
VIZITA OFICIALĂ Of PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG,

SECAtTAR GtNERAI AL MIELULUI CENTRAL
AL PARTÎDUEUI COMUNIST CHiAEZ

Ziua de joi, 5 mai, a con
semnat un nou și important 
moment în bogata cronică, de 
îndelungate tradiții, a relați
ilor româno-chineze. A început 
vizita oficială <le prietenie pe 
care, Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o efectu
ează in țara noastră tovarășul 
Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

Făcîndu-se purtătoarea senti
mentelor de aleasă prietenie pe 
care poporul nostru le nutreș
te față de harnicul și minu
natul popor chinez, populația 
Bucureștiului a rezervat inalți
lor oaspeți o primire deosebit 
de călduroasă, entuziastă.

Ora 14,30. Aeronava cu care 
a călătorit înaltul sol al po
porului chinez prieten a ateri
zat. în aclamațiile celor pre- 
zenți la acest moment solemn, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează tovarășului Hu Yao
bang, la coborîrea din avion, un 
călduros bun venit pe pămîntul 
României. Cei doi conducători 
de partid iși string Îndelung 
miinile, se 
prietenie.

O gardă 
tat onorul.

în semn 
trase 21 de salve de artilerie.

Mulțimea aflată pe aeroport 
ii aclamă cu căldură pe cei 
doi conducători de partid, ma- 
nifestîndu-și astfel sentimen
tele de deplină satisfacție pen
tru noua intilnire româno- 
chineză, la nivel inalt.

în aplauzele celor prezenți 
coloana de mașini 
aeroportul, 
reședința 
oaspeți.

îmbrățișează cu

militară a prezcn-

de salut, au fost

părăsește 
îndreptindu-se spre 
rezervată inalților

★
Tovarășul Hu Yaobang, se

cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, a făcut, joi, la Palatul 
Consiliului de Stat, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
liste România.

întrevederea, care a premers 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat in spiritul prieteniei, 
înțelegerii, stimei și respectului

secretar general al 
Comunist Român, 

Republicii Socia-

CORNEL NICOLAE 
ÎNVINGĂTOR

IN „CUPA DINAMO
LA CICLISM

Ieri la 
competiția 
nală. „Cupa Dinamo' 
care timp de trei zile a sus
citat interesul iubitorilor spor
tului cu pedale. La capătul a- 
cestei reușite dispute, victoria 
finală a revenit lui Cornel 
Nicolae, care — pe parcursul 
fiecăreia din cele trei secven
țe ale „Cupei — a avut o com
portare constant bună (locul 2 
în etapa a doua, locurile 3 in 
etapele 1 și 3).

Ultima etapă a „Cupei Dina
mo" (a treia) s-a derulat pe 
ruta București — Oltenița — 
București, 104 km, pe un timp

amiază s-a încheiat 
cicliști internațio- 

întrecere

%

ce caracterizează dia- 
româno-chinez la nivel 

tra
tă

reciproc 
logul 
inalt, precum și relațiile 
diționale dintre partidele, 
rile și popoarele noastre.

★
La Palatul Consiliului

Stat an început joi, 5 mai, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez.

Cei doi conducători de partid 
și-au afirmat încrederea 
schimburile de păreri ce le 
avea, în aceste zile, se vor 
scrie, prin rezultatele lor, 
o nouă și însemnată contribuție 
la promovarea susținută, prin 
eforturi comune, a prieteniei și 
colaborării româno-chincze.

Cu această convingere, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang au început convor
birile oficiale, care prilejuiesc 
o informare reciprocă cu pri
vire Ia preocupările 
Comunist Român și 
Comunist Chinez, Ia 
ția socialistă în cele 
examinarea stadiului 
pecliveior relațiilor 
chineze, precum și 
unor probleme actuale 
vieții politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Convorbirile au loe mtr-0 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, joi, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului IIu 
Yaobang, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Hu Yaobang au rostit toasturi. 
Urmărite cu interes și subli
niate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate, la terminarea lor, 
de imnurile de stat ale Repu
blicii Populare Chineze și Re
publicii Socialiste România.

de

că 
vor 
în
că

Partidului 
Partidului 
construc- 

douâ țări, 
și pers- 
româno- 

abordarea 
ale
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Campioana de baschet ra fi desemnată Iii Capitală LOTUL REPREZENTATIV

IERI, DINAMO STEAUA 68-63
scorul întiinirilor directe a devenit 3 3

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). Nu mai este cazul să 
spunem la ce cote s-au ridicat 
coordonatele meciului de tra 
diție Dinamo — Steaua care a- 
vea și atributul hotăritor al 
luptei pentru titlul de campioa
nă la baschet. La început s-au 
aflat față în față cele mai 
bune ,»5“-uri : Cernat — Ermu- 
rache — Opșitaru — Oezclak — 
Brănișteanu Ia Steaua. Nicu- 
lescu — Popa — Ivascencu — 
Vinereanu — Uglai la Dinamo. 
Dinamoviștiî au ales varianta 
atacurilor lungi, poziționale, la 
limita oelor 30 de secunde, iar 
Steaua a încercat unele ruperi 
de ritm. Numitor comun: o 
prea mare doză de crispare de 
ambele părți, cu aruncări im
precise. semnificativ fiind. in 
acest sens, faptul că Comat a 
izbutit primul coș abia în min. 
9, Niculescu a ratat de sub 
coș, iar Ermnrache și Vine-

reanu au ratat fiecare cite trei 
aruncări libere !

Evoluția scorului a fost strîn- 
să. Steaua avînd avantaj cite 
un coș, iar Dinamo egălînd 
imediat pină în min. 16 cind 
elevii antrenorului Gh. Novac 
au obținut 24—22 și de aici au 
înregistrat prima detașare, ei 
intrind în cabine cu un avans 
de 8 puncte datorită faptului că 
au manifestat un plus de calm 
și siguranță în acțiuni. A fost 
o primă repriză cu puține rea
lizări 
bela 
nute

La 
a 
Cernat 
dă in 
puncte

DE FOTBAL ȘI-A ÎNCEPUT 

PREGĂTIRILE PENTRU 

MECIUL CU CEHOSLOVACIA

pe plan spectacular, ta- 
de marcaj rămînînd mi- 
in șir împietrită, 
reluare. Steaua a sprintat. 

ajuns la 37—38 (min. 23).
fiind in această perioa- 
prim-plan prin cele 7 
marcate. Steaua are și

Adrian VASILESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

Lotul reprezentativ de fotbal 
s-a reunit, ieri, la prînz, la 
Centrul ,.23 August" din Capi
tală, în vederea începerii pre
gătirilor pentru partida cu se
lecționata 
slovaciei, de la București, 
15 mai, 
grupei i 
natului 
Mircea i 
dulescu 
amiază
Pentru 

slovacia 
cescu și 
la dispoziție următorii jucători: 
Moraru, Lung, Iordache — por
tari ; Rednic, Iorguiescu. Ște- 
fănescu, Andone, Ungureanu, 
Negrilă. Munteanu II — fundași; 
Augustin, Bălăci, Boloni, Klein, 
Bărbulescu, Coraș — mijlocași; 
Geolgău, Cămătaru, Cirțu. Crl- 
șan, Gabor. Văetuș — înaintași.

similară a Ceho- 
1* 

ora 20,30, în cadrul 
preliminare a campio- 

european. Antrenorii 
Lucescu și Mircea Ră- 
au condus ieri după 
un ușor antrenament, 
partida cu Ceho- 
antrenorii Mircea Ln- 
Mircea Rădulescu au

UMĂRUL DE NĂDEJDE AL COMUNIȘTILOR,
IN TOATE ÎMPLINIRILE

Obișnuit cu tumultul stadioa
nelor, cu zgomotul caracteristic 
unităților industriale, reporte
rul sportiv întilnește la între
prinderea pentru elemente de 
automatizare — reprezentantă 
a industriei noastre de vîrf — 
o atmosferă aparte, o lume a 
liniștii, lipsită de zgomote 
chiar și în atelierele de prelu
crări mecanice. Este evident 
că aici nu efortul mușchilor, 
ci acela mental primează, net 
dominant, cea mai mare paFte 
a investiției. în aproape toate

Plutonul rutierilor pe traseul ultimei etape Foto : Ion MIHAlCA

căutat- printre făura-

sectoarele, constituind-o inte
ligența umană. In sala-expozi- 
ție mirarea ne-a cuprins cres
cendo (ca și stima pentru oa
menii aceștia) cu fiecare apa
rat sau „dulăpior" prin fața 
căruia treceam, aflind că un 
,te miri ce", acolo, poate stâ- 
pîni complicate procese 
nologice. supraveghind si 
glînd numeroșii parametri 
unor adevărati giganți 
dustriali. „NUMEROM", 
„ECAROM" sint doar două 
milii de asemenea aparate 
nivel mondial, roade ale gîn- 
dirii românești. în fața căro
ra sentimentul de admirație se 
îngemănează cu acela de min-

teh- 
re- 

ai 
în

fa- 
de

SPORTIVE
minuni 

și i-am 
la con- 

(direc-

rii acestor adevărate 
pe oamenii sportului 
găsit pretutindeni, de 
ducerea întreprinderii 
tor. ing. Gheorghe Pîrvu. di
rector adj. tehnic, ing. Dan 
Cristea — președinte de onoa
re al asociației sportive) și 
pină la ultimul — să zicem — 
atelier, la prelucrări mecanice, 
condus dev un destoinic mais
tru, fostul boxer Marin Cioba- 
nu. Fotbaliștii — ca să-i luăm 
pe sportivii cei mai discutați 
in unele 
mai ales 
niști. ca

întreprinderi — sint 
strungari și electro- 
Florin Hudac. Va tile

Mircea COSTEA

(Continuare in vag 2-3)

Pentru creșterea potențialului olimpic al județelor

JOIȚA... HOTARELE... CORNETU
TREI PUTERNICE INIMI

SPORTIVE GIURGIUVENE
însorit dar răcoros. S-a por
nit tare din start, dar nu in- 
tr-atit încit să se fragmenteze 
plutonul. Șoseaua plată invita 
la goană, insă de data aceasta 
ritmul de alergare a fost acce
sibil chiar și cicliștilor mai

puțin... bătăioși. Pinâ la km 55, 
punctul de întoarcere, toți ci
cliștii rămași in pană au re-

Gheorghe ȘTEFĂNăSCU

(Continuare in pag a 4-a}

• Valoarea centrelor rurale • Antrenorii de atletism n-au 
astimpăr.» Q Tinerii luptători de pe malul Dunării

RAIQ-ANCHETĂ CULORI Șl • •• UMBRE
PE BAZELE SPORTIVE BRAȘOVENE

Municipiul 
rată citadelă 
tre socialiste, constituie și un 
puternic centru polisportiv, 
aici existind aproape 70 de te
renuri de handbal, 42 de tenis, 
39 de violei și baschet, mai 
multe piste de dimensiuni 
olimpice, iar cele 32 de școli

COMPLEXUL „TRACTORUL" - BAZA ETALON 
bituminate de handbal, 
de tenis unul de fotbal 
zgură și un traseu pentru aler
gări de cros, iată imaginea 
complexului sportiv întins pe 
o suprafață de 42 000 m.p. de 
care beneficiază oamenii mun-

Brașov, o adevă- 
a industriei noas-

generale și 11 licee au fiecare 
cel puțin cite un teren sim
plu. Asta ca să ne referim 
doar la bazele sportive în aer 
liber existente în orașul de la 
poalele Tîmpei. Să vedem în
să cum se manifestă spiritul 
gospodăresc.

