînd mingea 
și înscriind eseu. ȘUȘINSCHI 
— eseu min. 73 și GH. DINU 

două
MIN- 

re- 
arbi-

— eseu min. 78 plus 
transformări, respectiv 
CEA — eseu au stabilit 
zultatul final. Excelent 
trajul lui C. Stanca (Constan
ta).

Geo RAEȚCHI

GruPa 7 12 a C.N. de baschet (m)
ÎN SALA fLOREASCA,

C.S.U. BRAȘOV 70-64
In sala Floreasca din Capitală 

a taoeput penultimul turneu al 
grupei 7—U a campionatului na
țional de baschet masculin. Re
zultate :

POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 
BRAȘOV 70—64 (38—33). Meci e- 
chillbrat, spectaculos, ta care am
bele echipe au luptat cu ambiție 
pentru victorie. Aceasta a reve
nit ieșenilor, ceva mai preclși ta 
aruncările la coș. Coșgeterl : 
Boișteanu 26, Moisescu 18, R. Dă- 
năllă 16 de la Învingători, respec
tiv Flaundra 26, Tecău 11. Arbi
tri : P. Pasere (București) și V. 
Uin (Timișoara).

DINAMO ORADEA — IMUAS 
BAIA MARE 88—66 (39—38). Bâi- 
mărenii au rezistat doar o repri
ză, după care orădenll au domi
nat lupta sub panouri. Coșgeterl : 
N. Dumitru 19, Szabo 16, C. Hie 
15, Gellert 15 pentru Învingători, 
respectiv Murășan 12, Cociș 12, 
Mara 12. Arbitri : A. Szllveszter 
(Tg. Mureș) ți L Breza (Bucu
rești).

„U“ CLUJ-NAPOCA — SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
74—94 (48—44).

Programul de azi : de la ora 
15,30 : „U” — Politehnica, C.S.U. 
— Dlnamo, Sportul studențesc — 
IMUAS.

Nicolae TOKACEK

CLPA TRIliMF

LA GIMNASTICA

coresp.

XXV"

SPORTIVA
și pină du

minică, Clubul sportiv școlar 
„Triumf organizează, în sala de 
la Ștrandul tineretului din Ca
pitală, o competiție de gimnas
tică sportivă feminină dotată cu 
„Cupa Triumf XXV”. La această 
competiție — deschisă concuren
telor de categoria a TV-a (pe e- 
chlpe), categoria I șl maestre — 
vor participa reprezentantele clu
bului organizator, ale cluburilor 
sportive școlare din Sibiu șl mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, cele 
ale clubului Petrolul din Plo
iești, componentele lotului națio
nal de Junioare.

Incepînd de astăzi 
Clubul

SBT1

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 
4 MAI 1983. Extragerea I : 24 
1 19 20 12 27 : Extragerea a 
Il-a : 38 40 4 6 28 2. Fond to
tal de cîțtiguri : 764.380 lei.

I
I
I

PANCU SI
RM. VÎLCEA, 4 (prin tehfon)
Chimia a luptat cu toate 

forțele pentru a cîștiga, însă, 
mai ales în acțiunile ofensive, 
a greșit centrînd înalt, ușurînd 
sarcina fundașilor centrali plo- 
ieșteni, care au respins toate 
acțiunile ofensive. Avînd pu
țină șansă, Petrolul a plecat cu 
un „punct mare”. Meciul a în
ceput lent, ambele echipe s-au 
studiat îndelung, iar acțiunile 
ofensive s-au oprit, de regulă, 
la marginea careurilor de 16 
m. Dealtfel, această caracte
ristică a jocului s-a menținut 
în primele 45 de minute și în 
acest sens sint grăitoare cifrele 
privind șuturile la și pe poar
tă : 5—1 (2—0). De abia în mi
nutul 15 petroliștii au dat to
nul acțiunilor ofensive, con
struind un atac mai incisiv, 
Simaciu a intrat în careu, însă 
Roșea l-a întîmpinat și a de
gajat balonul. După 4 minute, 
Gîngu, cu o lovitură de cap, 
i-a încercat vigilența lui Jipa,

BOLONI Șl
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon)
Desigur, surprinde scorul cu 

care a pierdut Jiul în fața for
mației mureșene după ce, cu 
puține zile înainte, se opusese 
cu succes acțiunilor de atac ale 
lui Dinamo.

Dar astăzi (n.r. ieri) Jiul nu 
a mai făcut acel joc de apărare 
arătat la București, ci s-a avîn- 
tat de multe ori în atac spe- 
rînd să înscrie la Tg. Mureș. 
A întîlnit însă o formație în 
creștere de formă (lucru de
monstrat și la Iași), cu doi ju
cători într-o zi excepțională. 
I-am numit pe binecunoscutul 
Boloni, care a înscris și un 
gol senzațional, și pe Fanicl, 
care in mare vervă a înscris 
de trei ori ! în min. 17 Boloni

• MECIUL ROMANIA — CEHO
SLOVACIA (echipele ,,A*) va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
din Belgia : Alexis Ponnet (la 
centru), Jean Francois Crucke și 
Marcel van Langenhove.

La jocul formațiilor de tineret 
ale României și Cehoslovaciei, 
va oficia o brigadă de ar
bitri din Elveția : Rudolf Reng- 
gli (la centru), Sandro Gozzi și 
Jakob Schonenberger.

• S-a STABILIT BRIGADA DE 
ARBITRI PENTRU FINALA CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI. 

După cum se știe, la 25 mai, la 
Atena, va avea loc finala Cupei 
campionilor europeni dintre Ju
ventus și S.V. Hamburg, partidă 
care l-a fost încredințată de 
U.E.F.A. arbitrului Nicolae Hai
nea. Ieri, forul nostru de spe-

TELEȘ
însă porta 
nut minge 
deschis sc 
masat adv 
16 m, fun 
șl el in a 
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pauză, 
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dar Roșea 

In repri 
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alert, mai 
și cu... si 
Aceasta s- 
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noret în 
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slovaciei, 
bâtă 14

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I : Gloria Buzău—C.S.M. 

Bcrzesti : M. Axente (Arad), Pra
hova Ploiești — Minerul Gura Hu
morului : I. Dima (Sighișoara), 
Gloria Bistrița — C.S. Botoșani : 
I. Tănase (Tirgoviște), Viitorul 
Gheorgheni — Ceahlăul P. Neamț: 
V. Angheloiu (București), C.S.M. 
Suceava — Dunărea Călărași : R. 

