
AL PARTIDULUI
Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului ComunM 
Chinez, au fost marți dimi
neața oaspefil locuitorilor ju
dețului Prahova.

Tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang au fost invitați 
•â viziteze două din cele mal 
moderne unități comerciale alo 
orașului Ploiești — magazinele 

• date hs 
actualului

Mercur și Unirea 
folosință in cursul 
cincinal.

In continuare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășul 
Hu Yaobang au vizitat cunos
cuta întreprindere „1 Mai", cea 
mai mare producătoare de 
utilaj petrolier din țara noas
tră.

Elena Ceaușescu, 
Populară Chineză, 
fost acceptată

★
Nieolae Ceaușescu, 

al Partidului 
președintele
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Gimnastica feminină românească Intr-o nouă etapă de afirmare

FRUMOASELE SUCCESE DE LA GOTEBORG, 
0 RAMPĂ DE LANSARE PENTRU VIITOARE PERFORMANTE

★
Marți, 10 mai, s-au încheiat, 

la Snagov, convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

In aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și stimă 
reciprocă, cei doi conducători 
de partid — îmbarcați la bordul 
unui vaporaș special, care ar
borase, in semn sărbătoresc, 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Populare Chineze — au 
făcut o trecere în revistă a 
rezultatelor vizitei, a probleme
lor abordate și a înțelegerilor 
stabilite in cadrul convorbirilor 
purtate împreună.

Secretarul general al P.C.R. și 
secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez au apreciat eă În
tărirea în continuare a colabo
rării dintre partidele și țările 
noastre, a relațiilor româno-

Tovarășul 
secretar general 
Comunist Român. 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu aa 
oferit marți, la Snagov, un de
jun in cinstea tovarășului Hu 
Yaobang, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez.

Dejunul a decurs intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Marți, 1» mai, 

vizita oficială de 
care a efectuat-o 
tră. la 
Nieolae 
neral al 
Român, 
Socialiste 
Hu Yaobang, secretar i 
Comitetului Central al 
lui Comunist Chinez.

Ceremonia plecării 
oaspete a avut Ioc pe 
tul Otopeni.

La scara avionului 
Nieolae Ceaușescu

s-a încheiat 
prietenie pe 
in tara noas- 

invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar ge- 

Partidului 
președintele 

România,

Comunist 
Republicii 
tovarășul 

general al 
Partidu-

tovarășii 
»i Hu 

Yaobang și-au strins miinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat priete
nește.

La ora 14,30, aeronava spe
cială a decolat, indreptindu-se 
spre Belgrad.

înaltului 
aeropor-

LAVINIA AGACHE

La campionatele europene de haltere-juniori

TÎNĂRUL DOREL MATEEȘ A CUCEflU DOUA MEDALII
Bronz la „total”

La San Marino au început, 
luni seara, campionatele euro
pene de haltere rezervate ju
niorilor. La prima întrecere 
S-au aliniat la start 16 con
curent! din cadrul categoriei 
musca (52 kg), printre care șt 
reprezentantul țării noastre 
Dorel Mateeș. Confirmlnd pres
tația bună M de anul trecut 
ta campionatele continentale, 
ttnărta nostru halterofil a ur
eal de dou* oct pe podiumul 
invtngătocflor, obțlntnd două

$1 argint la
medalii : una 
stilul aruncat 
la totalul eelor două 
Rezultatele sale sînt bune, în
deosebi cel de la „aruncat*. 
130 kg, care reprezintă un 
nou record al țării la seniori 
(v.r. Mobin Șeic 127,5 kg), ca 
și cel de la total 220 kg (re
cordul de seniori ii aparține 
cu 222,5 kg). Dacă Mateeș ar 
fi putut „smulge* mai mult 
de 90 kg, desigur locul său 
în clasament ar fi fost și mai 
bun. Oricum, acest tînăr hal
terofil care nu a împlinit încă 
19 ani (Ii va serba la 25 oc
tombrie) se anunță un auten
tic talent, capabil să 
me și ta competițiile 
nlori, șl chiar la J.O. 
Los Angeles. Născut 
muna Ștefan cel 
(județul Bacău) el 
descoperit de antrenorul Mu
gur Saranctae și legitimat la 
CA Onești din Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, unde ac
tivează gl azi. Seriozitatea 
sportivului, precum și perse
verența antrenorului arătată tn 
pregătirea elevului său au fost 
și de data aceasta Încununate

„aruncat”, 
de argint la 
și alta de bronz 

stiluri.

la categoria musca
de un frumos succes, 
trei clasați : 
(Polonia) 
Derbinski 
3. DOREL 
NIA) 220 
continuă.

Primii
Piekorz

Ivan
1. Jan

225 kg ; 2. 
(Bulgaria) 225 kg ;
MATEEȘ (ROMA- 

kg. Campionatele

Cum este și firesc, campio
natele europene feminine de 
gimnastică, desfășurate la sflr- 
șitul săptăminii trecute in ma
rea arenă sportivă „Scandina- 
vium* din Goteborg, continuă 
să suscite ample comentarii 
in presa sportivă internațio
nală, agențiile de presă și ma
rile cotidiene analizînd desfă
șurarea și semnificațiile aces
tei tradiționale competiții eu
ropene. Faptul cj ea a fost 
urmărită și de numeroși spe
cialiști din R. P. Chineză, Ja
ponia și S.U-A. vine să subli
nieze, o dată In plus, locul 
campionatelor europene in sui
ta marilor Întreceri ale gim
nasticii, o competiție de prim 
rang valoric și cu 
in sfera confruntării 
școlilor de gimnastică din lume.