Un stadion de fotbal cu o 
capacitate de 10 000 de locuri, 
o sală de jocuri două de an
trenament pentru scrimeri. una 
pentru tenis de masă, o arenă 
de popice (aflată în curs de 
reamenajare). două terenuri

șase 
pe

di de la uzina de tractoare. 
Peste tot există ordine și cu
rățenie. Administrate de 
Tractorul (președinte — 
Dumitrescu), terenurile; 
și instalațiile de aici 
tuie o bază sportivă 
care. în afară de 
sportivilor de 
face fată si solicitărilor inten
se ale competițiilor de 
Modul cum este 
complex sportiv 
să te simți bine

Traian

C.S.
Petre 
sălile 

consti- 
model, 

întrecerile 
performantă.

masă. 
îngrijit acest 
(care te face 

în sălile și pe

IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2-3)

Ca să tragem spuza 
turta fotbalului ar trebu; 
începem 
mințind că actualul cuplu de 
fundași 
naționale provine 
Giurgiu. Iorguiescu, 
get giurgiuvean (din oraș adi
că) și Ștefănescu (originar din 
satul Săbăreni, unde îi afli 
pe părinții și pe fratele său), 
iată doi sportivi care fac fai
ma județului, chiar dacă nu 
s-au realizat — sub aspectul 
performanței — acolo. Dar 
n-o să rămînem la fotbal, in
teresul nostru îndreptindu-se 
spre alte ramuri sportive o- 
limpice. Și trebuie să aflați, 
din chiar începutul reportaju
lui de față că. în afara reuși
telor șj a inițiativelor din ca
pitala județului, un punct im
portant pentru impunerea a- 
cestuia în planul importante
lor realizări îl constituie RE
MARCABILELE RECORDURI 
OBȚINUTE DE TREI . CEN
TRE RURALE. în primul rînd, 
comuna Joița cu atît de cu
noscutul (de acum) centru de 
tir (talere), apoi Hotarele, cu 
o surprinzătoare șt valoroasă

rindurile noastre

pe... 
să
a-

centrali al echipei 
din județul 

get-be-

Sporturi de nivel internatio
nal : tir (talere) ; sporturi 
prioritare r atletism, tir, fot
bal (ți. ca o realitate supli
menta râ, luptele); numărul an
trenorilor : 17 ; numărul in
structorilor : 140 ; sportivi le 
gitimoti I 4,354 ; sportivi Ha 
sificați : 374 ; sportivi de ni
vel republican : 240 ; sportivi 
in loturile naționale : 7 ; can
didați olimpici : 7.

prezență în campionatele de 
sanie, și. în fine, Cornetu, 
unde ființează cu folos o veri
tabilă școală de atletism. 
le luăm pe rînd.

Despre Joița s-a scris 
multe ori și numai de 
Noutatea pe care v-am putea-o 
furniza. acum, este aceea că 
acolo există și o insta
lație de talere aruncate din 
șanț fpe lingă cea de dinainte, 
de aruncare din turn). Inimo
sul primar Șerban Coman 
continuă să întreprindă acțiuni 
pentru ridicarea atît de pro-

Eftimie IONESCU

Să

de 
bine.

(Continuare in pag. 2-3



UMĂRUL DE
/Urmare din pag 1)

Grigore, Gheorghe Mihai. 
Gheorghe Gruia sau Paul Du
mitru. toți comuniști fruntași 
in producție. Intre ei ioacâ 
Anton Lucian — secretarul 
Comitetului U.T.C. și Tudorel 
Dragnea de la mașini de gău
rit în coordonate, comuniști de 
asemenea. Practicat de oameni 
fruntași în muncă, sportul a- 
duce și satisfacții in întrece
rile cu •alte unități, cum e ca
zul fotbaliștilor antrenați de 
maistrul Gheorghe Duică, pe 
primul loc în categoria ..Pro
moție". cu șanse să promove
ze la „Onoare".

Deși toți cei cu care am dis
cutat în pauză, după progra
mul de gimnastică la locul de 
muncă, au început nu cu reali
zările în activitatea lor sporti
vă, ci cu... autocritica (..Știți, 
numărul celor angrenați in 
sportul de masă nu este egal 
cu efectivul, facem încă puțin 
pentru tovarășele noastre" 
etc., etc.) semn că doresc și 
vor face mereu mai mult, tre
buie să reținem că în campio
natul asociației sportive parti
cipă 20 de echipe de fotbal. 16 
de volei, 8 de handbal, că este 
In permanentă creștere numă
rul celor ce practică tenisul de 
masă la clubul recent ame-r 
naiat, celor două mese tirmînd 
să li se adanve altele al celor 
care au îndrăgit reconfortan
tele și educativele excursii în 
munți, se inițiază în alpinism

PE BAZELE SPORTIVE BRAȘOVENE
(Urmare din pag 1)

terenurile Iui) face cinste ad
ministratorului principal. Ioni
că Moldovan, de aproape trei 
decenii un destoinic gospodar 
al acestor săli și terenuri 
•portive

SUGESTII pe ADRESA A.B.S.
Cele mai importante șase 

baze sportive din municipiu șe 
află în proprietatea A.B.S. Ele 
tint, în general, întreținute cu 
grijă, dar trebuie să facem to
tuși citeva observații Ga care 
a subscris și președintele 
C.J.E.F.S. — Dumitru Furni
că) : trebuie grăbite unele lu
crări la bazinul de inot de di
mensiuni olimpice ; este nece
sară refacerea primului culoar 
de Ia pista de zenitan și a 
sectorului de aruncări de Ia 
stadionul de atletism din Po
iana Brașov ; să fie redate in 
circuitul competițional toate 
terenurile de tenis de la com
plexul Olimpia.

„OAZĂ DE SĂNĂTATE"...
Preluat în urmă cu trei ani 

de clubul sportiv Steagul 
roșu (președinte — Nicolae 
Lebu), ștrandul situat în car
tierul „Noua" este în timpul 
verii o adevărată oază de să
nătate, în zilele călduroase 
găzduind circa 15 000 de ti
neri și vîrstnici. Dovezi ale 
spiritului gospodăresc. cele 
trei bazine au fost curățate, 
s-au vopsit cabinele, s-au re
parat grupurile sanitare, s-au 
plantat peluze de flori, s-au 
pregătit locurile de joacă pen
tru copii. Preocuparea pentru 
estetica ștrandului este împle
tită cu noile spatii destinate 
terenurilor de tenis. volei, 
handbal, baschet și pistei de 
schi-role, aflate vizavi în con
strucție. care vor mări aria de 
sport și agrement a brașove
nilor.

URMELE NEGLIJENTEI 
PERSISTĂ

De necrezut, baza sportivă 
a liceului „Andrei Șaguna", si
tuată în centrul orașului, a ră
mas cu pista redusă de atle
tism nemarcată, groapa de să

DUMINICA
UN NOU PRILEJ DE 

FRUMOASE SATISFACȚII!
Cu suma de numai 10 lei, oricine poate ciștiga:
• AUTOTURISME „Dacia 1300"
0 MARI PREMII IN BANI, variabile și fixe, in 

frunte cu cele de 50.000 lei.
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - sîmbătă 7 moi
1983.

JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE PREFERATE!

NĂDEJDE AL COMUNIȘTILOR A început primul tur in Divizia „A" - scria a n-a După tu

în 
in

ia

(secție nou înființată) sau 
iudo. al participantilor la 
trecerile automobilistice 
avut loc chiar un raliu orga- 

cum i se 
Și 

de 

„F.E.A." 
întreprinderii 

sale sportive), 
crosuri, in calenda- 

prinse și 
cadrul 

Sec-

a-

nizat de 
mai spune 
asociației 
sah sau la 
rul asociației fiind
alte întreceri din
.DACIADEI". la nivelul 

torului și Municipiului. Pe ori
cine am întrebat care este che
ia realizărilor lor# sportive, 
chiar cu handicapul lipsei u- 
nei baze proprii, ne-a răspuns 
fără să stea prea mult pe gîn- 
duri : „La noi organizația de 
partid acordă o mare atenție 
sportului pentru toți". Pe 
genda Comitetului de partid 
(secretar. loan Somandru) și, 
ca urmare, pe cea a C.O.M.. 
creșterea calității vieții oa
menilor de aici prevede si mă
surile necesare dezvoltării edu
cației fizice și sportului, cu 
precădere în aer liber, ca mij
loc de menținere si întărire a 
sănătății și 
muncă. într-o 
sedentarismul 
mod obiectiv 
acestei ramuri 

capacității de 
unitate în care 
se implică In 

in modernitatea 
industriale care

este electronica.
L-am rugat pe tovarășul 

Somandru să ne dea. citeva 
amănunte. „Ne străduim — 
ne-a spus — să aplicăm orien
tările si indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceausescu expuse la 
Congresul al XTT-lca și la 
Conferința Națională a parti

rituri are nisipul bătătorit, pa
nourile de la terenul de bas
chet sînt uzate, iar pe unul 
din terenurile de volei bitumi
nate — un ..deal" de zgură pe 
care au început să crească bu
ruieni (ing. Vasile Grosu, șe
ful comisiei de construcții a 
C.J.E.F.S., ne spunea că mal
dărul de zgură a pus stăpi- 
nire pe terenul de volei de 
cîțiva ani). Cind l-am întrebat 
pe directorul liceului Vaier 
Bogdan, de ce baza sportivă 
a școlii are o înfățișare atît 
de rea, ne-a răspuns cu seni
nătate : „Totuși arată bine, 
dacă se ține seama că nu a- 
vem in schemă nici un îngri
jitor—*, De ce ar fi nevoie de 
acest îngrijitor cind in școală 
sint 750 de elevi care — dacă 
ar fi solicitați măcar o oră pe 
săpțămină — ar face ca baza 
sportivă să sclipească de cu
rățenie ?