Matei (București), Viitorul meca
nica Vaslui — C.S.M. Sf. Gheor
ghe : M.M. Ionesru (București), 
LM.U. Medgidia—Dunărea C.S.U. 
Galați : D. Petrescu (Bucureștii, 
Delta Tulcea — bniria Dinamo 
Focșani : M. Lică (București), O- 
țelul Galați — F.C.M. Progresul 
Brăila : E. Pătrașcu (București).

SERIA 
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O. Ștren 
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CHIMIA RM. VÎLCEA 
PETROLUL PLOIEȘTI

teren 
spectatori 
(pe poartâ 
Au marcat

Lala (min. 82) luftează de la 
10 m.
Penoff
sească

• MECIUL RESTANTA 
campionatul Diviziei „B“, 
a n-a, ROVA Roșiori

- Bora. STANCIU,
- Lazăr (min. 58 

, Toma (min. 78 
SIMACIU, Țevi.

SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) 
S. c. BACĂU 0

teren bun ; 
circa 

14—5 (pe poartă : 
9—3. Au marcat : FA- 

17, 58 și 76) și BOLONI
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Stadionul Sportul studențesc ; te
ren excelent ; timp frumos ; specta
tori circa 5 000. Șuturi : 7—6 (pe
poartă: 1-1). Cornere: 7—4. A marcat: 
IORGULESCU (min. 49).

SPORTUL STUD. : SPERIATU - M. 
Mihai, CAZAN, IORGULESCU, Mun- 
teanu II — Pană, Șerbănică, O. lo- 
nescu — FI. Grigore (min. 53 TER- 
HEȘ), M. Sandu (min. 75 Lala), 
Bucurescu.

S.C. BACAU : Mangeac — Andrieș, 
CARPUCI (min 43 Botez), C. SOLO
MON, Elisei — I. Solomon, Penoff, 
ȘOȘU — ȘOIMAN, Antohi (min. 46 
Mareș), Chitaru.

A arbitrat satisfăcător Fl. Popescu ; 
la linie : I. Coț și A. Moroianu — 
ambii cu greșeli (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : C. SOLOMON, 
O. IONESCU, M. SANDU, FL. GRI
GORE, ȘERBANICA.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1—0 (0—0).

pentru ca în final 
(min. 84 și 86) să iro- 
posibilitatea „remizei".

Gheorghe NERTEA

CRAIOVENII NU RENUNȚĂ ! CAMPIONII N-AU MAI RISCAT.

reți- 
s-a 

și-au 
ui de 
venit 

ternie
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pro- 
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at o 
. 39),

Stadion „1 Mai* ; 
bun ; timp frumos ; 
circa 8 000. Șuturi : 8—2 
6-1). Comere: 11-3.
PANCU (min. 21 — autogol), respec
tiv MARICA (min. 60 din 11 m).

CHIMIA : Roșea - Teleșpan, Basno, 
Udrea, Cincâ - Alexandru (min. 71 
Ancuța), NICULCEA. Verga, CARABA- 
GEAC - Udrică (min. 57 Verigeanu), 
GINGU.

PETROLUL : Jipa - 
COJOCARU, Pancu • 
Marica), Gâlâțeanu, 
Grigore), Calin — L............... .....

A arbitrat satisfâcâtor M. Axente 
(Arad) ; la linie : D. Drâcea și M. 
Popescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU, 
CINCA, STANCIU, GALĂȚEANU, AN- 
CUȚA, MARICA.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 3-0 (1-0).

BRAȘOV, 4 (prin telefon)
Un meci de mare tensiune 

pentru gazde, aflate într-o si
tuație dificilă si avînd de în
fruntat o echipă hotărîtă să-și 
joace șansa pînă la urmă. A 
fost un duel continuu între e- 
lanui gazdelor si jocul econo
mic. tactic, al oaspeților, care 
si-au dozat efortul, parcă în 
perspectiva finișului care se 
anunță. Dealtfel, cele numai 
două suturi ale craiovenilor 
confirmă „jocul la remiză" care 
se părea că intră în calculele 
echipei lui Bălăci. Meciul a 
început cu atacurile avîntate 
ale gazdelor, care nu au reu
șit însă să spargă defensiva 
oaspeților, totul limitîndu-se la 
cîteva șuturi de la distantă 
(min. 2 Manciu. min. 7 si 10 

Gherghe, min. 17 Benta). A- 
tacurile susținute ale gazdelor 
se soldează în min. 40 cu faza 
cea mai fierbinte a meciului, 
cînd arbitrul Cr. Teodorescu 
acordă lovitură de la 11 m în 
urma faultului comis de Lung 
asupra Iui Paraschivescu, dar 
această decizie a fost prece
dată de un ofsaid nesemnalizat 
de tusierul D. Pura ! Craiove- 
nii protestează vehement, de
pășind limitele sportivității. 
Urmează pertractări, paralel 
eu unele răfuieli „om la om“ 
în mijlocul terenului și meciul 
se întrerupe cîteva minute. 
După care Benta execută lo
vitura de la 11 m si Lung a- 
pără.

Jocul se reia si recapătă 
hrusc o linie de plutire teh
nică. ca si cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. Pe fondul domi-

F.C.M. BRASOV 0
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Tineretului ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori —
circa 20 000. Șuturi : 9—2 (pe poartâ 
3-2). Comere : 3-3.

F.C.M BRAȘOV : Clipa — Ștefan, 
Panache, Naghi. Manciu — Spirea, 
GHERGHE, VAIDEAN, Batacliu (min. 
81 Cramer) - Paraschivescu (min. 53 
Lăcătuș), Bența.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilă, 
Tilihoi, Ștefănescu, UNGUREANU — 
Țicleanu, BĂLĂCI, Beldeanu (min. 75 
Crlșan), Irimescu — Geolgâu, Cîrțu 
(min. 82 A. Popescu).