Performanța realizată de cele 
trei gimnaste românce care au 
reprezentat România la „euro
penele' de la GiWeborg (3 me
dalii de aur, 3 de argint și 3 
de bronz), frumoasa lor evolu
ție în cele două zile de con
curs, ca și impresia generală 
pe care ele au lăsat-o specia
liștilor și publicului spectator 
sint apreciate unanim, subli- 
niindu-se succesele, compor
tarea deosebită a Ecaterinei 
Szabo, Laviniei Agache și Mi- 
haelei Stănuleț în finalele pe 
aparate, în care au 
nu mai puțin de 7 
dintre care 3 de aur ! Se men
ționează că bilanțul celor 9 
medalii cucerite în cele două 
zile de țara noastră reprezintă 
un record unic în istoria cam
pionatelor europene, nici o al
tă țară, afară de România a- 
cum, nereușind un număr atlt 
de mare de medalii la o sin
gură ediție a C.E.

Frumoasele isprăvi ale bra
velor noastre fete au fost ur
mărite cu mult interes și pri
mite cu mare satisfacție de 
iubitorii sportului din tiara 
noastră și nu ne îndoim că — 
așa cum atît de frumos spu-

implicații 
tuturor

obținut 
medalii,

ECATERINA SZABO

Iubitor de sport 
posibil, peste 22 
de îmbrățișări 

pe Ecaterina,

nea un mare
— dacă ar fi 
de milioane 
le-ar cuprinde
Lavinla și Mihaela. Satisfacția 
este firească pentru că, in
tr-adevăr, aceste trei tinere 
talentate, pregătite de un co
lectiv tehnic tînăr și entu-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Patru zile pină la meciul de fotbal cu Cehoslovacia

se afir- 
de se- 

de la 
în co- 

Mare 
a fost

OBSTACOLUL CEL MAI ÎNALT
ÎN CURSA PENTRU... PARIS

Aseară era programat, pen
tru ora 20,30, un antrenament 
pe stadionul „23 August1. Dar, 
in urma aversei, acest antrena
ment a avut loc cu 2 
devreme, pe stadionul 
pentru a se menaja 
care va găzdui meciul 
minicâ. A fost un 
ment viguros, ca după altitu
dine, diferența de 1 200 de 
metri fiind vizibilă în pofta 
de joc a tuturor.

ore mai 
Steaua, 
gazonul 
de du- 

antrena-

Interesul pentru meci e în 
mare creștere. Au sosit știri 
și de pe malul Vltavei. Se 
pare că antrenorul Havranek 
se orientează spre un 8+3, a- 
cel opt reprezentînd numărul 
jucătorilor de la Bohemians 
probabili pentru meciul de du
minică. Iată și echipa proba
bilă, așa cum o preconizează 
cercurile de presă :

Hruska (Bohemians, 
ani, 19 selecții)

După primele concursuri In aer liber

START „LANSAT" Al ATLETILOR
IN SEZONUL

Atletismul nostru a luat un 
start lansat in sezonul preolimple 
de pistă, iată concluzia oferită 
de cele trei concursuri ale sflr- 
șltulul de săptămină în care au 
fost angajați, la Tokio, Tel Avlv 
și pe stadionul „zs August* din 
București majoritatea fruntașilor 
noștri. Cap de afiș rămîn cele 
două mari vedete ale săriturii In 
lungime. Văii Ionescu șl Anlșoara 
Cușmlr, care, departe de casă șl 
la mil de kilometri una de alta, 
Încep sezonul cu aceeași (înaltă) 
performanță, 6,84 m, de bun au-

PREOLIMPll
gnr pentru ambițiile verii. Pen
tru Vall acest rezultat reprezintă 
cei mai bun Început de sezon din 
carieră, pentru Anlșoara cea mai 
buni performanță obținută vreo
dată in afara granițelor țării, 
începutul spectaculos relevă deo
potrivă superclass amlndurora șl 
marile disponibilități pe care le 
au de a ataca, tn vîrf de sezon, 
recordul mondial.

Vladimir MORARU

Jakubec (Bohemians, 30/6), 
Jurkemik (Inter, 29/53), Prokes 
(Bohemians, 30/6), Levy (Bo
hemians. 25/2).

Chaolupka (Bohemians, 24/7), 
Zelenski (Bohemians 32/43), 
Bicovskl (Bohemians, 32/43).

Vizek (Dukla, 28/40), Cermak 
(Bohemians, 33/7), Janecka 
(Brno, 26/21).

Sigur că e doar o echipă 
probabilă... Se remarcă media 
de vîrstă ridicată... linia de 
mijloc a lui Bohemians și a- 
mestecul de tinerețe șl matu
ritate, această din urmă cali
tate sltuîndu-se pe prim plan. 
In sfirșit, ceilalți component! 
ai lotului sint portarul Miklos- 
ko (Ostrava), fundașul central 
Fiala (binecunoscut din Spa
nia), mijlocașul Stambacher de 
la Dukla (care a jucat, de a- 
semenea, in Spania), înaintașii 
Danek (Ostrava) și Kovacik 
(Vitkovlce)...

...Meciul cu Cehoslovacia este 
ultimul pe teren propriu al 
echipei noastre. Tricolorii, în 
eventualitatea unei victorii, ar 
totaliza opt puncte din 8 po
sibile în aceste preliminarii 
(pe teren propriu), ceea ce ar 
fi o performanță cu totul de
osebită, mai ales în condițiile 
de astăzi, cînd avantajul te-

(Continuare tn pag 2-3
Petre Drăgoescu (nr. 1955, la coardă), o mare speranță a semi- 
fondului nostru masculin. Foto : Dragoș NEAGU

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)
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Sîmbătă; pe hipodromul din Ploiești

FINALELE TRADIȚIONALEI

COMPETIȚII „CROSUL TINERETULUI"
întrecerile \or fi

de ediitațic,

însotiie de interesante demonstrații
motocidism, ciclism, modclism

săptămini 
din marile 
competiții 

cadru!