MOTOCICLIST1I AU PRIMIT 
TRASEU IN POIANA BRAȘOV

Anul trecut. In nota intitu
lată „O dezafectare care afec
tează pe motoeieliștii brașo
veni", semnalam desființarea 
traseului de motocros de pe 
Valea Răcădăului. aceasta pri
mind o altă destinație. Mer- 
gind pe urmele materialului 
menționat tov. Gheorghe Ol- 
țefschi, arhitectul șef al mu
nicipiului Brașov, ne-a infor
mat : „Sintem in măsură să 
anunțăm pe eei vizați eă s-a 
aprobat traseul ales in Poiana 
de Jos. Părtași la dezafectare, 
am fost, părtași și Ia luarea 
măsurilor menite să asigure 
motocrosiștilor condiții cores
punzătoare de antrenament și 
concurs", a conchis interlocu
torul. Acum ar trebui să se 
treacă de urgență la amenaja
rea practică a traseului mult 
așteptat, adăugăm noi.
SE CAUTĂ UN GOSPODAR 

PENTRU CEL MAI MARE 
STADION

Pe cel mai mare stadion din 
municipiu (situat în cartierul 
Bartolomeu), cu o capacitate 
de 30 000 de locuri și pistă de 
atletism cu 8 culoare în linie 
dreaptă și 8 In turnantă (dat 

dului, ca și in Mesajul adresat 
mișcării sportive. Este vorba 
de conducerea de către partid 
a acestor activități de interes 
național, de implicarea comu
niștilor in mod concret în în
deplinirea acestor sarcini". 
Aflăm că la adunarea de dare 
de seamă și alegeri a asociației 
sportive Comitetul de partid a 
recomandat pentru consiliu 
doi comuniști cu o deosebită 
dragoste pentru sport și cu 
reale calități organizatorice : 
Constantin Georgescu, șeful a- 
telierului mecano-energetic și 
maistrul electronist Ion Vinti- 
lâ. Adunarea i-a ales in una
nimitate. pe unul președinte, 
pe celălalt vicepreședinte, dar 
a mai ales și alți comuniști în 
consiliul asociației (Gh. Dui
că. Radu Dobrescu. Jean Cai- 
lidi. directorul adjunct tehnic 
și alții). A fost dorința oame
nilor, semn al prețuirii, al re
cunoașterii calităților acesto
ra, al convingerii că membrii 
de partid fac o treabă temei
nică. ceea ce se și confirmă "n 
viață.

Spiritul de partid, mobiliza
torul exemplu personal, hărni
cia si competenta comunisVlor 
la găsim în produsele „F.E.A.*. 
dar si in realizările asociației 
sportive. Și dacă acestea din 
urmă nu apar pe ..fișele de 
costuri*, ele sînt prezente cu 
siguranță în acele aparate mi
nunate. capabile să strunească 
gigant) ai industriei.

in folosință în 1968. au în
ceput să apară semnele negli
jenței : geamuri sparte la a- 
proape toate grupurile sani
tare ; s-au degradat instalațiile 
de iluminat, apă și canalizare: 
plouă prin acoperișul de la 
tribuna oficială : s-au defectat 
coloanele soncre. iar instala- 
țiile de la grupurile sanitare 
(pe care nu le-am putut ve
dea, deoarece erau zăvorite) se 
zice că nu mai pot fi utili
zate. Această situație se cu
noaște de multă vreme. însă 
lipsesc măsurile ferme, intru- 
cft, cind s-a pus problema re
parațiilor. cei care Fau avut 
in administrare și-au declinat 
răspunderea. stadionul fiind 
transferat pe rind de la A.B.S 
la F CM apoi la Consiliul 
popular municipal. iar acum 
fl are in administrare Univer
sitatea Brașov. _Nei am pre
luat stadionul _la fotografie", 
ne spunea conferențiarul Con
stantin Diaconescu șeful cate
drei de educație fizică și sport, 
pentru a ou ni se aduce even
tuale reproșuri. Am făcut u- 
nele miei reparații, dar nu a- 
tem posibilități să punem to
tul la punct". Cu alte cuvinte, 
situația va persista. Oare nu 
se găsește nimeni care să poa
tă conserva si întreține cum 
se cuvine acest mare stadion, 
pe care multe orașe din țară 
și l-ar dori ?

Astăzi, pe Stadionul tineretului 
FINALA CUPEI FEDERAȚIEI ROMÂNE DE RUGBY

Finala Cupei F. R. Rugby 
va avea loc astăzi, trofeul dis- 
putindu-și-1 Politehnica Iași și 
Știința Petroșani. Meciul va 
avea loc pe Stadionul tineretu
lui din Capitală (și nu la 
Parcul copilului, cum ar fi fost 
mai normal), cu începere de 
Ia ora 17. In deschidere, de la 
ora 15,30, jocul pentru locurile 
3—4, in care se întîlnesc Ști
ința CEMIN Baia Mare fi 
Steaua București

• Aflăm cu tristețe înceta
rea din viață a ttnărului sub-

P0L0ISTI1 TIMIȘORENI-SCORUL ZILEI
7 7

La bazinul bucureștean Flc- 
reasca s-au disputat ieri par
tidele primelor două etape din 
cadrul turului inaugural al în
trecerii echipelor din seria a 
doua a Diviziei „A" de polo. 
Față de programul inițial au 
intervenit modificări, în locul 
reprezentantei clubului Steaua 
— pe care toată lumea o do
rea în competiție — fiind în
scrisă selecționata juniorilor 
mici (ea va evolua sub denu
mirea de Lie. D. Bolinti
neanu).

In cea dinții întilnire, C.S.S. 
Triumf București — cu talen
tatul Diaconu în poartă, și în 
rest eu juniori II în forma
ție — s-a impus mai clar decît 
se aștepta in fața Politehnicii 
Cluj-Napoca : 8—4 (1—0. 2—1,
2— 1, 3—2). Autorii golurilor 
Brâzdan 2. Nemoianu 2. Lupaș, 
Abibula. C. Vngureanu, An- 
gearu pentru învingători, Mar
ea 2. Marosi. C. loan. Au con
dus V. Goian și A. Soos. A 
urmat meciul Industria linii 
Timișoara — Mureșul Tirgu 
Mureș 15—8 (5—0. 5—3. 6—2,
3— 3), succes categoric al echi
pei Iui Făreuță — 6 goluri, 
Toth 4. Boroș 4. Andreescu 3, 
Manea. Greeu. Punctele mu
reșenilor au fost înscrise de 
Dakab 2. Szabo 2. Ganga 2. 
Kiss, Kismiki. Arbitri : B. 
Bijenaru — S. Karacsony. în 
ultimul joc al dimineții. Pro
gresul Oradea a întrecut echi

PE MICUL ECRAN
VINERI 6 MAI, ora 17 (pr. II), tn cuprinsul emisiunii „Sta- 

: Selecțluni din concursul individual compus al „Cupei 
Mondiale* la gimnastică ritmică, de la Zagreb (comentator — 
Cornii Pumn ea).

SIMBA TA 7 MAI (ora 14), DUMINICA 8 MAI (ora 16), LUNI 
». MARTI M, MIERCURI 11 și JOI 12 MAI (Ora 14), VINERI 
13 MAI (ora U - pr. I fi ora 17 — pr H), SlMBATA 14 
MAI (ora 14) șl DUMINICA ÎS MAI (ora 16) : aspecte din 
Campionatele europene de box de la Varna.

DUMINICA îs mai, ora 19^8 (pr. H) : „Telerama sport" — 
emMuae de Dumitru TlnAsescu ; ora 20,30 : Fotbal, România — 
Cehoslovacia. ta preliminariile C E. (transmisiune directă de la 
stadionul ja August* ; comentator — Cristian Țopescu).

Simbătâ și duminică, sub egida „Daciadei14

PRIMELE ÎNTRECERI „ZONALE" 
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ
,Cupa României" la oină, 

competiție care a intrat in 
tradiția sportului nostru na
țional. Înscrisă sub egida „Da- 
oadei’, a ajuns în faza de 
zonă. .întrecerile etapei de 
masă, care au reunit aproape 
400 de echipe de la sate și o- 
rașe — ne-a spus vicepreședin
tele F.R.O., Constantin Opri- 
țescu — au evidențiat un pro
gres general, îndeosebi în jo
cul la .bătaia mingii", unde 
marea majoritate a formațiilor 
au realizat multe puncte supli
mentare. Și încă ceva extrem 

inginer Mihai Oanea, fost 
taloner al echipei Rulmentul 
Bîrlad.

AD'llMSI PA[I A DL SUI LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
Tragerea obișnuită Loto de as-

ts^i, 6 mal 1983, se desfășoară 
taceptnd de la ora 16 In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovid nr. 
43 ; numerele clștlgătoare vor C 
transmise la televiziune ta jurul 
orei 17,30 șl la radio ta cursul 
seri).
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN » APRILIE
Cat. 1 : 1 variantă 35% — au

toturism Dacia 1300 ; cat. a 3-a : 
1 variante 100% a 19.850 lei șl 13 
variante 25% a 4.962 lei ; cat. a 
3-a : 7 variante 100% a 5.955 lei 
șl 42 variante 25% a 1.489 lei ; 
cat. a 4-a : 28,75 variante a 3.625 
le! : cat. a 5-a : 127,50 variante 
a 817 lei ; cat. a »-a : 269,25 va
riante a 387 lei ; eat. X : 1.469,25 
variante a 100 led.

Report la categoria 1 : 337.196 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" de 
la categoria 1, obținut pe un bi
let jucat 25%, a revenit partici
pantului SANDU IONEL din 
Constanța.
ClȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES „OLIM

PIC* DIN 37 APRILIE
FAZA I — cat. 1 : 1 variantă 

100% — autoturism Dacia 1300 ; 
cat a 2-a : 1 variantă 100% a
25.236 lei și 6 variante 25% a 
6.309 lei ; cat. a 3-a : 9 variante 

pa Lie. D. Bolintineanu cu 9—8 
(2—2, 2—1. 3—3, 2—2), după o 
dispută echilibrată, intere
santă, portarul orădean Csoka 
contribuind substanțial la vic
toria formației sale. Au mar
cat : Cotranța 3, Harabula 2, 
Indig, Hegyesi, Orban, Sălăjan 
(Progresul). Zaharia 2, Gean
tă, Angelescu, Niță, Geambașu, 
Tufan, Nuțu. Au arbitrat A. 
Gere ' și A. Czegeny.