A arbitrat satisfăcător Cr. Teodo
rescu (Buzău) ; la linie L lakob 
(Cluj-Nopoco) și D. Pura (Dej), 
ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene : ȘTEFĂNESCU. 
TILIHOI. CIRȚU.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 0-1 (0-0).

nării brașovene, Țicleanu are 
prilejul deschiderii scorului, 
fortind „linia de ofsaid" de care 
gazdele au cam abuzat Bra
șovenii se precipită, deoarece 
timpul curge împotriva lor gi 
jocul se încheie cu o ultimă o- 
cazie a lui Văidean (min. 85). 
care nu reușește să exploate
ze o nesincronizare a funda
șilor craioveni. Așa se încheie 

acest joc „pe muchie de cu
țit" în care dorința de victo
rie a gazdelor n-a putut să se 
impună în fata unei formații 
mature, care a dictat ritmul 
general al partidei.

loon CHIRILA

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon)
Cu moralul cit de cît refă

cut după egalul de la Oradea, 
„lanterna" mai spera în mi
nuni. Dar visul său de salvare 
s-a destrămat repede, pentru 
că adversarul, liderul, a înce
put meciul foarte serios, cu un 
marcaj om la om incomod și 
cu contraatacuri periculoase. 
Dinamo — care în ultimele 
două deplasări riscase jucînd 
pentru un egal la Iași și Pi
tești, unde a pierdut — a evo
luat de data aceasta hotărîtă 
să cîștige. Campionii au mizat 
pe cartea victoriei și au ob
ținut un succes fără dubii, la 
un scor sub... numărul oca
ziilor avute. Primul gol l-a în
scris AUGUSTIN (lăsat liber), 
în minutul 13, cu capul, după 
ce Văetuș centrase de pe stin
gă și Mulțescu prelungise abil. 
Peste cîteva secunde, la cen
trarea lui Mulțescu, I. Mihai 
trimite în bară, dar golul al 
doilea nu poate fi evitat in 
min. 40, cînd „ghiuleaua" lui 
AUGUSTIN de la 20 m este 
scăpată de Suciu in stingă sa. 
Campionii zburdă în finalul re
prizei și, în min. 43, Văetuș 
face o cursă foarte bună, cen
trează ideal și ORAC înscrie 
lejer : 0—3. Lin scor de forfait 
într-o repriză in care „lanter
na" a avut doar două ocazii : 
I. Petrescu (min. 21) și Vlă- 
tănescu (min. 26), dar nu a 
putut face față jocului matur 
al adversarului.

După pauză Bozeșan este...

,POLI‘* TIMIȘOARA 1 (0)
DINAMO 3 (3)

Stadion „1 Mai” ; teren foarte bun: 
timp frumos ; spectatori - circa 25 000. 
Șuturi : 11-21 (p. poartă : 1-10).
Cornere : 6-8. Au marcat : AUGUS
TIN (min. 13 și 40), ORAC (min. 
43), respectiv GIUGHICI (min. 74 - 
din 11 m).

POLITEHNICA : Suciu — Șunda, Bo
zeșan, I. Mihai, LEH 4AN - ANGHEL. 
Manea, Rotaru, Vlătănescu țmtn. 46 
Păltinișan) - I. Petrescu, Giughici.

DINAMO t Moraru - MOVILA. 
DINU, Al. Nicolae, I. Marin — AU
GUSTIN. Custov (min. 88 L. Moldo
van), MULȚESCU (min. 66 Dragnea) 
— Țălnar Văetuș. ORAC.

A arbitrat bine Al. Mustățea ; la 
linie : Ad. Nicolescu și M. lonescu 
(toți din Pitești).

Cartonașe galbene : MANEA. ”
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 0-1 (0-1).

avansat și ofensiva bănă
țeană este mai animată puțin. 
Studenții nu reușesc însă în 
min. 54 și 56 să fructifice două 
ocazii bune și campionii trec 
iarăși la timona jocului. Dezin- 
volți, bucureștenii se joacă cu 
ocaziile Augustin (rain. 57), 
Văetuș (bară în min. 65), Țăl
nar (min. 71) și în min. 74... 
primesc un gol: I. Marin inter
vine la minge, dar arbitrul 
Mustățea dictează... penalty (!?) 
ți GIUGHICI nu ratează. Era 
primul șut timișorean pe spa
țiul porții, ceea ce spune foarte 
mult.

Mircea M. IONESCU

ținut mai multe lovituri de 
colț, dar numai atit !

Pompiliu VINTILA

UN SINGUR ȘUT, DOUA PUNCTE!

ă de 
care
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DE EXCEPȚIE
A.S.A. TG. MUREȘ 
JIUL PETROȘANI

8 000. 
*-1). 
NICI 
(min.

A.S.A. Varo - Szabo (min. 31 L. 
Varga), Jenei, ISPIR, Gall — C. Ilie, 
Biro I. BOLONI - BOTH II, FA- 
NICI, CIORCERI (min. 73 Cernescu).

JIUL : Cavai — P. Grigore (min. 
46 Șumulanschi), Neagu, Vizitiu, Stana
— Muia, I. Varga, *' ~
— Stoinescu 
BALUȚA.

A arbitrat foarte bine 
(Bîrlad), Ta linie : A. ____
C. Nistor (ambii din Vaslui).

Cartonașe galbene : BOTH II. 
Trofeul Petschovschi : 10. La

5-0 (1-0).

SLATINA, 4 (prin telefon)
In minutul 75, NICA, bine 

lansat în adîncime, se anga
jează decis spre buturile ad
verse si după o cursă scurtă, 
intrat în careu, șutează din a- 

lergare, puternic, in coltul lung, 
Anghel respinge, dar în... bară 
si de acolo mingea intră in gol: 
0—X. Era primul si ultimul șut 
al echipei pitestene pe poarta 
adversă, cu care elevii lui Do- 
brin au obtinut două puncte. 
Victorie împotriva cursului jo
cului, întrucît formația gjjzdă 
a dominat cu autoritate, dar 
n-a putut fructifica nici măcar 
atunci cînd a beneficiat de o 
lovitură de la 11 m (în min. 
42). cînd Pi turcă a trimis ba
lonul din penalty în stîlpul din 
stingă lui Cristian, arbitrul 
sanctionînd. în prealabil, un 
fault în careu asupra lui la- 
mar.di.

După înscrierea golului, F. C. 
Olt a atacat cu mai multă ve
hemență. dar la fel de haotic, 
presiunea tardivă a echipei an
trenată de Halagian materiali- 
zîndu-se doar prin „capul" pe
riculos al lui Bumbescu (min. 
80) prin șutul lui State din lovi
tură liberă de la 25 m (min.

F.C. OLT 0
F.C. ARGEȘ 1 (0)

Stadion „1 Moi” ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 10 000. Șu
turi : 15-2 (pe poartâ 8 9-1). Cer
nere : 12—2. A marcat : NICA (min. 
75).