Sfîrșitul acestei 
este marcat de una 
și tradiționalele 
sportive de masă din 
„Daciadci", „Crosul tinerelu
lui", competiție ajunsă la faza 
finală a celei de a 16-a edip: 
organizată de Comitetul Cen
tral al U.T.C.. cu sprijinul 
Consiliului Național pentru- 
Educație Fizică și Sport și a! 
Ministerului Educației și Invă- 
țămintului. Finalele popularei 
Întreceri de masă care, de-a 
lungul anilor, a oferit atletis
mului nostru numeroase ele
mente valoroase, se vor des
fășura sîmbătâ pe hipodromul 
din Ploiești. Concursurile se 
organizează la trei categorii de 
vîrstă, fete și băieți : 15—16
ani, 17—19 ani șl peste 19 ani. 
Participă primii doi clasați in 
etapa județeană și pe muni
cipiul București.

per- 
în 

ju
re- 
isl

Conform tradiției, cei mai 
buni dintre concurenți vor fi 
selecționați pentru taberele 
centrale (de vară) ale U.T.C., 
sar cei care întrunesc calități 
deosebite pentru practicarea 
atletismului la nivel de 
formanțâ vor fi cooptați 
secțiile de specialitate din 
dețele respective de către 
prezentanții F.R.A.. care
vor aduce $i de data aceasta 
contribuția la desfășurarea 
finalelor, urmărind totodată sâ 
depisteze cit mai mulți posi
bili performeri tn perspectivă.

Finalele „Crosului tineretu
lui* vor fi postfațate de inte
resante demonstrații de echita
te. motoddism. del ism, ra- 
cbeto-modele și aeromodele, 
susținute de sportivi aflațl în 
elita acestor aporturi.

Surpriza in Divizia „V la kandbal nascnlii

CONSTRUCTORUL ORADEA
DINAMO BUCUREȘTI 27-25! 

chiar dacă nu au influența: re
zultatul, au adus tensiune in 
teren și pe banca de rezerve.

An înscris : Kaporu ai ÎL
Halmagy 5, Vrană* X, Porumb 
1, Cristacb» 2. Zamfireocu L 
Croitoru L Pepa 1 — pentru 
Constructorul Oradea ; Bedi- 
vaa 5. Jianu A Roșea 4, Do
rin 4. Grabovsehi A Tase 1 
Mocanu 1, Oprea L Dogârescu 1 
— pentru Dinamo București.

ORADEA, 10 (prin telefon). 
O sală arhiplină a urmăr.: 
marți după amiază meciul de 
handbal masculin, restanță dia 
Divizia „A", dintre Constric
torul Oradea și Dinamo Bucu
rești. La capătul unei partide 
de mare luptă. Constructorul ri- 
radea a reușit • surprinză
toare victorie, intrecind cu 27— 
25 (12—13) pe Dinamo 
rești.

începutul partidei a 
nut orădenilor, care au 
eu 4—2 (in min. 9), eu 
(12), cu 7—5 (14) și cu „ . 
(18), Dinamo reușind să echili
breze jocul, șL chiar să treacă 
la drmă, Încă înainte de fi
nalul primei reprize. O bună 
parte din cea de a doua re
priză a fost dominată de roș- 
albii lui Ghiță Licu, care au 
reușit chiar să se detașeze de 
tttrjii și tenacii lor parteneri: 
18—14 (42), 20—17 (47), 23—19
(53), 25—22 (56). Finalul me
ciului a fost palpitant, drama
tic. Cînd nimeni nu se mai aș
tepta, handbaliștii pregătiți de 
Gh. Ionescu au întors soarta 
meciului, obținînd victoria, la 
capătul unor faze rapide și 
clare, dar și a altora contro
versate Handbaliștii orădeni 
au reușit să întreacă un ad
versar mult mai valoros, da
torită risipei de energie, ab
negației, omogenității și cre
dinței că meciul nu se sfîr- 
gește decit la ultimul fluier al 
arbitrilor. De la dinamoviști 
s-au accidentat Roșea și Do- 
gărescu.

Deși considerăm meritată 
victoria orădenilor, sistem o- 
bligați să amintim și de arbi
trajul cu greșeli al cuplului ba- 
zoian Constantin Căpățlnă — 
Gbeorghe Mihalașcu. Aceștia,

Bneu-

aparți- 
condcs

5—3
8—7

Hristoche NAUM

„CUPA PRIMĂVERII" LA TIR
v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

cestei săptămîni. Trofeul a reve
nit, la seniori, unor arcași cu- 
noscuți — Victor Stănescu și 
Aurora Chin.

Iată clasamentul — seniori : 1. 
V. Stănescu (Petrolul Ploiești) 
1200 p, 2. R. Tudor (C.S.M. Iași) 
1180 p, 3. R. Tănase (Steaua) 
1179 p, 4. A. Berki (Voința Tg. 
Mureș) 1153 p, 5. A. Robu (Olim
pia Buc.) 1142 p, “ ”
(Voința Satu Mare) ; 
L Aurora ’ 
2. Daniela 
1159 p, 3. 
ta tea Tg.
Damian 
1106 p, 5. 
pia Buc.) 
Gherasim 
La juniori _ _
tori : Florin Hiescu (CJ8.M. Iași) 
1023 p șl Mariana Prelipceanu 
(C.S.Ș. Rădăuți) 1027 p.

Ediția a TV-a a Turneului in
ternațional de tir cu arcul se va 
desfășura sîmbătă șl duminică 
în Capitală. Vor fi prezențl ar
cași din R.D. Germană, Italia, 
Polonia, U.R.S.S. și, firește, 
România.