In deschiderea reuniunii 
de după amiază, meciul dintre 
echipele Progresul . și Politeh
nica s-a încheiat cu victoria 
orădenilor : 11—8 (5—0. 1—4,
2—3. 3—1). Cei mai eficace ju
cători : Harabula 4. Orban 3 
de la învingători. respectiv 
Marcu 4. Mujhai 3. Arbitri : 
V. Medianu și A. Soos. în- 
tr-o partidă foarte echilibra
tă. Triumf a dispus de Mu
reșul Ia limită : 7—6 (2—3.
1—1, 3—0, 1—2). Golgeteri :
Abibula 3 de la învingători, 
respectiv Kismiki 5. Arbitri : 
R. Silha și A. Czegeni. In 
partida vedetă a zilei, forma
ția liceului „D. Bolintineanu" 
a învins la un scor categoric 
pe I. L. Timișoara : 16—8
(2—2, 4—1. 2—4. 8—1). Gol-
geterii învingătorilor : Geam
bașu 4 și Geantă 3. Arbitri : 
Gh. Nislor și S. Karacsony.

întrecerile continuă azi de 
la ora 10 și de la ora 16.

G. R.

de îmbucurător : actuala ediție 
a readus in circuitul competi
țional județe ca Harghita, Arad 
și altele, care in anii trecuți 
au absentat. De data aceasta 
vor fi prezente la start echipe 
din toată țara, în județele Bo
toșani și Constanța, înregiș- 
trindu-se recorduri de partici
pare".

Intr-adevăr, jocurile „Cupei 
României" au înviorat activi
tatea competițională, tinerii oi- 
niști dînd o puternică replică 
mai rutinaților lor adversari. 
Astfel, echipe nou înființate, 
Electra Botoșani, Viitorul Cluj- 
Napoca, Voința Voloiac (jud. 
Mehedinți) ș.a., au reușit să 
se califice — în dauna unor 
cunoscute formații — în „zo
nele" competiției, care se vor 
desfășura după următorul pro
gram : 7—8 mai la Baia Mare 
și Drăgășani ; 21—22 mai la 
Gheorgheni, Roman și Plo
iești. (Tr. I.).
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100% a 3.554 lei și 35 variante 25% 
a 189 lei ; cat a 4-a : 61,50 va
riante a 1.026 lei ; cat. a 5-a :
247.75 variante a 255 lei ; cat a 
8-a : 8.725,75 variante a 40 lei ; 
cat a 7-a : 235 variante a 200 lei; 
cat. a 8-a : 3.218,25 variante a 40 
lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
493.091 lei.

FAZA a n-a — cat. H : 10,75 
variante a 2.000 tei ; cat. I : 51 
variante a 500 lei ; cat. J : 2.541,25 
variante a 60 lei ; cat. K : 45,50 
variante a 200 lei ; cat. L : 662 
variante a 60 lei.

FAZA a m-a — cat. M : 3 va
riante 100% — autoturisme Dada 
1300 și 2 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. N : 8 variante 25% a 
11.699 lei ; cat. O : 9 variante a 
10.399 lei ; cat. P : 48,50 variante 
a 1.930 lei ; cat. R : 82,75 varian
te a 1.131 lei ; cat. S : 486,75 va
riante a 200 lei ; cat. T : 8.063,50 
variante a 40 lei ; cat. U : 463 
variante a 100 lei ; cat. V
4.816.75 variante a 40 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit partâcipanțllor : MARIN 
INDREI din comuna Ribița, jude
țul Hunedoara (la categoria 1 — 
faza I), COCOȘ MINDRA IO AN 
din Oradea, NATALIA MILCESCU 
din Galați șl VIRGIL BLAGA 
din Suceava (la categoria M — 
faza a in-a).
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Indisponibilități (Cazangiu, Nis- 
tor), a unei slabe pregătiri fizice 
și psihice.

In afara podiumului, în ordine : 
C.S.Ș. Focșani (antrenor M. Ră- 
dulescu) prezentă pentru prima 
dată la un turneu final ; C.S.Ș. 
viitorul Cluj-Napoca (antrenor 
Maria Marta) cu o comportare 
mal slabă decit tn turneul semi
final, doar cu o jucătoare de 
perspectivă ; C.S.Ș. Chimia Tîr- 
năveni (antrenor loan Vintllă), 
fără nici o pretenție.

In concluzie, un turneu final 
care — din mai multe motive — 
n-a entuziasmat deloe în ce pri
vește „viitorul val" al voleiului 
feminin din țara noastră. Motive 
pe care Ie explicăm reproducînd 
declarația unui reputat specia
list, antrenorul N. Sotir, prezent 
la turneu : „Așteptam mai mult 
de la echipele prezente în com
petiție. Atît ca nivel de joc, cît 
și ca bază de selecție pentru eșa
lonul superior. Un singur meci 
foarte bun (între echipele din 
Craiova și Constanța), o singură 
valoare certă — Daniela Coșo- 
veanu (Craiova) — completă, 
bine instruită, precum șl o jucă
toare care promite — Carmen 
Mureșan (Cluj-Napoca). Se poate 

jgpune că la cluburi nu s-a mun
cit suficient de bine pentru pre
gătirea unor elemente de va
loare de care are nevoie voleiul 
românesc. Susțin această afirma
ție referindu-mă Ia selecția neco
respunzătoare, Ia instruirea defi
citară față de cerințe, 
recomandările -----
fer Ia jocul 
atacuri lipsite 
țipe, la lipsa 
serviciilor, Ia 
festate la preluare".

Modesto FERRARINI
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Barbu), Camelia Crlstache, Ca
melia Tomecl, Marilena Dubin- 
ciuc, Viorica Bondoc ; VOINȚA 
— Viorica Ioniță, Maria Cristolo- 
veanu, Jeni Nițulescu, Ecaterina 
Morariu (Florentina Rădoi), Bo- 
dica Moșteanu, Silvia Flran.

Șl cea de a doua principală 
candidată la promovare, Chimia 
Rm. vilcea, a depășit un prim 
obstacol, dlspunînd net de 
G.I.G.C.L. Brașov cu 3—1 (7, —6, 
s, 7). Vilcencele au meritul 
că s-au bătut mai mult și 
eu folos pentru victorie, in 
timp ce brașovencele au avut o 
sclipire de un singur set și o 
singură jucătoare constant bună : 
Monica Moise. Sub orice critică, 
preluarea. Arbitri : E. Ududec 
din Suceava (neunitar în apre
cierea execuțiilor) și C. Șovăială, 
din Ploiești, au condus echipele : 
CHIMIA — Volodea Cebuc, Llvia 
Luca, Camelia Tudoroiu, Ioana 
Liteanu, Alarisa Ciucă (Mlhaela 
Munteanu, Gabriela Denghel 
(Mădălina Avasilichioaie) ;
G.I.G.C.L. — Mariana Moraru, 
Mihaela Panțuru (Dorina Cră
ciun), Dana Nicolescu (Marcela 
Chesan), Maria Păușan (Came
lia Brujbu, Eugenia Socaciu), 
Melania Streza, Monica Moise.

Programul de vineri, de la ora 
16 : Voința — G.I.G.C.L. ; Uni
versitatea — Chimia.

Aurelian BREBEANU

CALCULE CRAIOVENE.
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O convorbire mai lungă cu 
responsabilii sportului giur- 
giuvean va descoperi' repede 
punctul lor de mîndrîe — cen
trul de lupte (greco-romane șl 
libere), un centru al tinereții, 
cu peste 40 de juniori și că
deți în antrenament, sub res
ponsabilitatea tehnică a antre
norilor V. Popescu și P. Arca
de. „Avangarda" acestui cen
tru, cei care se speră că vor 
deveni autentici campioni (pri
mele semne le dau remarcatele 
lor prezențe în întrecerile ju
niorilor) sînt A. ‘ ~
Vechiu, P. Vărzaru, 
Rugbyul, sport iubit de 
marinari, își are casa 
toare la Clubul sportiv 
de marină de pe lingă 
naval ; localnicii îi văd 
ceștia reprezentați în 
națională de juniori.

Boxul avansează și el, 
de greutate al pugilismului 
giurgiuvean reprezentîndu-1 
asociația Voința. Atletismul 
străbate, în Giurgiu, o perioa
dă de stagnare produsă de 
frămîntările privind comple
tarea corpului de tehnicieni. 
Antrenorii vin și pleacă, fără 
dorința unei munci statornice 
și ambițioase. Un semn 
dat de apariția lui L. 
(element dotat pentru 
de 600 m) în perioada 
noratului prof. I. Dima,

Băloiu, D. 
O. Popa, 

viitorii 
primi- 
școlar 
Liceul 
pe a- 

Divizia

centrul

bun 
Roșea 
proba 
antre- 
a ră-

EFICACITATEA. INSA, A SUFERIT
Ca întotdeauna — acum parcă 

și mal mult, cu alt campionatul 
se apropie de sfirșit — lucrurile 
se precipită, „calculul hirtiei" 
este dat peste cap. oaspeții ln- 
tereîndu-se din deplasări cu o 
nesperată recoltă de puncte Așa 
a fost în etapa a 27-a și, iată, 
„istoria" s-a repetat miercuri, in 
runda „28". Ca miercuri n-a mai 
fixst parcă de multă vreme. Trei 
rezultate de 0 -0 (F.C.M. Brașov
— Univ. Craiova, C. S. Tîrgoviște
— Politehnica Iași, Steaua — 
F. C. Bihor), un 1—1 (Chimia
— Petrolul), de două ori 1—0 
(Sportul studențesc — S.C. Bacău 
șl F.C. Argeș — F.C. Olt), o a 
treia victorie la limită (Corvinul
— F. C. Constanța# și doar două 
succese clare (Dinamo — „Poli" 
3—1 și A.S.A. — Jiul 4—3) Re
virimentul echipei din Tg. Mu
reș continuă și ea ne convinge 
din nou de autenticitatea succe
sului de la lași. La Timișoara, 
diferența dintre lider șl „lanter
nă" a anulat avantajul terenului 
propriu Intr-un meci în care Di
namo a reapărut cu linia de 
atac cu care aborda campionatul 
mal mult decit promițător, ȚM- 
nar — Văetuș — Orac, tocmai 
într-o perioadă în care Văetuș se 
impunea la „olimpici" ca extre
mă. fapt pentru care e convocat 
in primul lot reprezentativ.

Camiponatul se precipită... — „ 
intrat ta linie dreaptă (mai stat 
doar șase etape !) și s-a _L 
etanșat sprintul. Ca și ta atle
tism, vor Învinge — sperăm — 
cei mai buni. Doar cei ce se 
mulțumesc cu actualele pozit’l 
nu forțează, au se alarmează. 
Cazul cel mal tipic — echipa 
din Tîrgoviștc. Cind era cu „cu
țitul la os" făcea egal la Cra
iova și Scornlcești, Învingea pe 
Sportul studențesc si Corvinul. 
Dar locul sub soarele Diviziei 
„A" șl l-a asigurat și, lată, 
miercuri n-a putut Învinge aca
să chiar dacă a beneficiat de o 
lovitură de la 11 m t In acest 
final agitat. Steaua oferă alt re- 
zultat-surpriză șl termină la e- 
galitate cu F.C. Bihor (in etapa 
precedentă. 1—1 cu „Poli" Timi
șoara, la Oradea), chiar, pe fru
mosul ei stadion din Ghencea. 
Chimia „cară" un punct tocmai 
de pe Litoral, dar nu are timp 
să se bucure de el. pentru că de 
acest punct se bucură acum Pe- 
ticlul... Corvinul se chinule din 
nou pe terenul său, arătînd că 
despărțirea de Mircea Luccscu 
are urmări, mai ales pe planul 
psihic (neîndoielnic si ne planul 
Instruirii), al ambițiilor, scădere 
de care nu sînt străini nici cei 
patru internaționali care ieri au 
dat ochii cu fostul lor antrenor 
de club și actualul antrenor de 
lot.