F. C. OLT : Anghel — Prepeliță, 
CAȚOI, BUMBESCU, Despa - Eftimie, 
Balaur (min. 55 State), Bârbulescu 
(min. 63 Burleanu) — M. Popescu, 
lamandi, Pițurcâ.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - Volcu 
(min. 52 Toma), Stancu, MOICEANU, 
Tulpan — Badea, M. Zamfir (min. 22 
Ignat), IOVANESCU - NICA, Ralea, 
Jurcâ.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie : Gh. Ofițerescu șl L. Ci ucu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : PREPELIȚA, CA
TO l. BUMBESCU.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 0-3 (0-1).

86), ambele apărate foarte bine 
de Cristian, precum și prin o altă 
mare ratare a lui Pițurcâ (min.
85), cînd s-a aflat doar la 6 m 
de buturile adverse, dar n-c 
obținut decît un corner.

Paul SLAVESCU

OASPEȚII-0 PLĂCUTĂ SURPRIZĂ

PE MUCHIE
TÎRGOVIȘTE, 4 (prin telefon)
A fost. Intr-adevăr, unul din 

meciurile tari ale etapei. Gaz
dele au fortat din start victo
ria. au atacat susținut. cu 
Aelenei în vervă, distribuind 
baloane pe „tavă" coechipieri
lor din prima linie. Politeh
nica s-a apărat însă grupat, cu 
patru mijlocași in preajma ca
reului, ți a contraatacat ex
trem de periculos prin cunos
cutele ei virfuri Nemțeanu și 
Cioacă. Isaia (min. 14) $i Ene 
(min. 15) s-au aflat în poziții 
bune, dar șuturile lor n-au 
avut precizie. In replică, Nem
țeanu (min. 24) — ajuns singur 
In careul gazdelor — și 
Florean (min. 27) s-au aflat și 
ei la un pas de a deschide 
scorul. Ușor descumpănite, 
gazdele si-au reluat totuși 
ofensiva prin V. Radu (min. 
35) șl Isaia (min. 37). care 
n-au reușit însă să-1 învingă 
pe portarul ieșean. Dar cea 
mai mare ocazie a reprizei a 
aparținut oaspeților, în min. 39. 
Nemțeanu trimițind balonul în 
stîlDul din stînga al porții lui 
Mia !

Tranșant s-a jucat și în -re
priza secundă. In min. 51, ar
bitrul a acordat penalty la un 
fault al lui Ciocirlan asupra lui 
Kallo. A vrut să-1 execute 
L Marin, dar nu l-a lăsat cel— 
faultat si Kallo a șutat puter
nic afară !?! După această 
imensă posibilitate a gazdelor 
de a-si aproprîa victoria, par-

DE CUȚIT
cs. tîrgoviște o
POLITEHNICA IAȘI 0

Stc*I ion Municipal ; teren foartv 
bun ; timp frumos : spectatori - 
circa 10 000. Șuturi : 18-10 (pe
poartâ : 6—5). Comere : 9—3.

C.S. ; MIA — Constantin, ENE, 
Dumitrescu, Niculescu - AELENEI 
(min. 74 Cojocaru), Kallo, Isaia 
(min. 46 I. MARIN) — Greaca, V, 
Radu, O. Popescu.

POLITEHNICA : BUCU - Munteanu. 
Anton (min. 65 Cânănâu), Ursu, 
Ciocirlan - ROMILA, Gheorghiu, Sl- 
MIONAȘ, Florean — Cioacă (min. 85 
M. Radu), Nemțeanu.

A arbitrat bine R. Matei ; la linie: 
J. Grama șl M. Llcă (toți din Bucu. 
reștl).

Cartonașe galbene : URSU, ISAIA. 
KALLO, SIMIONAȘ.

Trofeul Petschovschi : 10. La spo- 
ranțe : 1-2 (0—15.

tida a căpătat accente si mai 
acute, pînă în final consem- 
nîndu-se alte patru mari oca
zii de gol : Ene (min. 67) a 
salvat de pe linia porții „țu- 
tul-gol" expediat de Nemțeanu; 
O. Popescu (min. 70) — șut 
fulgerător peste poartă ; Bucu 
(min. 77) — plonjon la picioa
rele lui I. Marin ; Nemțeanu 
(min. 86). singur-singurel cu 
Mia în față, reia imprecis de 
la 10 m. Putea fi, deci, și 1—0 
și 1—1 si 0—1. A rămas însă 
0—0, rezultat care bineînțeles, 
îi mulțumește doar pe ieșeni—

Laurențiu DUMITRESCU

din 
- seria 

a II-a, ROVA Roșiori — Dinamo 
Victoria București, care urma să 
se dispute azi, s-a reprogramat 
pentru ziua de 25 mal.
• DIVIZIONARA ,B“ DINAMO 

VICTORIA A EFECTUAT UN 
TURNEU ÎN ITALIA. De curînd, 
echipa de Divizia „B“ Dinamo 
Victoria a efectuat un turneu de 
4 jocuri în Italia, încheiate 
următoarele rezultate : 1—0 
Civitanova Marche (unicul o__ 
a fost marcat de Dudu Georgescu 
împrumutat pentru acest tur
neu) , 1—2 cu Francovilla (golul
bucureștenilor a fost realizat de 
Mirea), o—o cu Chiara văile șl 1—0 
eu Venezia (a înscris Dudu Geor
gescu) .

MINICÂ A DIVIZIEI

veni: 
rpati

Se-
zla

: L 
lcto- 
lcan 

ești),

SERIA A IlI-a : înfrățirea Ora
dea — F.C.M. Reșița : L Velea 
(Craiova), F.C. Baia Mare — Ar
mătura Zalău : l. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea), C.I.L. Signet — Ind. 
sirmei C. Turzii : C. Nistor (Vas
lui), U.M. Timișoara — Metalur
gistul Cugir : M. Stocnescu 
(București), Rapid Arad — Strun
gul Arad : 
Gloria Reșița 
Mare : L. 
Someșul 
Brad : V. 
Cavnic — 
Necșulescu
— C.F.R. Timișoara R.
(Brașov).

I. Moraru (Cîmpina), 
Olimpia Satu 

Măereanu (Brașov), 
Satu Mare — Aurul 

Antohi (Iași), Minerul 
„U“ Cluj-Napoca : S. 