REZULTATE BUNE IN PROBELE 
DE PISTOL Șl PUȘCĂ CU AER 

COMPRIMAT

Pe poligonul de tir redus (cu 
aer comprimat) din parcul spor
tiv Dinamo din București s-au 
desfășurat primele probe ale con
cursului republican dotat cu 
„Cupa primăverii". La cele două 
probe de 10 metri, pușcă și 
pistol, s-au aliniat peste 130 de 
concurenți, dintre care clțiva au 
reușit rezultate bune, obțlnind 
norma de maestru al sportului, 
sau de candidat olimpic. Prin
tre aceștia s-au numărat Adrian 
Nițu, Marinică Trușcă, Ana Clo- 
banu — la pistol. Victor Dinu, 
Dumitra Matei — la pușcă șl 
alții.

Dar iatâ clasamentele — pistol 
eu aer comprimat — «enlori (60 
„diabo:ouri“) : 1. M. Trușcă
(Steaua) 5S0 p* 2. I. Floroiu (O- 
limpia Buc.) 569 p. 3. L. 
(Steaua) 561 p ; juniori 
Niță (Dinamo) 571 p. 2. 
(Dinamo) 571 p. 3. T. 
(U.T.A.) 557 p ; senioare . . 
Ana Ciobanu 381 p, 2. Anișoara 
Matei 878 p (ambele de la Di
namo Buc.), 3. Silvia Kaposztai 
(Steaua) 374 p ; junioare : 1.
Elena Maeovei 372 p, 2. Camelia 
Tudor 361 (ambele de la Dinamo), 
3. Dorina Guler (U.T.A.) 355 p. 
Pușcă eu aer comprimat — se
niori (60) : 1. V. Dinu (Steaua) 
573 p, 2. M. Dumitrescu (Metalul 
Buc.) 567 p, 3. E. Antonescu (Di
namo) 566 p ; Juniori : 2. V. Tăr- 
țan (Steaua) 570 p, 2. I. Joldea 
(Dinamo) 562 P, ~ —-*r_
(Steaua) 560 p ;
1. Dumitra Matei 
niela Popa J75 p 
Dinamo), 3. Eva
Brașov) 374 p : junioare 
■Ida Toader (Unirea 
ffl P, 2. Aurora Barbur (cJs_M. 
Baia Mare) 377 p. 2. Iulian* Cră
ciun (Steaua) 268 p.

întrecerile continuă la arme eu 
glonț.

Cornel POPOVICI-eoresp.

6. M. Bîrzu 
senioare 

Chin (Steaua) 1200 p, 
Robu (Olimpia Buc.) 

Terezia Preda (Sănă- 
Mureș). 4. Dorina

(Minerul Aninoasa) 
Liliana Nanciu (Olim- 

1094 p, 6. Florinela 
(A.S.A. Cluj-Napoca) : 
au terminat învlngă-

AURORA CHIN 
STĂNESCU -

LA TIR CU

Ionescu 
: 1. A.
C. Ball 
Sarkozi 
(40) : 1.

*. D. Stolan 
senioare (40) : 
3S0 p, 2. Da- 
(ambele de la
Olah (C.S.U. 

: L Da- 
Focșanl)

Șl VICTOR 
ÎNVINGĂTORI 
ARCUL

CA'IPIONATFL N ULIFlOPt PfMPT DITIZH
DE JINIOPI (D + 0 LA TOLEI

Conform programului tabiMt 
de federația de specialitate, cam
pionatul de calificare pentru Di
vizia de juniori șl junioare la 
volei se va desfășura între 11 și 
22 mai 1983. Localitățile sublimate 
slnt organizatoare. Iată grupele : 
FEMININ. SATU MAKE — CSȘ 
Satu Mare, CSȘ Orașul Dr. P. 
Groza, CSȘ Arad, CSȘ Lugoj și 
CSȘ Caransebeș ; TO PUȚ A — 
CȘS Toplița, Lie, Paplu Hartan 
Tg. Mureș, București I Confec
ția și CSȘ Blaj ; GALATI — CSȘ 
Galați, CSȘ Bîrlad, Știința Făl
ticeni, Ceahlăul P. Neamț șl CSȘ

A FOST INAUGURAT
Slmbătă și duminică a avut loc 

la velodromul Dinamo din Capi
tală prima reuniune a anului, 
alergări dotate eu „Cupa TJL d- 

. cllsm". La Întreceri au partici
pat peste M de competitori, iar 
rezultatele — pentru Început de 
sezon — le considerăm a fl bune. 
Remarcăm in mod special Umpli 
obținuți ta proba de KW m lan
sat : 11.1 — L George și 113 —

„Trofeul eficacității44 la baschet

V. BAICEANU A TRECUT DE 1000 p!
• După turneul desfășurat în 

Sala sporturilor din Constanța, 
Virgil Bălceanu (Farul) a depă
șit granița celor 1000 de puncte, 
el înscriind 1058 p, fiind lider 
detașat In clasamentul „Trofeului 
eficacității" oferit de ziarul 
SPORTUL. îl urmează : 1. R.
Boiștcanu (Politehnica Iași) 889 p, 

R. Tecău (C.S.U. Brașov) 832 
4. ' -
M.
6.

2.
P, 5.
P Iași) 733 p, 7. Z. Gellert (Dinamo 
Oradea) 732 p, — 
(Steaua) 
(I.C.E.D.) 
(Sportul
662 p.

O Un record nedorit 
rabil în turneele divizionare 
disputate la Constanța (1—6) șl 
In Capitală (7—12) : 25 de greșeli 
tehnice I tn fruntea clasamentu
lui (neoficial) al indisciplinei, 
Rapid a trecut pe locul I, blind 
locul Farului. Clasamentul la zi : 
1. Rapid 24 g.t. (la ultimul tur
neu : Gh, Dumitru 2 I, Pluturaș 
șl Mihuță), 2. Farul (Bălceanu 2, 
Radu 2), 3. C.S.U. Sibiu U (Tonca