Dacă ta fruntea clasamentului 
etapa n-a adus nimic spectacu
los (să remarcăm, totuși, ascen
siunea echipei antrenată de N. 
Dobrin, metodică, calculată, stă- 
plnă pe ea șl In 
cile — excelent 
teva situații) și 
F. C. Olt — ca ... . _______
insucces a lui Halagian venind 
tocmai din partea echipei cu 
care a cunoscut atitea satisfac
ții. Să mai spunem că rezul
tatele de miercuri au fost nefa
vorabile brașovenilor, care pierd 
serios contactul cu plutonul ta 
„clasamentul adevărului".

Tot calcultad, să nu trecem cu

vederea 
partide 
govlște. 
Ies prin 
CITATI 
blemă a fotbalului ______ . _
generat Miercuri, S echipe n-au 
marcat nici un gol! Alte șase, 
doar cite unul, Corvinul — 2, 
Dinamo — 3 și A.S.A. — 4. Cam
pioana si echipa din Tg. Mureș 
pet primi calificativul bun la ca
pitolul eficacității, hunedorenii 
cltigînd cu un 11 ni... cu cîntec. 
ÎN NOUA MECIURI S-AU ÎN
SCRIS DOAR 15 GOLURI ! 7 (din 
care 8 s-au marcat la Tg. Mu-

>■ :

S-a

de-

momentele difi- 
Cristian in cî- 

coborirea lui 
joc —, recentul

JUDEȚELOR
a

mas izolat, undeva, în trecut 
Perindările de tehnicieni, 
cu nume răsunătoare (ca 
Tintorescu), au produs 
nerea pe loc, dacă nu 
înapoi de care vorbeam, 
cum se așteaptă ceva de 
D. Buiac, care se ocupă 
selecție, de constituirea 
grupe. Cît se va 
această perioadă de start ? Se 
întrebau pe bună dreptate și 
A. Fană, și C. Ilina, președin
tele și, respectiv, secretarul 
C.J.E.F.S. Giurgiu. Pentru că 
nici Clubul sportiv școlar n-a 
venit cu o compensare de reu
șite, atit de dorită și de aș
teptată, pentru atletismul giur- 
giuvean.

Județul luptă pentru o ma
ximă utilizare a bazelor spor
tive, capitol la care tint încă 
destule de făcut. Giurgiul 
asemenea altor județe mai 
nere în ale sportului — 
cearcă să realizeze un ritm 
mai susținut pe toate planu
rile, spre a fi cît mai bine 
plasat în cursa generală a rea
lizărilor. Contribuția unor en
tuziaști activiști și tehnicieni, 
a unor veritabili animatori ai 
sportului se simte. Este ne
voie însă de o și mai puter
nică angajare a 
prezente numai 
sau nici atit, in 
reușitele sportive

unii 
M. 

rămi- 
darea 

A- 
la 
de 
de 

prelungi

ti- 
în- 
cîi

multor forțe, 
pe jumătate 
faptele, în 
giurgiuvene.

calitatea modestă a unor 
(de la Rm. Vilcea. Tlr- 
prestatla Jiului), mai a- 
prisma a'estei INEF1CA- 
care constituie o pro- 

nostru, in

în- 
cu- 

deși 
mai

La Brașov craiovenii au ju
cat literalmente cu casa închi
să, vînzarea biletelor terminin- 
du-se cu mult înainte de 
ceperea meciului. Cu a'.te 
vinte, .,firma" produce, 
publicul brașovean i-a
văzut pe craioveni în preajma 
meciului cu Italia, în meciul de 
pregătire al naționalei cu ace
iași F.C.M. pe care suporterii 
continuă să-1 încurajeze scan- 
dînd vechiul nume al „stega
rilor".

Universitatea n-a oferit la 
Brașov spectacolul așteptat, 
pentru că se consideră angajată 
din plin în bătălia pentru... 
C.C.E. înainte de meci, antre
norul Oțet ne spunea că luptă 
pentru titlu... avea și o în
șiruire de cifre de plan, pe 
două coloane, în care prevăzu
se două puncte pentru Dinamo, 
la Timișoara...

Cu această obsesie, craiovenii

ETAPA SA ÎNCHEIAT. H
CONTINUĂ j.—, • * -ICOMENT ARIILE

reș și Timișoara). Si ca „tacîmul* 
să fie complet, să reținem că din 
6 lovituri de la 11 m trei au fost 
ratate (autorii acestei „perfor
manțe" : Pițurcă, Bența și Ka- 
llo) realizările la transformarea 
penalty-urilor filau doar de 50 
la sută. Si pentru că sintem la 
acest capitol al golurilor, să no
tăm tresărirea de orgoliu a unui 
fost golgeter ‘ _
consecutive), a iul Augustin 
si... Iorgulescu. 
Sportului studențesc 
greșeala de la Brașov 
acum echipei saie o 
victorie.

Cit privește disciplina,_ _____
ferit pe multe stadioane, in spe
cial la Rm.
arătat ______ _ __ _______ _
meciul dintre studenții bucureș- 
teni și echipa din Bacău —5, 
Tîrgovlște — < —.----
ne. In total, s-au acordat 28 de 
cartonașe galbene și unul roșu. 
Prea mult 1

De ieri, campionatul s-a în
trerupt. Există deci timp sufi
cient pentru calcule și concluzii. 
Mai sînt destule meciuri... deci
sive. Dar, pînă atunci, gindurilc 
noastre, ale tuturor iubitorilor 
fotbalului, se îndreaptă spre tri
colori. Iată de ce ne-a bucurat 
faptul că Iorgulescu, Boliini, Un- 
gureariu. Lung, Bălăci, Iordachc, 
Augustin, Rcdnlc si Klein au fost 
trecuti cu majuscule în cronicile 
de la jocurile de miercuri, semn 
că au o formă bună.

Meciul cu Italia a trecut și 
ecourile lui aproape că s-au 
stins. Urmează o altă Intîlnire. la 
fel de 
partida 
mai, de 
căreia _______  ____ _____ .__
ieri antrenamentele. Să le urăm 
succes in 
mitem că 
de ei, ca 
14 aprilie.

...După ; 
de vorbă 
sint șase

Fanici (3 goluri- ---- 2
Internaționalul 

își repară 
și aduce 
prețioasă
ea a su-

Vilcea, unde s-au
6 cartonașe galbene, la

om la
4 cartonașe galbe-

importantă $1 de grea, 
cu Cehoslovacia, din 15 
la București, In vederea 
tricolorii și-au Început
pregătiri si să le pro- 
vom fi cu totii alături 
in frumoasa scară de

acest meci vom mai sta 
despre campionat. Mai 
etape 1

Constantin ALEXE

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
După agitata etapă de 

miercuri (a 28-a), cind forma
țiile care au jucat în deplasa
re au reușit să obțină nu mai 
puțin de 8 puncte, situația la 
zi în „clasamentul 
se prezintă astfel 
ranteze, diferența 
raj) :

adevărului" 
(intre pa- 

de golave-

n-au riscat — își îndeplinise
ră norma la Ploiești — au ju
cat prudent (la un moment dat, 
Oțet i-a cerut cu glas tare lui 
Ștefănescu să nu forțeze of
saidul și să rămînă... libero) și 
jocul a curs spre o remiză 
perfect echitabilă, elanul bra
șovenilor neavînd o acoperire

tehnică la finalizare. In pa
ranteză fie spus, însă, trebuie 
să susținem încă o dată dezin
voltura lui Văidean, un real 
talent, despre care același O- 
țet spunea după joc că îi a- 
mintește mult de Bălăci cel 
(foarte) tînăr, prin demaraj, 
demarcare, „răutate" și mai a- 
les tupeu în compania jucă
torilor consacrați.

în tabăra craioveană am re
marcat încă o dată, prin absen
ță, rolul lui Cămătaru, unul 
dintre puținii jucători români 
care se bucură întotdeauna de 
atenția a doi adversari, ceea 
ce permite jocul degajat al 
celorlalți. Și pentru că sin
tem la capitolul internaționali, 
să arătăm că Geolgău nu 
prea legat de Cîrțu, 
cuplului doar tehnic 
soluționată. în sfirșit, Țicleanu 
nu a avut ritmul cunoscut. 
Poate că insuficiența pregătirii 
de iarnă — din motive obiec
tive — iși spune cuvîntul în 
cazul acestui jucător a cărui 
principală forță e prezența pe 
tot terenul.

S-ar părea, deci, că studen
ții craioveni își dozează efor
turile. Faptul în sine nu poate 
fi condamnat, pentru că, așa 
cum spunea Ștefănescu, „Jucăm 
cu Dinamo la trei zile după 
meciul cu Suedia !“.

Sezonul de primăvară ne a- 
nunță spectacole de zile mari...

s-a 
formula 
nefiind

loan CHIRILA

II^TRE CEI DOI POLI" Al CLASAMENTULUI
La Timișoara, „Poli", lanterna, 

și Dinamo, liderul, au intrat în 
arenă cu gîndul mărturisit „To
tul sau nimic !“. In numele de
clarației de victorie a fiecărei e- 
chlpe, așteptam o dispută apri
gă. Numai că meciul a fost pînă 
la urmă foarte liniștit. Șl acesta 
pentru că în teren s-a văzut 
foarte clar că cele două echipe 
se află la „polii'-1 clasamentului. 
Șl dacă Dinamo a oferit una 
dintre cele mai mature evoluții 
din deplasare din ultimul timp, 
„Poli" Timișoara a decepționat. 
Antrenorii Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor și Cornel Dinu au abordat 
jocul, într-adevăr, pentru victo
rie, cu o manevră tactică înșelă
toare, trecîndu-1 pe Movilă fun
daș dreapta pe foaia de arbi
traj, dar jucînd cu el, prac
tic și mijlocaș ofensiv, ceea ce 
a dereglat socotelile (și așa fi
rave !) ale gazdelor. Cu o apă
rare bine pusă la punct, cu un 
atac mai „nervos" ca altă dată, 
în care cele două extreme cla
sice Țălnar și Orac au preluat 
șl sarcini de mijlocași, cu un 
Mulțescu în creștere, campionii

• ••

au dominat categoric acest meci 
decisiv pentru ambele formații. 
Iar dacă scorul ar fi fost 6—0, 
nimeni dintre cei prezențl nu 
s-ar fi mirat. Ceea ce înseamnă» 
că replica „lanternei" a fost foar
te palidă. „Poli" a evoluat mo
dest, fără orizont și (de neînțeles 
pentru un meci vital) fără ambi
ție. De neînțeles ni s-a părut și 
apariția „dispecerului" Bozeșan, 
jucătorul matur, cu șut, singurul 
în stare să anime atacul, pe post 
de libero, iar Păltinișan rezervă 
o repriză, într-un meci în care 
pentru timișoreni nu exista decit 
varianta victoriei. Pentru că Giu- 
chlci a fost realmente o frînă, 
jocul său individualist, nemulțu
mirea permanentă față de arbi
tru și de coechipieri nu putea 
asigura climatul favorabil pentru 
ca și mai tinerii Rotaru, I. Pe
trescu și I. Mihai să prindă cu
raj în fața unui adversar cu 
nume. Timișorenii au pierdut 
„trenul salvării", iar ceea ce mai 
poate fi urmărit acum este doar 
realizarea baremului...