(Tîrgoviște), U.T.A. 
Petrescu

Privită la început ca victimă 
sigură, echipa bihoreană a avut 
ieri o evoluție care a surprins 
în modul cel mai plăcut publi
cul prezent pe stadionul din 
Ghencea, obținînd un punct 
deosebit de prețios și fiind 
chiar foarte aproape de o vic
torie pe care nimeni nu ar fi 
putut-o contesta I Dacă însă 
oaspeții (care, înainte de meci, 
se declarau mulțumiți cu o în- 
frîngere la limită) s-au între
cut pe el înșiși, Steaua — re
simțind din plin lipsa lui Ba- 
lint (indisponibil) — s-a pre
zentat ieri mai slab decît ori- 
cînd în acest retur, deziluzio- 
nîndu-și total suporterii, care 
n-au ezitat să-și exprime ve
hement insatisfacția. Ce-1 drept, 
formația bucureșteană a fost 
cea dintîi care putea deschide 
scorul, în min. 21, cînd Majaru, 
după o frumoasă combinație cu 
Turcu, a pătruns in careul ad
vers, dar a trimis balonul în 
portar. Replica orădenilor nu 
s-a lăsat mult așteaptată ți, 
în min. 23 și 26, D. Nicolae 
ți, respectiv, Grosu au ratat 
două mari ocazii, șutind de pu
țin pe lîngă poarta lui Ior- 
dache.

După pauză, jocul echipei 
bucureștene devine din ce în 
ce mai confuz, mai dezorientat, 
mai plin de greșeli și nici în
locuirile produse nu schimbă 
cu nimic situația. Singurele 
ocazii reale de gol se înregis
trează în min. 57 ți 75, Ia cen
trările lui Majaru șl Turcu, 
care rămîn însă nefructificate, 
în schimb, oaspeții atacă me
reu mai dezinvolt, de parcă ar

STEAUA 0
F.C. BIHOR 0

Stadion Steaua : teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi : 9-13 (pe poartă : 
3—6). Comoro l 5-2.

STEAUA : 1ORDACHE - Angholini, 
FI. Marin, Beloded ici, Eduard — 
STOICA (min. 53 Șt Popa), Maja
ru, lovan — Turcu, Clmpeanu H, 
Barbu (min. 62 Minea).

F.C. BIHOR : Balaș - Nițu, ZARE. 
BISZOK, Kiss - PUȘCAȘ, Grosu (mia. 
77 Filip ; min. 89 Iile), Mureșan — 
D. Nicolae, KUN II. DIANU.

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
linie : P. Cadar șl L Mâereanu 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : PUȘCAȘ, MA
JARU, FL MARIN.

Cartonașe roșii : MAJARU (min. t9).
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 2-1 (1-0).

juca pe propriul teren, ți 
îți creează o suită de situații 
favorabile, îndeosebi în min. 
59 (șut Dianu peste poarta 
goală), 64 și 70 (intervenții ex
celente ale portarului Iordache), 
aflindu-se la un pas de got în 
min. 61, Belodedici, în încerca
rea de a-și salva buturile, dă 
chiar un autogol, care însă n-a 
fost validat de arbitru pentru 
un ofsaid discutabil semnalizat 
de tușierul Cadar în faza pre
mergătoare. Spre final, nervo
zitatea gazdelor se face tot 
mai simțită și Majaru este, în 
mod just, eliminat pentru faul
turi repetate (primise înainte 
cartonașul galben).

Constantin FIRĂNESCU

MECI GREU PENTRU HUNEDORENI
HUNEDOARA, 4 (prin telefon) 
împotriva tuturor previziu

nilor, F. C. Constanța țișnește 
^din bloe-start" ți în min. 3 
marchează gol prin PENIU, 
care se înalță intr-un careu 
complet aerisit și reia eu capul 
• minge primită din lovitură 
de colț.

„Consternare. Oaspeții pro
fită de momentele de alertă 
care se traduc printr-o totală 
dezorganizare a echipei gazdă, 
care atacă cu „ochii legați" și 
în min. 18 I. Moldovan, strecu- 
rîndu-se printre „centralii" Cor- 
vinului, este pe punctul de a 
Înscrie și el. Lovitura de tea
tru este dejucată Insă de Io- 
nlță care acordă, in extremis, 
corner. Amenințați atit de se
rios, hunedorenii se mobilizea
ză ta ofensivă ți supun careul 
din față unei presiuni căreia 
jucătorii Constanței li fac față 
prin supraaglomerare ți prin 
cîteva intervenții de excepție 
ale lui Lascu (min. 39 ți 42), la 
șuturile violente ale lui Ghiță 
șl Gabor. I se mai aliază, ce-i 
drept, bara proprie-i porți, ni
merită ta min. 32 ți 33 de 
Gabor.

Imediat după reluare, ta min. 
48, apărarea Corvinului se cla
tină din nou ți tot Ioniță sal
vează situația, „agățînd" șutul 
lui Șt Petcu, care pătrunsese— 
spre goL Rednic trimite ți el 
mingea în bară (min. 49), sem
nalul unor noi atacuri hune- 
dorene eșuate in lovituri im-

CORVINUL 2 (0)
F.C. CONSTANȚA 1 (1)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 19—7 (pe poartâ : 10-3). Cor
nere : 13-3. Au marcat : ANDONE
(min. 68 din 11 m), 1. PETCU (min., 
82), respectiv PENIU (min. 3).

CORVINUL : IONIȚA - REDNIC, 
Dubinciuc, Andone, Bogdan — On cu. 
KLEIN, I. PETCU - Nicșa (min. 62 
Stoica), Ghiță, Gabor.

F.C. CONSTANȚA : LASCU - Mă- 
nâilâ. Dinu, SAMEȘ, CARAMALAU - 
Drogeanu, Gache. ȘT. PETCU — Pe- 
niu, I. Moldovan (min. 78 Purcârea), 
Buduru (min. 82 Marinov).

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng 
(Oradea) ; la linie : M. Ludoșan 
(Sibiu) și N. Bițin (Salonta).