M. caraion (Rapid) 827 p,
Chirilă (C.S.U. sibiu) 739 
D. Moisesct! (Politehnica

8. Fl. Ermurache
9. I. Carpen 

D. Dăian 
București)

700 p,
671 p. 10. - 
studențesc

și neono- 
,A-

2, Apostu și Bretz), 4—5. Dinamo 
Oradea (C. Die) șl I.C.E.D. (Ar
delean șl Pogonaru) cite 17 g.t., 
6—7. Steaua (Căpușan) șl Univer
sitatea Cluj-Napoca cite 16 g.t., 
8. BIUAS Bala Mare 14 g.t. (D. 
Dumitru, Ciocan și antrenorul A. 
Molnar), i. Dinamo București 11 
g.t. (Braboveanu, Ivascencu șl 
Popa), 10. Sportul studențesc 9 
g.t., 11. Politehnica Iași 8 gj„
12. C.S.U. Brașov 5 g.t.
• Epilog la un gest reprobabil : 

la meciul Rapid — Farul, Gh. 
Mihuță (Rapid) a lovit un adver
sar cu piciorul, motiv pentru 
care a fost eliminat din joc. A 
protestat (ta mod nejustificat) și 
ca urinare șl a primei abateri, 
a fost suspendat pe o etapă. A 
doua zi nu a jucat, echipa sa a 
pierdut partida cu LCJÎ.D. pe 
teren cu 79—93, la „masa verde- 
cu 0—2 și un punct ta clasament, 
deoarece formația Rapid nu a 
mal putut folosi decit doi ju
cători de 1 m, nerespectînd ast
fel prevederea regulamentară de 
a avea trei jucători de 2 m. Gh. 
Mihuță era al treilea jucător de 
2 m 1 Comentariile stat de prisos.

Tr.

SEZONUL DE VELODROM
C. Ciulei. Dealtfel, L George a 
fost performerul ceior două zile 
de întreceri. Sportivul dlnamovist 
■ clștigat nu mal puțin de trei 
probe din programul 

rezultatele. 2t0 m eu 
pe loc : L L George 

11,1 ; 2. C. Ciulei
114 ; X. Gh. Lăutaru 12,0 ; viteză : L L

590 m ca start 
L L George 35,4 ;

Ciulei 35,6 ; 3. M. Mărgi
nean 36,5 ; eliminare — 15 ture 
eu eliminarea la fiecare tar : 1. 
V. Mitrache (Dinamo) ; î. M. 
Mărginean ; 3. Gh. Lăutaru ; adl- 
țiune de puncte — 30 ture eu 
sprinturi la 3 ture : 1. Gh. Lău
taru 36 p șl un tur avans ; L 
Gh. Vasiliu (Steaua) 31 p ; 3. V. 
Rusu (STIROM) 29 p.

Dar lată 
start de 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
George 12,6 ; 
de pe loc : 
z. C. — - -

reuniunii.

ULTIMUL TURNEU IN
Bazinul din Arad găzduiește, 

de astăzi și pînă duminică, ul
timele etape (șapte la număr), 
reunite In cadrul celui de al șa
selea tur al Diviziei „A“ de polo. 
Deși răspunsul la cea mai im
portantă întrebare — cine va fi 
campioană ? — este practic cu
noscut, echipa Dinamo nemaipu- 
tînd pierde șansa de a urca din 
nou pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului național, întrece
rea prezintă un alt interes. Ast
fel, poloiștii de la Crișul mal 
cred în posibilitatea de a lua 
locul feroviarilor bucureștenl pe 
poziția secundă, în vreme ce ‘ 
Iul Voința Cluj Napoca — 
greșul București pentru 
patru rămîne In continuare 
chis oricărui rezultat.

Programul cuprinde cîte 
reuniuni zilnice — miercuri și vi
neri și cîte una — joi, aîmbătă 
șl duminică (dimineața de la ora 
9, după-amiaza de la ora 16).

due- 
Pro- 
k>cul 
des-

două

tele

De astăzi, la baza hipică

/

de as-

tdl

gimnastă a con- 
dovedlt Angela 
dotată ți extrem

tradi- 
cu 

întrecerea,

bilanțul 
la „euro
pe acum 
campiona- 
Budapesta,

ș.a. 
revenit

Dinamo

capabile 
șta- 
vir-

încep întrecerile celei
EDIȚII A „CUPEI RO

Sezonul competițional la că
lărie continuă, începînd 
tăzl, pe baza hipică din Lugoj, 
unde este programată 
ționala competiție dotată 
„Cupa României". 
ajunsă la cea de a 18-a edi
ție, se anunță Interesantă Și 
atractiva, la start fiind pre- 
zenți călăreți cu o bogată ex
periență dar și numeroși tineri 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia 
București, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Iași, C.S.M. 
Cluj-Napoca 
trofeul a 
Steaua (9), 
C.S.M. Sibiu (3), dar, 
de această dată vom 
un echilibru de forțe,

Craiova, A.S.A.
Fină acum, 

echipelor 
(5) și 
se pare, 
asista la 
ceea ce,

desigur, va 
teresantă.