Mircea M. 1ONESCU

Priviri spre eșalonul secund

SĂTMĂRENII INTR-UN TEMPOU ALERT.
„BĂTRÎNA DOAMNĂ", CU... MENUETUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DINAMO 
Sportul stud. 
Univ. Craiova 
F. C. Argeș 
Steaua 
Corvinul 
F. C. Olt 
A.S.A. Tg. Mureș — 1 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. —‘ 
S. C. 
Jiul 
Chimia Rm. V. 
Poli. Iași 
Petrolul 
F.C.M. Brașov 
F. C. Constanța 
„Poli." Tim.

Bihor 
Bacău

+12 
+10 
+ 
+ 
+
+

8
7
3
2

— 1

— î 
  2
— 2 
— 2
— 3
— 3
— 3
— 6
— 8 
—10

(+29) 
(+20) 
(+32) 
(+15) 
(+ 6) 
(+10) 
(+10) 
( 0) 
(- 3) 
(- 4) 
(- 5) 
(—13) 
(- 6) 
(- 6) 
(—23) 
(—12) 
(-23) 
(-27)

U.T.A. (una din pretedentele la 
promovare pe prima scenă a 
fotbalului) a fost făcută k.o. teh
nic la Satu Mare de o altă fostă 
divizionară .A" — F. C. Olim
pia ! Scorul de 4—6 realizat de 
sătmăreni a făcut vîlvă printre 
cei ce urmăresc pasionanta cursă 
de promovare din seria a ni-a a 
Diviziei „B“ ; dar pentru aceia 
care au vizionat jocul, diferența 
de pe tabela dc marcaj a fost 
limpede și logică, am spune 
chiar „subțire" dacă apelăm la 
dteva momente de mare șansă 
ale arădenilor. De exemplu, în 
minutele 2, 4 și 8 — Goia a avut 
rarisime ocazii de a marca, in 
min. 77 — Ghencean a trimis în 
„transversală", pentru ca în mi
nutul 88 — Mureșan să șuteze, 
din careu, peste poartă ! Șl ca 
să avem tabloul complet al a- 
eestei partide, in care U.T.A.-el 
1 s-a deteriorat golaverajul (cel 
mai bun din serie pînă la acest 
jcc), să reluăm obișnuitele cifre 
ale casetei tehnice : Șuturi : 
20—5 (11—0, pe poartă) ’, Cornere: 
13—3.

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI
SPORTUL STUDENȚESC 

ÎNTR-UN TURNEU ÎN GRE
CIA. Mîine urmează să plece 
în Grecia, pentru un turneu 
de 2—3 jocuri amicale, echi
pa bucureșteană Sportul stu
dențesc.

PARTIDA LUCEAFĂRUL — 
PANDURII TG. JIU se va dis
puta duminică, de la ora 11, 
pe stadionul Autobuzul din 
Capitală, si va fi condusă de 
arbitrul bucureștean P. D. Ma- 
nole.

PREGATIRILE LOTULUI DE 
TINERET. în cadrul pregăti
rilor pentru meciul cu selec-

similară a Cehpslova- 
lotul nos- 

care se reu- 
dimineată. la 
întîlni, mîi- 

pe stadionul 
gazdă — li-

tionata 
alei, de la 14 mai. 
tru de tineret, 
neste în această 
sediul F.R.F., va 
ne, de la ora 17. 
Dinamo echipa 
derul primei divizii.

ASTĂZI, UN ATRACTIV A- 
MICAL LA TĂNDĂREI. 
tăzî, de 
nul din 
echipa
București, care va întîlni 
tr-o partidă amicală forma
ția locală Victoria, din Divi
zia „C“,

As
ia ora 17. pe stadio- 
Țăndărei, va evolua 
campioană Dinamo 

în-

Succesul de proporții al gaz
delor se explică nu numai prin 
faptul că acestea s-au adaptat 
mai bine la condițiile unul teren 
alunecos (îmbibat de ploaia care 
n-a prea contenit nici In timpul 
meciului ; cu ce ușurință s-au 
mișcat sătmărenii !), ci mai ales 
ptin calitatea jocului prestat ; 
un joc cu un tempo ridicat ; cu 
un serviciu de pase exact. " ' 
multe preluări si driblinguri 

, lungite, cu multe realizări 
nico-tactlce, în care s-au 
dențiat atît „libero"-ul Boc, 
dașii de margine Pintcr si 
hori II (coautori la două goluri), 
atacanții Goia si Mociran, dar 
mal ales mijlocașul Mihut. Vă- 
z’nd-o pe Olimpia juctnd atit de 
închegat, cu o mare ambiție de 
autodepășire. ne întrebam cum 
se face că această 
rămas doar in rolul 
bitra promovarea în 
(„U“ Cluj-Npoca are 
traseu) 1

In ce-1 privește 
ei s-au situat la polul opus, evo
luția lor fiind, pe alocuri, jenantă, 
ca să nu spunem illfel. U.T.A. 
a fost lentă, greoaie în mane
vrele pe care a încercat să le 
facă, depășită Ia mijlocul tere

nului (Coraș, Csordaș, Mușat au 
fost ca și inexistenți), fără vi
goare în rarele contraatacuri în
treprinse (doar veteranul Giur
giu s-a bătut exemplar !), ex
trem de penetrabilă, chiar super
ficială în faza de apărare, începînd 
sau (cum vreți) terminînd cu 
portarul Lovaș, marea speranță 
de Ia naționala de juniori 1 A- 
cum ne explicăm (in parte) și 

semieșecul suferit de textiliști, Ia 
Arad, în fața Industriei sîrmii Cîm- 
pia Turzil. Nu ne-a plăcut U.T.A., 

după cum nu ne-a plăcut nici 
acel episod cu nervi, nedoric 
(declanșat în min. 59 — rețineți 
— cind scorul era 4—0 !), soldat 
cu eliminarea din teren a lui 
Coraș și Mlhuț, dictată pe drept 
de arbitrul bucureștean M. 
Stoenescu, care a condus meciul 
foarte bine.

fără 
pre- 
teh- 
evl-

formatie a 
de a... ar- 
Dlviza «A“ 
și ea acest
pe arădeni.

Stelian TRANDAFIRESCU



BOXERII ROMANI AU PLECAT
LA C. E. DE LA VARNA

Ieri au plecat la Varna, în 
R. P. Bulgaria, boxerii care 
ne vor reprezenta la Campio
natele europene. Au făcut 
deplasarea : Constantin Tițoiu
(51 kg). Ti ti Cercel (57 kg), 
Ion Stan (60 kg). Drațomir 
Ilie (63,500 kg), Mihai Ciubo- 
taru (67 kg), Gheorghe Simion

(71 kg)', Doru Maricescu
(75 kg), Georgică Donici (81 kg) 
și Paul Golumbeanu (91 kg). 
Antrenori — Ion Popa, Vasile 
Mariu(an și Emil Popa. Medic 
— dr. Petre Radovici. Dele
gația este condusă de Mihai 
Trancâ, secretarul F. R- Box.

HALTEROFILI ROMÂNI

LÂ C. E. DE JUNIORI
între 9 și 14 mai, la San 

Marino, vor avea loc campio
natele europene de haltere pen
tru juniori. La această compe
tiție vor lua startul și sportivii 
români Dorel Mateeș (cat. 
muscă), Constantin Urdaș (cat. 
mijlocie) și Vlad Nicu (cat. 
semigrea).

CAMPIONATELE MONBIALE Dl IfMS DE MASĂ
® MARIA ALBOiU s-a calificat la dublu mixt 
@ LIANA URZICĂ a pierdut la mare luptă

SERI, LA CONSTANȚA, DINAMO - STEAUA 68-63
(Urmare din tno- I)

posibilitatea de a prelua condu
cerea, dar ratează de două ori 
de sub coș. In min. 27, Cernat 
iese pentru 5 greșeli personale. 
Dinamoviștii profita, realizează 
55—13 (min. 31), datorită în 
special lui David. Steaua În
cearcă să se apropie, dar Di
namo știe să tempereze jocul 
și să-și mențină avantajul. deși 
pe parcurs au ieșit pentru 5 
faulturi Vinereanu si Popa. 
Steliștii au folosit și „zona* șl 
„om la om" pentru a contra
cara jocul ordonat al dinamo- 
viștilor. dar aceștia $i-au impus 
tactica si au realizat victoria 
cu scorul de 68—63 (36—28).
victorie pe deplin meritată. In 
acest fel. scorul intiinirilor 
Dinamo — Steaua a devenit 
3—3 și ea urmare „verdictul*

(titlul de campioană a tării) va 
fi dat în Capitală, cu prilejul 
ultimului turneu care va avea 
loc între 25 și 29 mai.

Au înscris : . Cgiai 16. Niea- 
lescu 14. David 13. Vinereanu 
11, Ivascencn 6. Popa 4. Bra- 
boveann 4 pentru invincători. 
respectiv Ceraat 15. Ermurache 
14, Oczelak 10. Opșitam 10. 
Netnlitzchi 4. Seariat 4. Brt- 
nișteanu 2. Căpușaa 1 V. Ion 2. 
Arbitrii P. Pasere si D. Oprea 
au reușit să asigure buna des
fășurare a meciului.