Cartonașe galbene: GABOR, KLEIN.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 6-1 (2—0).

precise sau în brațele vredni
cului Lascu, care plonjează te
merar. In min. 68, ANDONE ega
lează dintr-un penalty (I. Pet
cu căzuse în careu), contestat 
vehement de consUnțeni și cro
nicarul mărturisește eă l-ar fi 
eon teși at și el dacă ar fi fost 
coechipierul lui Sameș. Meciul 
se asprește, faulturile se în
mulțesc, ocaziile la poarta 
constănțeană de asemenea. In 
mta. 82, nici Lascu nu mai 
poate face nimic la „capul" lui 
L PETCU care semnează o vic
torie obținută eu mare difi
cultate.

Ion CUPEN



Campionatele mondiale de tenis de masă
Stop-cadru

SPORTIVII CHINEZI MARII
Al ÎNTRECERII PE ECHIPE

Sportivii din B. P. Chineză au 
reușit să-și păstreze supremația 
fn întrecerile pe echipe ale cam
pionatului mondial de tenis de 
masă, care se desfășoară în a- 
ceste zile la Tokio. Este, de fapt, 
confirmarea valorii jucătorilor 
chinezi, care de mai multi ani 
domină în marile competiții in
ternaționale ale tenisului de ma
să. Este elocvent în această di
recție și faptul că, din 1959. cind 
ei au cucerit primul titlu mon
dial, în vitrina cu trofee s-au 
strîns 36 de medalii de aur, cu
cerite în toate probele, un re
cord care, ținînd seama de evo
luția spectaculoasă a acestui 
sport, cu greu poate fl atins. 
Dealtfel, o confirmare a valorii 
o constituie si cîștigarea de către 
echipa feminină a R. P. Chineze 

a celui de al cincilea titlu mon
dial consecutiv, într-o competi
ție cu foarte multi pretendent! la 
cununa de lauri. Chiar dacă suc

cesul lor era previzibil, a impresio
nat maniera In care sportivii chi
nezi și-au adjudecat victoria, 
mani festin d o netă superioritate. 
Acum, la Tokio, băie;il au cedat 
doar două puncte, iar fetele nici

unul l Să 
a întregi 
faptul că _ ____  _ _ __ _ _ _
tenisului de masă chinez se află, 
de asemenea, „Cupa Mondială* și 
cupele cucerite la Jocurile Asia
tice. In anii din urmă. Jucători 
de superclass — Guo Yuehoa, 
Tone Ling, Cai Zcnhua. Li Zbcn- 
shl, Xie Saike, Zhang Deywg f.a.
— se află in fruntea topurilor 
mondiale, ca o confirmare a re

zultatelor de excepție pe care 
le-au realizat la marile competiții.

«Sportivii chinezi stat marii ta-

mai adăugăm. pentru 
tabloul palmareselor, 
în vitrina cu trofee a

ÎNVINGĂTORI
vingători, la Tokio, al probelor 
pe echipe. 91 nu este imposibil 
ca ei sâ repete performanta de 
la ediția precedentă, cind au dș- 
tigat toate titluiile* — au trans- 
mis acum agențiile de presă. In
tr-adevăr, avînd in vedere evolu
țiile din probele pc echipe, exis
tă toate sansele ca el sâ reali
zeze «marele sleni*. Va fi, fără 
Îndoială, o confirmare nu numai 
a talentului sl pregătirii sporti
vilor chinezi, d urmarea directă 
a dezvoltării continue a sportu
lui In R. P. Chineză, tenisul de 
masă „ 
larttate.
prietenă 
tinere.

eunoscind o largă ponu- 
filnd practicat în țara 
de milioane de tineri si

Astăzi încep probele individuale

UN CANDIDAT PENTRU LUS ANGELES

După o zi de pauză, astăzi se 
reiau Întrecerile celei de a 37-a 
ediții a C.M. de tenis de masă, 
care se desfășoară la Tokio. 
Timp de 5 zile. 301 Jucători sl 
1» Jucătoare ișl vor disputa tit
lurile în probele Individuale.

In ÎML la Novi Sad. titlurile 
au fost cucerite de Guo Yuehoa, 
Tong Ling. U ZbensM — Cal 

Zenhua, Zhaa Deyng — Ca.
Tanhua. Xie SaiKe — Haunt

s porii vii chinezi eandi- 
nou, cu mari șanse la 
medaliilor, dar se aș- 

repllcâ puternică si din

„(una DiHdffl»" la ciclism, etaja a IU

IONEL GANCE* I PRELUAT TRICOUL GĂLBEJI
d- 

Di- 
m-

Etapa a n-a a competiției 
eliste internaționale „Cupa 
namo-, desfășurată miercuri 
mineațâ, l-a condus pe rutieri pe 
a șosea vălurită, pe ruta Bucu
rești — Bujoreni — București 
(1W km). Startul s-a dat de 1* 
km. 7. pe un timp mai bun de- 
ctt cel pe care cicliștii l-au În
fruntat in ajun : temperatură ri
dicată, vlnt abia adiind. In aseme
nea condiții sl mai ales datorită 
faptului că fruntașii cursei, Ro
mașcanu, Căruțașu, Paraschiv, 
C. Nicolae și colegii lor (cel 8 
dinamoviști, care In prima etapă 
reușiseră să 'a un avans de I 
min. față de restul alergătorilor), 
tactic, nu mal aveau interes să 
agite spiritele, statu quo conve- 
nindu-le, n-au mal acționat ca 
vigoarea demonstrată cu o zi mal 
devreme. Pe prima parte a cursei 
s-a rulat rapid, dar fără ..smu- 
eiturile* care rup, de regulă, plu
tonul. Prin Bujoreni (54 km de 
la plecare), punctul de Întoarcere 

te
care 

cel

GRIPELE TURNEULUI
OLIMPIC DE HOCHEI

THEREIE JUCAIOXRE

al caravanei, plutonul trece 
formație completă. Puținii 
au rămas in urmă au fost 
treeuți in carnetul nostru de 
semnări cu mențiunea : defecțiu
ne tehnică. La întoarcerea către 
București vintul a început iarăși

RUTIERII NOȘTRI IN ÎNTRECERILE DIN ITALIA
înaintea startului In „Cursa 

Păcii*, Varșovia — Berlin — Fra
ga. „tricolorii- ciclismului nostru 
au participat la trei competiții 
In Italia. Ca și In „Turul Nte* 
dersachsen-, așa cum ne relata 
antrenorul Vasile Selejan, care a 
condus echipa României, cea mai 
bună comportare a avut-o și de 
această dată Mircea Bomașcanu.