Așadar, 
călare: >. 
României", 
valul hipic 
continua cu 
etapă a ca 
blican de 
pentru seni 
lor care a
echipa nați 
buna pregă 
zonul de ia

In sfîrșit, 
întrecerile 
disputele d 
tului de c 
care speră 
participare 
în sezoane

O constatare îmbucurătoare după „Cupa Tri

GIMNASTICA NOASTRĂ ARE Șl VIITOlT'DE
Flori s-au înălțat ta lumina 

arenei europene de la Goteborg, 
alte flori promit să se dezvolte, 
tot mal frumos, și cit de eurtad 
ta grădina gimnasticii noastre ! 
Aceasta este convingerea cu care 
am plecat la sfirșltul săptămlnll 
trecute de la sala din ștrandul 
tineretului, după cMeva zile de 
concurs ta cadrul unei bineve
nite competiții pentru speranțe, 
dotată cu „Cupa Triumf-XXV". 
Desigur, punctul de atracție al 
Întrecerilor — și, Implicit, spec
taculozitatea lor 
de participarea 
lotul național de junioare, aflate 
la prima apariție publică după 
recenta constituire a acestei gar
nituri, care lucrează ia munici
piul onești, sub conducerea an
trenorilor Atanaria Alba, Eliza 
Stoica, Fiorin ȘteOnescu. Afir
mația din capul rtadurtlor de 
față se sprijină șt pe impresii 
proprii, dar șl pe părerea unor 
reputațl specialiști, cum ar fi

— a fost dată 
sportivelor <Hn

binecunoscuta arbitră internațio
nală Emilia Liță sau antrenoarea 
Elena Marinescu. Aceasta din 
urmă, spre pildă, remarca — pe 
lingă apariția unor elemente noi 
în exerciții — faptul că, așa cum 
a reieșit din concurs, pe elemen
tele vechi, cu care gimnastele 
s-au prezentat la lot, s-a mun
cit mult, dîndu-ll-se o linie teh
nică de acurateța, 
unele ratări, dar 
pe seama dorinței 
lor de a arăta cît 
vedem cum vor 
fete, indiscutabil 
continuare !

Cea mai bună 
cursului s-a 
Sandu, o tlnără 
de ambițioasă, în progres de la 
zi la zi. Cum cuvinte de laudă 
s-ar cuveni și pentru marea ma
joritate a colegelor sale de la 
lot. Dar, iată numele ocupan
telor pozițiilor de frunte : eat. 
maestre — 1. Angela Sandu
(CJS.Ș. Triumf) 37,60, 2. Tania

Au existat șl 
le vom pune 
competltoare- 
mal mult. Să 

evolua aceste 
talentate, In

Botea (Pet 
Bortoloti 
sărituri : 
ralele : 
btrnă :
Baia Mare 
Sandu 19, 
compus : 
37,30, Raia 
blu) 37.
(C.S.Ș. Ga 
MAdălina 
Aurelia oo 
genla Gol 
sol : Ral 
a TV-a : 
Ml reia 
37,30, Li 
Triumf) 
(C.S.Ș. < 
Liliana S 
Cătălina 
btrnă : LII 
Violeta 
8,35 : echi 
C.SJȘ. Tri 
177,60, C.S.

GIMNASTICA FEMININĂ lNTR-0 NOUĂ ETAPĂ DE AFIRMARE
fCrmcre (fin pap. fl

zlast, de o mare profesionaii- 
tate, au dovedit un fapt In
contestabil : școala românească 
de gimnastici a găsit mijloa
cele de mobilizare a tuturor 
forțelor, capacităților erganiza- 
tariee. competenței specialiști
lor, și lată eâ frumoasa tradi
ție românească a „medaliilor 
europene" este continuată la 
u nivel apreciat de toți spe
cialiștii gimnasticii. In 1973, la 
Londra, au font Alina Goreac 
și Anca Grigoraș. a urmat *- 
firmarea strălucită a Nadiei 
Comăneci la SUen, in 1975, 
alături de care a urcat atunci 
pe podium din nou Alina Go
reac- La Fraga, in 1977, în 
prim-plan au fost Nadia și 
Teodora Cngureanu, la Copen
haga, in 1979 alături de Nadia 
a apărut Emilia Eberle, pentru 
ea la Madrid, in 1981, să ur
meze Cristina Grigoraș și Ro
die* Dunca.

Acum, în prologul unui an 
competitions! deosebit de greu, 
această nouă ediție a campio
natelor europene le Lansează 
puternic in marea arenă inter
națională pe Ecaterlna Szabo, 
Lavinla Agache șl Mihaela 
Stănuleț, In această simbolică 
ștafetă a generațiilor și a afir
mărilor europene se reflectă 
capacitatea școlii românești de 
gimnastică de a lansa in per
manentă noi și noi valori, 
competitive la cel mal ridicat

nivel internațional, 
să mențină la înălțime 
dieta pe care măiestria, 
tuozitatea tehnică și forța ine
galabila ale Nadiei Comăneci 
au ridicat-o attt de sus. Exis
tă, deci, toate motivele ea re
zultatele obținute la campiona
tele europene de la Goteborg 
să fie privite eu deosebită sa
tisfacție, și sînt pe deplin me
ritate felicitările pe care le 
adresăm sportivelor, colectivu
lui tehnic, federației de spe
cialitate, profesorilor și edu
catorilor de la școala generală 
nr. 1 din Deva pentru modul 
cum pregătesc gimnastele pen
tru marea performanță, și cum 
valorifică talentul acestora.

Este neîndoios faptul că 
gimnastica noastră feminină
— după cum ne-au declarat 
și numeroși specialiști cu care 
am stat de vorbă la GSteborg
— se află pe un drum bun, 
care poate duce spre noi și 
prestigioase afirmări interna
ționale. Pregătirea tehnică pro-
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DIVIZIA „A" DE POLO
Iată etapele de mîine : etapa a 
XXXVI-a : Crișul Oradea — 
C-N.A^JC. București, Viitorul Li
ceul nr. 37 București 
Cluj-Napoca, Dinamo
— Rapid Arad, Rapizi
— Progresul București 
XXXVII-a : C-N.AJS.E.
mo, Viitorul — Rapid Arad, Pro
gresul — Crișul, Voința — Rapid 
Buc. De notat că cele mal in
teresante partide au loc vineri 
(Dinamo — Rapid Buc.), sîmbătă 
(Rapid Buc. — Crișul) șl dumi
nică (Dlnamo — Crișul).