In meciul maug-oral a! resr- 
ni~»"« echipa I.C.FD. BVCV- 
RE$TÎ a dispus de RAPID 
BVCVREȘTI cu 98—79 (63—46). 
Prima repriză a fost echilibrată, 
dar in cea de a Axta bascriet- 
baliștii de la I.C.E.D. s-a-j des
prins din primele râse
te, datorită prestației foarte 
bune a lui Grădisiearrs si Car-

Grnpa 7 12 a CJL dc baschet (■)

„POLI" IAȘI LA A DOUA VICTORIE:

pen. Au înscris : Grădișteanu 
27, Carpen 25. Pogonaru 18, 
Vatos 10. Marinescu 5. Arde
lean 5. Constantin 4. Mihalcea 
2. Chirci 2 pentru învingători, 
respectiv Plămadă 22, Caraion 
16. Sutia 11. Fluturaș 8. Dăeseu
4. Beeea 7. Ba lancea 4. Dumitru
5. Vintilâ 2. Au condus bine 
N. Constantinescu și L Georgia.

FARCE CONSTANTA — 
CS.U. SIBIU 94—81 (44—49). 
După o repriză echilibrată, 
mcseiitâ cu scor favorabil si- 
bienilor. constăntenii au pornit 
o „cursă de urmărire*, izbutind 
să egaleze în min. 23 : 51—51 
(graue eficacității lui Băiceanu 
— 46 puncte!). Au marcat: Băi- 
eeann 46. Radu 14. Martinescu 
10. Spinu 6. Cocoș 8. Mănăilă 6. 
Serbau 2. Ilucă 2 pentru in- 
ringători, respectiv Palhegy 22. 
Dăiaa IT. Takacs 14. Chirilă 16. 
Apasm 10- To nea 2. Au arbitrat 
tene L David și A. Nicuiescu.

Programul de vineri : de la 
ora 15J0 : Dinamo — C.S.U. 
Sibiu. Rapid — Steaua. Farul — 
LC-E.D-

După o zi de pauză, ieri s-au 
reluat la Tokio întrecerile cam
pionatelor mondiale de tenis, de 
masă, cu partidele turneelor de 
calificare în proba de dublu 
mixt și 8 jocuri din primul tur 
al turneelor finale de simplu 
masculin și feminin. Sportiva 
româncă Maria Alboiu împreu
nă cu japonezul Haruichiro Na- 
gase s-au calificat in turneul 
final de dublu mixt, urmînd să 
intîlnească în primul meci du
blul iugoslav Erzebet Palatinus, 
Zoran Kalinlci.

în turneul final de simplu, 
jucătoarea noastră Olga Nemeș 
figurează printre favorite, 
fiind a 15-a dintre acestea. In 
prim-planul întrecerii se află 
sportivele chineze, ele fiind 
primele patru dintre favorite. 
La individual masculin „capi 
de serie" sînt trei sportivi chi
nezi.

Liana Urzică nu a reușit să 
treacă de primul tur de sim
plu, fiind învinsă de japoneza 
Mika Hoshino cu 3—1 (21—19, 
18—21, 21—18, 21—19). Scorul la

seturi arată o luptă strinsă. 
Olga Nemeș a stat în primul 
tur, urmînd să joace cu învin- 
gătoarea dintre Nadine Deltour 
(Luxemburg) și Diana Wuisan 
(Indonezia), iar partida Măriei 
Alboiu cu o sportivă venită 
din calificări nu a fost pro
gramată.

Rezultate, simplu masculin : 
P. Birocheau (Franța) — J. 
Dvoracek (Cehoslovacia) 3—1 ; 
J. O. Waldner (Suedia) — A. 
Meshref (Egipt) 3—0 ; Cho 
Yong Ho (R.P.D. Coreeană) — 
H. Gootzen (Olanda) 3—0 ; 
N. Takashima (Japonia) — J.M. 
Pales (Spania) 3—0 ; feminin : 
Sonja Grefberg (Finlanda) — 
Elisabeth Maier (Austria) 3—0; 
Edit Urban (Ungaria) — Lee 
Mi Woo (Coreea de Sud) 3—0 ; 
Kim Gyong Sun (R.P.D. Co
reeană) — Nadine Daviaud 
(Franța) 3—1.

Astăzi se dispută ‘partidele 
din turneele de calificare la 
dublu feminin și masculin, pre
cum și cele din programul prij 
mului tur de simplu.

72-68 CU „U“ CLUJ-NAPOCA
Intr-un adevărat derby al gru

pei 7—12 a campionatului na
țional de baschet mascufia. e- 
chipa POLITEHNICA IAȘI a 
dispus de UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA in 72—«a (38—M>. 
Au Înscris : Boițtean. 38. Mfltai- 
lescu ÎS, Moisescu 12, Cilibia S. 
Gligor 2, Dănăilă 2 pentru Învin
gători, respectiv Crăciun ia, Bar
na IS, Herbert 14, Rotaru 12, Ni- 
coară 6. Arbitri : Em. Nîcolescu 
și E. Szilveszter.

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
ORADEA 93—76 (ÎS—38). Juctnd 
mai ordonat, brașovenii au con
dus permanent Au tnseris :

al cma si c. win ti ta
SPORTUL ST72 ENTESC BriCC- 

REȘTI —PTC AS BAIA MAja

Prigramul de ac: sala Fio- 
reasca. de la era MJ8 : Dna—
Sportul tuxWr-xsc. DTVAS — 
CiS-U. Brașov.

NietUae TOKACTK—ao r»

„CUPA DINAMO" LA CICLISM
(Urmare din pag. II

intrat în pluton, fără mari e- 
forturi. în partea a doua a 
etapei, aspectul alergării s-a 
schimbat total. Romașcanu, Că- 
ruțașu, Gancea, C. Nicolae, O- 
logu, ca și ceilalți fruntași ai 
întrecerii, s-au dezlănțuit, în 
sfîrșit, întrecind rînd pe rînd 
mulți dintre parteneri. Ritmul 
alergării a crescut mereu și din 
rîndurile micului pluton frun
taș s-au desprins Câruțașu, C. 
Nicolae și Paraschiv, sportivi 
intre care se va disputa sprin
tul final. A cîștigat C. Paras
chiv (Dinamo), cronometrat cu 
2h35:38, medie orară 40,260 km.

L-au urmat : 2. C. Câruțașu, 
X C. Nicolae — toți in același 
timp, 4. Gh. Lăutaru 2h36:10, 
5. V. Constantinescu, 6. P. Mitu, 
7. I. Gancea — toți sportivi 
de la Dinamo, 8. C. Ologu (Me
talul Plopeni) — același timp, 
în clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de C. Ni
colae cu 7h43:03, urmat de C. 
Câruțașu la 10 s, L Gancea la 
17 s, C. Paraschiv la 22 s, M. 
Romașcanu la 45 s, V. Con
stantinescu la 125 s. In clasa
mentul general pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de Di
namo L urmată de Dinamo III, 
Dinamo II, Metalul Plopeni, 
Gwardia—Polonia, Steaua etc.

IN CANDIDAT PENTPE TITLU
în cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Minsk, 
tinărul Iuri Tarasiuk (24 ani, 
110 kg) a aruncat ciocanul la 
81,18 m. rezultat care constitu
ie cea mai bună performantă

LA C. 1*1. DE LA HELSINKI
mondială a sezonului actual. 
Tarasiuk se anunță un candi
dat potențial la titlul de cam
pion mondial. în august, la 
Helsinki. La greutate, Tatiana 
Orlova a obținut 20,04 m.

ILZimi LCmiABIL
LÂ DDIULLLS

S-a consumat dec: prima man
șă a fi-Ari Cupei V.E.FA-. dm- 
t-e S.C. Anderleeta și Brafiea 
* —1> ~~ taeSsetaU eu ■ rietoria 
la ■ eetsipet beigîene : 1—*
O—•»- Sexul pare surprinzător 
;• rr—-a ledege. dar — rotează 
apngav de presă — după aspee- 

tahO. iz r<—-a yiraăTme Oe ovă. 
Bmiea a atacat drtU-rizg. r»- 
tlzd chera oczzh. dar m =r_ 
38 gazdele au marea: sngezut BOL 
după o acțiune de toacă frusau- 
sețea : Vcream era !-a pasa: da
nezului BryUe. care a re vat bă
lanul, cu capuL fa po ama tal 
Bento. Un got r-agi.Te ! Arelașî 
jucător a mal ratai — tot eu ca
pul — o asemenea aeșiane. min
gea ocolind- e- cearta
portughezilor iztr-ur mement 
cind Ber/.o era „bătut* !

— Diamantino. Filipovici (min. 
6* Nene). A arbitrat : Docev 
(Bulgaria). Cartonașe galbene 
pentru Jose Luis și P:eira( Ben
fica), respectiv De Groote. Carto
naș roșu : Jose Luis (min. 73).

ÎS PDELl'ILSARIUE OLHPICE
Ia grupa „B* a preliminariilor 

olimpice la Helsinki : Finlanda 
— Polonia 8—4 (8—1). Au marcat 
Miicszemm Baran. Bier nat O). 
Au asistat 3138 de spectatori- ta 
AacbBB : Damemara — BJD. Ger
mană 1—î a—li- Au marcat : 
Dcnerup pestru gazde, respectiv 
Baeks ș; PUz. Ia clasamentul 
grupei conduc Folania și R.D.G. 
eu cite 4 p. urmase de Daae- 
saarea. Finlanda 8 p și Norvegia, 
care n-a susținu: tacă nici un 
XX-

etapă pe Bettega, Gentile (Ju
ventus) și Bagni (Internazionale). 
In ceea ce privește incidentele 
care au precedat partida dintre 
Juventus — Internazionale (3—3), 
nu s-a luat încă nici o hotărîre.
• în etapa a 8-a a campiona

tului U.R.S.S. : Cernomoreț — 
Dinamo Tbilisi 4—1 !, J.S.K.A. — 
Torpedo 0—0, Sahtior — Kutaisi 
1—0, Dniepr — Erevan 4—8, Di
namo Minsk — Dinamo Kiev 0—0, 
Dinamo Moscova — Pahtakor 
0—0, Nistru Chișinău — Baku 
•—1, Spartak — Zenit 3—9. Tn 
clasament conduc Cernomoreț, 
Șahtior, Torpedo Moscova toate 
eu eîie 11 p.
• în meci restant în campiona

tul Scoției : Hibernian — Aber
deen •—0.

ÂLTE JIIW 51 PEZILIAIE

TURNEUL DE SAH♦
VARȘOVIA. 5 (Agerpres). 

— în prima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Varșovia, maestrul român Ovi- 
diu Foișor l-a invins oe Alek
sandr Sznapik (Polonia). Dorf
man (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Kinderman (R. F. Germania),

DE LA VARȘOVIA»
Uhlmann (R. D. Germană) la 
Szymcziak (Polonia), iar In 
partidele Spasov — Gheorgh.ev 
(ambii Bulgaria) și Plahetka 
(Cehoslovacia) — Bohm (R. D. 
Germană) a fost consemnată 
remiza.