„Trofeul Salvatore Morueei* 
(disputat la 23 aprilie, la Saa 
Martino al Cimino, traseu de 
127 km, 163 de rutieri la start,
121 italieni șl 42 de alergători din 
7 țări) : locul ÎS — Mircea Bo
mașcanu, în același timp cu în
vingătorul ; 21 Valentin Constan- 
tinescu ; ceilalți rutieri români 
au sosit cu plutonul la 2:50.

„Premiul Zliberârii* (25 aprilie, 
la Roma, trasau In circuit de
122 km. 290 de concurență din 24 
de țări) : Mircea Romașcanu și

mi

Un „bloc* unit de 12 călăreți americani și un „mozaic^ de 
8 europeni (din . * .
Austria), la care a-au adăugat și sportivi calificați din zo
nele Americii de ~ 
celebrei școli de 
a „Cupei mondiale* la sărituri peste obstacole. Confruntarea 
dintre reprezentanții Americii și Europei s-a încheiat pen
tru a patra oară (după Conrad Homfeld 1980, Michael Matz 
1981, Melanie Smith 1982) cu victoria unui călăreț american. 
A fost, de această dată, tinărul Norman dello Joio.

Cu această victorie, in echitația mondială a apărut, se 
pare, o nouă stea. In virstă de 26 de ani. Norman dello Joio 
a Început să practice călăria la 13 ani. in echipa unul cres
cător de cai din Bedford (statul New York). Abia trecut de 
pragul inițierii, Norman Încăleca deja cai de categorie supe
rioară, pregătindu-se cu diferiți antrenori din regiunea na
tală. După cind ani, antrenorul echipei naționale. Berthalan 
de Nemethy, l-a văzut într-un concurs și și-a dat seama 
de calitățile tinărului sportiv, ocupîndu-se de pregătirea a- 
cestuia. Acum, sub îndrumarea lui George Morris, el a ob
ținut un răsunător succes înaintea unor ași ai echitației : 
Hugo Simon, Melanie Smith, Conrad Homfeld. Paul Schocke- 
moehle ș.a., ceea ce dovedește că Norman dello Joio (cu al 
său cal de origine franceză „I love you*) dispune de cali
tăți care-1 fac unul dintre pretendenții 
viitoarea confruntare olimpică.

La sfîrșitul întrecerii, cîștigătoarea 
Melanie Smith, declara : „Am știut încă 
a II-*, ci Norman nu poate pierde. El și calul tiu erau in 
fermi excelentă. Parcursul a fost mai dificil 
anui trecut de la Gdteborg. Pentru noi toți a 
excelent pentru viitoarele confruntări și, mai 
Jocurile Olimpice*.

Așadar. Norman dello Joio și „I love you“ 
candidatură serioasă pentru Los Angeles.

Franța, Anglia, Irlanda, Olanda, R.F.G.

Sud și Pacificului, s-au intîlnit in manejul 
echitație din Viena la cea de a V-a finală

la o medalie la

ediției precedente, 
înainte de manșa

decit cel de 
fost un test 
alee, pentru

$i-au pui o

Emanuel FANTANEANU

CAMPIONATELE DE CROS PANARABE

ROMÂICt DE POPICE • TELEX •

• In campionatul Diviziei ,A" 
de popice, azi sl aim bâtă se 
dispută etapa a lS-a si. respectiv, 
a 17-a. urmînd ca ultima etapă 

să se Joace după C.M. de Juniori, 
pe 4 iunie.

La Westwood 
110 mg : Toay 
Milan Stewart 

Anthony Către 
2.23 m, lungime : Ed Tave 8,01 
m. • La Des Moines : 100 m : 
Calvin Smith 10.11. • MaratoniM 
de la Detao (Polonia) a fost 
tigat de polonezul Jerzy Kowal 
in 2h 14:41. La femei prima »-a 
clasat Jarmila Urbano va (Ceho
slovacia) 2h 38:51.

AUTOMOBILISM • Clasamen
tul Marelui Premiu „San Marino* 
pentru C.M. al piloților de for
mula I, la Imola (Italia) : Patrie* 
Tambay (Franța — „Ferrarl") 
lh 37:52,460, 2. Alain Prost (Fran
ța — ,,Renault-) la «,784 secun
de, 3. Rene Arnoux (Franța — 
,,Ferrari-) la un tur, 4. Keka 
Rosberg (Finlanda — ,.Williams-). 
5. John Watson (Irlanda 
„McLaren-), 6. Marc 
veția — „Arrows-).

CICLISM • Etapa a 
rului Spaniei, Cangas 
Leon (195 km) a fost 
Carlos Hernandez

ATLETISM • 
(I os Angeles) : 
Campbell 13,58, 
13,58, Înălțime :

6. Surer (Eb-

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

pionatelor europene la care pu- 
giliștii români nu au mai reu
șit să cucerească mult derita 
medalie de aur. Generația ma
rilor noștri campioni și-a spus 
prin Simion Cuțov ultimul cu- 
vint și de atunci asistăm la 
un „schimb de generații* în 
perioada căruia boxul româ
nesc nu a mai obținut perfor
manțe notabile, nedepășind va
loarea medaliilor de argint și 
de bronz.

Intre 7 șl 15 mai, la Varna, 
boxerii români vor face o nouă 
tentativă pe care am putea 
să o numim de reabilitare, de 
reciștigare a poziției și presti
giului de care pugilatul din 
țara noastră s-a bucurat foar
te mulți ani. Antrenorii Ion 
Popa, Vasile Marințan și Ca- 
listrat Cuțov au pregătit o e- 
chipă care cuprinde tot ce are 
mai bun sportul cu mănuși de 
la noi la ora actuală. S-a 
crat cu multă seriozitate, 
multă ambiție. O perioadă, 
trenamentele s-au făcut 
compania boxerilor cubanezi,

lu-
cu 

an
in

care au rămas pentru ritva 
timp la noi după «Centura de 
aur*. Marea majoritate a spor
tivilor din lot au înțeles să 
răspundă cu conștiinciozitate la 
solicitările antrenorilor, să par
ticipe cu entuziasm la antrena
mente. Din păcate, așa cum 
ne-a declarat secretarul Fe
derației. Mihai Trancă, doi 
dintre campionii națio.iali de 
anul trecut nu s-au integrat 
colectivului, tratînd cu super
ficialitate perioada de pregă
tire, corni tind acte de indisci
plină. Este vorba de Dumitru 
Cipere și de Viorel Ioana, ca
re au fost 
pa pentru 
cui lor au 
tivi care : 
plina, care 
cum trebuie pentru o compe
tiție importantă cum este cea 
de la Varna. Iată, deci, echipa 
în ordinea categoriilor (fără 
„semimuscă" și ,.supergrea“) : 
CONSTANTIN TIȚOIU (Di
namo), GHEORGHE NEGOIȚA 
(B.C. Brăila), 
(Dinamo), 
(Dinamo)