înaintea turneului de la Arad,

— Voința 
București 
București 

; etapa a 
— Dina-

clasamentul se prezintă astfel :
1. DINAMO 35 31 3 1 482-242 65
2. Rapid Buc. 35 28 2 5 348-221 58
3. Crișul 35 25 2 1 416-260 54
4. Progresul 35 14 3 18 291-324 31
5. Voința 35 14 2 19 285-317 30
4 Viitorul 35 3 23 283-388 21
7. C.N.A.S.E. 35 4 5 26 281-382 13
L Rapid Arad 35 3 2 30 198-400 1

priu-zisă, preocuparea 
nuă pentru găsirea de 
mente și mișcări noi, 
nale, ținuta și prezentarea ge
nerală în concurs, expresivi
tatea in execuție — toate aces
tea constituie atuuri impor
tante ale gimnastelor noastre. 
Ceea ee a impresionat in mod 
special a fost faptul eă Româ
nia s-a impus la campionatele 
europene nu cu o singură per
sonalitate, cum a fost cazul la 
cele trei ediții consecutive in 
care titlul absolut a fost cu
cerit de Nadia Comăneci, ci 
eu trei gimnaste, deci eu toa
te sportivele prezente in Între
cere, toate medaliate. Omoge
nitatea Ia nivel ridicat a fe
telor noastre a decis, in cele 
din urmă, frumosul buchet de 
succese realizat la Goteborg.

Este meritul colectivului teh
nic al lotului de la Deva — 
antrenor-coordonator Adrian 
Goreac, Maria Cosma și Octa
vian Belu —, de a privi cu o- 
biectivitate șl realism rezulta
tele obținute, de a le situa, 
cu luciditate, în contextul o- 
bligațiilor generale ale glmnas- 
țicii, ale mișcării noastre spor
tive. Satisfăcuți de bilanțul 
remarcabil realizat 
pene“, ei privesc de 
in profunzime spre 
tele mondiale de la .
obiectiv competițional de mult 
mai mare dificultate, cu noi 
date, care trebuie apreciat și
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Lugoj leri, la sediul F. R. F. a avut loc

A 18 a
El"

I 0 UTILĂ CONSFĂTUIRE
Ileri, la sediul F.R. Fotbal, a 

avut loc o consfătuire de lucru 
ia care au participat președinții

I cluburilor din primul eșalon al 
fotbalului nostru, arbitrii din lo
tul „A“, ziariști de sport. Cu

pra nivelului mediocru al 
campionatului, considerîndu-se că 
formații ca F.C. Constanța, Po
litehnica Timișoara, Petrolul Plo
iești, F.C.M. Brașov, Chimia Rm. 
Vîlcea și chiar C.S. Tîrgoviște

lupta mai in-

zile, 
„Cupa 
festi-

i Lugoj va 
lie din prima 
tului repu- 
și obstacole 

[te rîndul ce- 
p un loc In 
să probeze 
Ictuată In se

nina viitoare, 
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jeomplet, la 
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Idente.

XV“
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Din propunerile partidpanților la discuții :
• respectarea cu strictețe a spiritului și literei Regulamentu

lui de organizare a activității fotbalistice ;
• întărirea șl sprijinirea echipelor care vor participa, din 

toamnă, in competițiile europene intercluburi ;
• jocurile fiecăreia din ultimele patru etape ale campiona

tului Diviziei „A" să Ce programate tn aceeași zi și la aceeași 
oră ;
• la partidele Importante să fie delegate brigăzi omogene, 

de arbitri numai din lotul „A" ;
• o mai mare atenție muncii educative la cluburi din partea 

factorilor responsabili, in așa fel Incit, în cel mai scurt timp 
posibil, abaterile disciplinare ale fotbaliștilor să dispară cu 
desăvlrșire ;
• rediscutarea formulei competiționale la toate cele trei eșa

loane, dispersarea Jucătorilor de valoare In prea multe echipe 
fiind in defavoarea calități! întrecerilor ;
• observatorii federali să-și facă pe deplin datoria, să fie 

mal exigenți ;
• control riguros la porțile de intrare a publicului în tri

bune, pentru împiedicarea accesului spectatorilor eu sticle sau 
alte obiecte care pot C aruncate in teren ;
• promovarea de noi arbitri In lotul ..A" care este prea res- 

trlns, Insuficient numeric chiar șl pentru necesitățile Divi
ziei „A".

acest prilej, s-au discutat unele 
probleme de actualitate ale ac
tivității fotbalistice la nivelul Di
viziei „A" și s-au făcut 0 serie 
de considerații pe marginea ar
bitrajelor prestate In acest retur 
de campionat.

La primul punct al ordlnel de 
zi, a luat cuvlntul vicepreședintele 
F.R. Fotbal, Mircea Pascu. Ară- 
tînd că In stilul de muncă al 
federației a devenit un principiu 
analiza periodică a activității, el 
s-a referit la o serie de aspecte 
pozitive șl negative care au 
Ieșit în evidență în această 
perioadă. S-a insistat asu-

sînt departe de cerințele fot
balului modern. Constatlndu-se 
serioase carențe de ordin disc4- 
piinar, s-a atras atenția condu
cătorilor de cluburi șl antrenori
lor, care și el, trebuie spus, cad 
adesea în greșeală, să manifeste 
in viitor mal multă exigență, să 
pretindă jucătorilor o atitudine 
exemplară atît pe terenul de 
sport, cit și In afara lui.