In continuare a atacat Aader- 
lecht. dar lusitanii s-au apăra: 
excelent. In frunte cu axalaaa. 
Stieu și £arios Macrei. Presences 
belgfană a tost foarte pucerniel 
in ultimul steri de ori. cind Ben
fica a rămas in 18 jucători, ta 
urma eliminării lui Jose Lots. 
care-1 lovise pe Bryiîe. Ce se va 
intimpla ta jocul — retur, la 1* 
mai. la Lisabona ? Dacă Benfica 
va învinge la două goluri va câș
tiga trofeul. Rezulta: deloc ex
clus. La 2—1 pentru gazde. de 
pildă. Ander’.ectrt va cuceri copai 
Iată formațiile earn au evoluat 
In fatz celor «a mc de spectatori 
pe stadionul Hevse* : s. C. AN- 
DBRLBCST : B—im — HeC- 
kens. Perusovici. Olsea. De Gz»- 
ote — Lozano. Coeek. FYimaa. 
Vereautera — Vanderberab fratn. 
79 Czerniatinsky). BryUe. BEN
FICA : Bento — Pietra. FreSeri- 
ee. Hamberto. Alvaro — Carios 
Manuel. Jose tan, Cba'ana. Sheu

• Ia ffnala „Cupei Ungariei" : 
Ujpeszi Doza — Honved Buda- 
pesta 3—î (1—0- Au înscris T3- 
rftesAo Kisznayer și Kiss, res- 
pecriv Gere $; Koma.
• Ir alde „Cupei Spa-

nie.% Beai Madrid a surclasat.
-l-2 z: 'por.;:'.? Gi- 

s €-4 C3—O- Cealaltă semi-
SnaZâ va ivea loc simbătă, în
tre C-F. Barcelona și Beai Socie- 
dad Saa Sebastian. Intflnirile 
rerar sSat programate la 22 mai.
• In meci amical. între echipele 

de tineret, la Alger. Algeria și 
Ponu;a>ia au terminat nedecis : 
»-4-
• Comisia de disciplină a Fede- 

raneî ttaâere a !uat fcj discuție 
uncie abateri. Astfel. In urma în
căierări: dintre Passarella (Fio
rentina) și asistentul medical al 
formatei Verona, jucătorul ar
gentinian a fost suspendat pentru 
4 etape. In timp ce ..adversarul" 
acestuia nu poate intra pe terenul 
de Joc pînă la 4 octombrie. Co
misia a suspendat pentru rfte o

• TELEX•
ATLETISM • Ron Tabb, Benji 

Durden și Ed Mendoza vor re
prezenta S.U.A. în proba de ma
raton la campionatele mondiale 
de la Helsinki, din luna august. 
Cei trei atleți au ocupat locurile 
2, 3 și 4 la maratonul de la Bos
ton, cîștigat de compatriotul lor 
Greg Meyer. Acesta a declinat 
selecția la maraton și va încerca 
să se califice pentru proba de 
10 000 m.

AUTOMOBILISM • Clasamen
tul campionatului mondial al pi- 
loților de raliu înaintea Raliului 
Corsicii, care începe azi : Hannu 
Mikkola (Finlanda) 65 p, Michele 
Mouton (Franța) 37 p, Ari Vata- 
nen (Finlanda) 34 p, Walther 
Rohl (R.F.G.) 32 p etc. In clasa
mentul mărcilor conduce Audi 
cu 48 p, urmată de Opel 37 p, 
Lancia 32 p. Datsun 16 p etc.

CICLISM • Prima semietapă a 
celei de-a 15-a etape a Turului 
Spaniei, Leon — Valladolid (134 
km), a fost cîștigată la sprint de 
francezul Pascal Poisson în 

4.02:12. A doua semietapă, con- 
iracronometru individual la Val-

0 SE POATE LESNE CONSTATA tendința 
din ultimii ani de a se selecționa pentru 
sportul de mare osrfcîmanță tineri inalți și 
foarte inalți. Și aceasta nu doar La baschet 
sau la volei ci, iată, chiar și la scrimă. Re
centul concurs internațional de spadă de la 
Berna a avu. in finală doi trăgători sovietici, 
pe JUojaiev și Dunai«_^ (a în\nns primul cu 
10—5), fiecare măsurind... 2 metri • CJ.O. A 
STABILIT ca în viito” imnurile care se cintă 
în onoarea diferiților campioni olimpici să 
nu depășească un minut și jumătate ! • CA- 
LAREAȚA AMERICANCA Melanie Smith, 
cîștîgătoarea „Cupei mondiale" 1981’82, la 
Goteborg nu a fost prezentă să-și apere tit
lul, cu calul campion in concursul de la 
Viena, deoarece — așa cum a declarat — 
dorește să-l menajeze pe „Calypso", în ve
derea participării Ia J.O de la Los Angeles
• VICTORIA NEAȘTEPTATA a aruncătoarei 
de suliță Anna Verouli (Grecia) la campio
natele europene de la Atena n-a fost, cum 
s-ar putea crede, o întîmplare. Iată că ea a 
obținut recent. într-un concurs neoficial, un 
rezultat de peste 72 m t ÎN URMA CU UN 
AN, pe pista automobilistică de la Zilder. 
în Belgia, și-a găsit moartea pilotul canadian 
de formula I Gilles Villeneuve. în memoria 
lui va fi înăltat un monument la Imola, în 
Italia, de către Automobil clubul din BOlogna
• HAN-JURGEN RTEDIGER, atacant în e- 
chipa de fotbal Dynamo Berlin șl în»repre
zentativa R.D. Germane, a fost supus unei 
operații de menise. Operația a reușit dar. 
oricum, Riediger, va rămîne mai multă vre

me pe tușă. In cariera sa, el a suferit mai 
multe accidente de joc, unul impunînd chiar 
Înlocuirea unor ligamente rupte de la pi
cioare. cu unele ariificja’e !_ • LOCALITA
TEA IUGOSLAVA SPLIT a adresat o scri
soare secretariatului UX.F A. prin care so
licită. pentru anul 19». să i se acorde orga
nizarea unei finale continentale de fotbal, 
fie cea a Cupei campion lor, fie cea a Cu

pei cupelor • APROPO DE MUNDIAL’JL 
SPANIOL ’82. faimosul antrenor argentinian 
Cesar Luis Menotti decifa într-un interviu 
pentru ..France footbal" : ..Rămin la convin
gerea că dacă o competiție mondială s-ar 
disputa nu cu cite o singură selecționată, ci 
cu cinci. Brazi'ia și Argentina ar cîștiga-o 
ușor. Este fără îndoiala că R.F. Germania 
și Italia dispun de un .,11“ exceptional, ca
pabil, pentru o scurtă perioadă, să bată pe 
oricine. Dar acestor țări Ie-ar fi greu să 
prezinte o a doua selecționată. Cit de o a 
treia, ce să mai vorbim ? !“... > UN RE
CORD EXTRAORDINAR, bilanțul echipei en
gleze F.C. Burswarslev din Cheshire :

23 • • 23 6—144 —2 ! Adică nu doar zero punc
te, ci minus două, decarece a fost sancțio
nată pentru folosirea unui fotbalist fără 
drept de joc ! O situație cu totul unică ! • 
LA 1 IULIE, pe „Varsity Stadium" din To
ronto. echipa reprezentativă de rugby a Ca
nadei va ir.tilni pe cc» a Italiei. Iată cum 
rugbyul iși extinde ot mai mu'.t frontierele 
tradiționale • DIN CELE 21 DE TITLURI 
naționale atribuite pină acum în baschetul 
suedez. 17 au fos* cucerite de echipa Alvik 
din Stockholm, care are un pivot de 2.11 m 
— Sten Feldreiefa și altu de 2.92 m — Larry 
Robinson, un negru american naturalizat sue
dez > NUMĂRUL UNU AL GIMNASTICII 
americane este acum Peter Widmar, un tî- 
năr de 22 • de ani. student din Los Angeles, 
înalt de 164 cm. Este, s« spune, un gimnast 
mult:a’teral, ?are se remarcă insă. în mod 
deosebit, ’a paralele și la bară, aparate la 
care, de mai multe or- a primit nota 10 • 
PENTRU TRADIȚIONALA SĂRBĂTOARE a 
sportului dm R.D. Germană, care va avea 
loc la 25 iulie pe mare’? stadion din Leipzig, 
a fost pregătită o prelată, de 8 ooo metri pă
țeați, care să acopere terenul > JUCĂTO
RUL CEHOSLOVAC ne tenis de masă Milan 
Or'nwski a anunțat că ?e va retrage din ac
tivitatea c^mpetiț’cnală la încheierea cam- 
D’onatelor mondiale de la Tokio. Orlowski 
(Ti anî) a fost de două ori laureat al con
cursului ..Top 12“ în 1977 și im și campion 
european în 1974/

Romeo VîLARA

ladolid (22 km), a revenit fran
cezului Bernard Hinault în 27:06, 
urmat de Julian Gorospe (Spa
nia) 27:16 și Eerie Vanderaerden 
(Belgia) 27:54. în clasamentul ge
neral conduce Gorospe cu 74.29:49, 
urmat de Alvaro Pino (Spania) 
74.30:11, Alberto Fernandez (Spa
nia) și Hinau’t 74.30:55, Marino 
Lejarreta (Spania) 74.32:07. •
Din echipa R.D. Germane pentru 
ediția din acest an a Cursei Pă
cii voi face parte și Olaf Lud
wig, cîștigătorul de anul trecut 
și Bernd Drogan campionul mon
dial pe șosea în 1982.

SCRIMA • Clasamentul la zl 
în Cupa mondială la sabie : Va
sil Etropolskl (Bulgaria) 54 p. 
Andrei Alsan (U.R.S.S.) 37 p,
Pogosov (U.R.S.S.) 35 p, Gyorgy
Nebald (Ungaria) și Hristo Etro
polskl (Bulgaria) 31 p. Ion Pop 
ocupă locul 13 cu 14 p.

TENIS • In „optimile" cam
pionatelor internaționale femi
nine ale Ital’ei : Virginia Ruzici
— Barbara Rossi (Italia) 6—4, 
7—6 ; Gadusek — Jausovec 7—6,
5— 7, 6—3, Durie — Madruga 6—2,
6— 4. • în „Cupa Națiunilor" la 
Dusseldorf : S.U.A. — Australia 
2—0, Noua Zeelandă — Franța 
2—1, Spania — R.F.G. 2—1, Sue
dia — Chile 2—1. • în Turneul 
campionilor W.C.T., la Dallas : 
McCain — Fibak 7—5, 7—5, Cur- 
ren — Fillol 7—5, 6—2. Gerulaitis
— Dibbs 7—6 6—4, Vilas — Van
Winitsky 7—5, 6—2.
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