eliminați din echi- 
„europene*. In lo- 
fost preferați spor- 

au respectat disci- 
s-au pregătit așa

TITI CERCEL 
ION STAN 

DRAGOMIB ILIE

(Dinamo), MIHAI CIUBOTARU 
(A.E.M. Timișoara), GHEOR- 
GHE SIMION (Metalul Bucu
rești), DORU MARICESCU 
(Steaua), GEORGICA DONICI 
(B. C. Galați), PAUL GOLUM- 
BEANU (Dinamo). Dintre aceș
tia, Tițoiu și Doniei sînt me- 
daliați la ediția anterioară a 
«europenelor* (Tampere 1981), 
primul cu „argint*, ai doilea 
cu «bronz*. Formația cuprinde, 
după cum se vede, atît spor
tivi consacrați, cit și tineri 
dornici de afirmare, cum sînt 
Gheorghe Negoiță, Ion 
Dorn Marieescu sau Paul 
lumbeann, debutanți la o 
menea mare competiție.

Tuturor, consacrați sau 
butanți, le revine sarcina 
apăra tradiția frumoasă 
care aminteam mai sus, tradi
ție semnată de atîția mari 
campioni. Sperăm că între 7 
și 15 mai, cit durează compe
tiția continentală a boxerilor, 
vom avea de 
îmbucurătoare 
zentanții noștri, 
succes, cit mai 
pe podiumul de premiere.

Stan,
Go- 
ase-

de- 
de a 

de

la Varna știri 
despre repre- 
Le dorim mult 
multe prezențe

vcrpool 81 p, 2. Watford 63 
X Nottingham 63 p (toate eu 
J). 4. Manchester Cl* 64 D (38

■ In sferturile de finală 
Cupei Franței (meciuri tur) : 
Brest — Paris SL Germain 3—1. 
Mlle — Rouen 2—6. Racing Paris 
— Nantes 3—1, Gulcamp — Tours
1— 1. Jocurile retur, la It mal.

• Un nou caz de huliganism In
campionatul Italiei, la meciul
Tuventas — lnternaztonale. La
sosirea autocarului, care aducea 
Jucătorii milanezi in incinta sta
dionului «fin Torino, un grup de 
huligani au aruncat cu pietre In 
geamurile mașinii. Astfel Jucăto
rul Marini a fost lovit la cap, 
fiind internat, de urgentă, la spi
tal. Inter lucind fără el. fapt 
pentru care a depus o contesta
ție Este ...... ...............
pe teren 
g»L
• Deși 

pionatul 
ctstigat din nou (pentru a 5-a 
oară) de Dynamo BerHn, care 
are 39 p. fiind urmată de Jena 
29 p, Vorwărts Si Lok. Leipzig 
cite 28 p. In etapa a 22-a: Dy
namo Berlin — Aue 3—1, Dyna
mo Dresda — Jena 3—2, Magde
burg — F.C. Karl Marx-Stadt
2— 0, Leipzig — Zwickau 5—2, Ha
lle — BOhlen 6—0 Erfurt — Vor- 
wărts 3—2.

o.
40 
). 

ale

posibil ca rezultatul el
fi—3) sâ aa fie omolo-

n-a a Tw- 
de Omis — 
cîștigată de 

_____  ______ (Spania) în 
5h 10:03. In clasamentul general 
s-au produs schimbări impor
tante : 1. Alvaro Pino (Spania) 
69 h 59:15, 2. Alberto Fernandez 
(Spania) 60h 59:50, 3. Julian Go- 
rospe (Spania) 69:59,58, 4. Marino 
Lejarreta (Spania) 70h 00:35, 5.
Bernard Hinault (Franța) 70U 
01:14. • Etapa prolog a Turului 
Romandiei, 6,900 km contracrono- 
metru Individual, a revenit elve
țianului Robert
9:08,9s, urmat de Phil Anderson 
(Australia) 9:13,50. • Etapa pro
log a cursei de 4 zile de la Dun
kerque, 5,4 km contracronometru, 
a fost cîștigată de olandezul Bert 
Oosterbosch In 6:53,57.

SCRIMA • Clasamentul la zi 
in Cupa Mondială la floretă fe
minin : Dorina Vaccaroni (Italia) 
43 p, Olga Vosclakina (U.R.S.S.) 
34 p Elke Gertenberger (R.D.G.) 
șl Mandy Nicklaus (R.D.G.) 33 p 
etc. • Concursul de spadă de la 
Legnano (Italia) 
de vest-germanul 
mann, 10—7 
zul Salesse. 
rat victoria 
an a Cupei

TENIS • 
pionatelor internaționale ale Ita
liei, la Perugia : Janet Klltch 
(S.U.A.) — Lucia Romanov 6—4, 
7—9. • Surpriză în „Cupa Națiu- 
nilor“, la Dusseldorf : Chile — 
S.U.A. 2—1 (Gildemelster — Ellot 
Teltscher 7—6 6—1, Rebollendo — 
Gottfried 6—1, 6—1, Gottfried, S. 
Mayer — Prajoux, Gildemelster 
2—6, 6—3, 6—1).
2

Dill-Bundi In

a fost cîștlgat 
Ellmar Bor

in finala cu france- 
Bormann și-a asigu- 
tn ediția din acest 
Mondiale.

In prima zi a cam-

în prima manșa a finalei Cupei U. E. F. A

ANDERLECHT BENFICA 1-0 (1-0)
Aseară, la Bruxelles, stadio

nul Heysel a găzduit prima 
manșă a finalei Cupei U.E.F.A.. 
dintre formația locală S. C. 
Anderlecht și Benfica Lisabo
na. Meciul s-a încheiat cu re

zultatul de 1—0 (1—0). A mar
cat Kenneth

Reamintim 
va avea loc 
sabona. Alte 
rul de mîine.

Brylle (min. 30), 
că partida retur 

la 18 mai. la Li- 
amănunte în zia-
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