O analiză amplă, la obiect, a 
arbitrajelor prestate la meciurile 
de Divizia ,.A“ disputate în prima 
parte a returului a prezentat 
Franclsc Coloși, președintele Co
legiului central de arbitri. „Ar-

DE LUCRU
bitrajele acestor jocuri au fost 
in general bune, fapt constatat de 
observatorii federali, precum și 
de calificativele acordate în 
presa sportivă. Intr-un număr de 
jocuri, insă, greșelile comise de 
unii dintre arbitrii noștri au 
provocat enervare In rindul spor
tivilor și spectatorilor, și au com
promis uneori spectacolul spor
tiv. In general, greșelile de ar
bitraj comise s-au datorat și in 
acest retur de campionat acelo
rași deficiențe în pregătirea ge
nerală a unor arbitri : lipsă de 
curaj șl fermitate, o oarecare 
avantajare a echipelor cu „firmă" 
sau a echipelor gazdă, teama de 
a sancționa jucătorii cu nume. 
Șovăiala, nesiguranța sau lntîr- 
zierea cu care au fost sancțio
nate in unele jocuri încălcarea 
prevederilor regulamentului au 
generat multă indisciplină in rin
dul unor formații din prima noas
tră divizie", a spus vorbitorul.

In concluziile consfătuirii, con
ducerea C.N.E.F.S. a felicitat 
echipa națională șl formația Uni
versitatea Craiova pentru fru
moasele rezultate înregistrate 
pină acum, subliniindu-se eă 
F.R. Fotbal ar fi putut, totuși, să 
ajute mal mult echipa eralovea- 
nă tn etapa semifinalelor Cupei 
U.E.F.A. s-a cerut ea ulti
mele șase etape ale campiona
tului să Ce disputate de toate 
echipele tn mod eoreet, în spi
ritul fair-play-olul.

F. C. BAIA MARE-LOTUL OLIMPIC 2-1 (2-0)
BAIA MABE, U (prin telefon). 

In orașul liderului seriei a m-a 
a Diviziei „B", In care Iubitorii 
fotbalului speră ca echipa lor fa
vorită să revină la frumoasele 
zile de Divizia „A", lotul olim
pic, in actuala sa componență, 
fără majoritatea jucătorilor care 
au evoluat in meciul cu Olanda, 
a fost întîmpinat cu entuziasm. 
Pe o vreme bună pentru fotbal, 
10 000 de spectatori au asistat 
marți după-amiază, la o atrac
tivă intUnire In care, sub tricou
rile lui F.C. Bala Mare, i-am re
văzut pe Tătăran, Sept, Koller, 
Sabău, Dragomlrescu, nume cu
noscute în fotbalul nostru. Deci, 
victoria localnicilor să nu sur
prindă, mal ales, că după pauză, 
de pildă, la „olimpici" nu evo
luau decît doi jucători folosiți 
in partida cu Olanda (Stancu și 
Bogdan). Asta nu scuză evoluția 
modestă a celor mal mulțl din
tre fotbaliștii care au taibrăcat 
tricoul reprezentativei olirr dce. 
F.C. Baia Mare, spre lauda el, 
a luat jocul in serios, a ținut 
la eartea sa de vizită, de lideră 
a seriei a m-a a Diviziei „B", 
și ne-a lăsat o frumoasă Impre
sie. Scorul s-a stabilit ta felul 
următor: Sept (mln. tt) a cen
trat înalt și Sabău a reluat eu 
capul de la 1» metri (ta Hpsa 
marcajului apărătorBor adverșl) 
și a Înscris fără drept de repli

că in poarta lui Caval, care și 
el a ezitat; in mln. 28 scorul a 
devenit 2—0: la o pătrundere a 
lui D. Moldovan (faultat la 17 
m, dar arbitrul a lăsat avantaj 
foarte bine) acest talentat Tul- 
ba a înscris, plasînd balonul la 
colț.

După pauză, „răniți în orgo
liu" olimpicii echilibrează parti
da, chiar domină, dar șutul lui 
Kiss (min. 34) nu nimerește poar
ta, iar Mihuț (min. 80) șutează 
imprecis de la 10 m (cum făcu
se dealtfel șl Blro T, In mln. 
25). Dar același Tulba, impetuos, 
a ratat în mln. 58 șl 82. In mln. 
70, în poziție de gol, Nica a fost 
faultat în careu, dar băi măr ea- 
nul I. Ghergheli, bun în rest, n-a 
acordat penalty-ul care se cu
venea. In sfîrșit în mln. 84, la 
centrarea lui Bența, Nica a de
viat balonul în gol : 2—1.
LOTUL OLIMPIC : Caval —
Teleșpan (min. 46 Kiss), Za
re (mln. 67 Biro I), Bumbescu 
(min. 58 Tătăran), Bogdan — Bă
lan, Varga (min. 58 STANCU), 
Mihuț — NICA, Biro I (mln. 4S 
Jurcă), BENȚA. F.C. BAIA MA
RE: Feher — Buzgău, TATARAN 
(min. 64 Hotico), Ignat, Koller — 
Rus (min. 12 Raț), Sabău. D. 
MOLDOVAN — Sep!, TULBA, 
DRAGOMIRESCU.

Constantin ALEXE

Juniorii „tricolori" au plecat azi la Londra

TINERII FOTBALIȘTI ROMANI. DORNICI DE 0 COMPORTARE LA ÎNĂLȚIME
Iugoslavia, Turcia și Italia - adversarele echipei noastre din grupa „B“

PREGATIRILE LOTULUI DE TINERET
Ieri, un joc-școală cu TEPRO Iași

Și pregătirile lotului de tineret 
se află în plină desfășurare In 
perspectiva meciului de sîmbătă, 
de la Iași, cînd va lin.tllnl echipa 

similară a Cehoslovaciei în ca
drul preliminariilor campionatului 
european. După o primă etapă
oo<n6rimată la București, unde,
pe lingă obișnuitele antrenamen
te zilnice, tinerii noștri jucători 
au susținut sîmbătă șl un meci 
de verificare cu formația Dinamo 
(scor 1—3), elevii antrenorilor 
Comei Drăgușin și Nicolae Pan- 
tea parcurg în prezent „etapa 

Iași44, ei ajungînd luni în orașul 
care va găzdui sîmbătă partida 
cu fotbaliștii cehoslovaci. Lo-tul 
are următoarea componentă : 
Alexa și Dohot — portari ; Mă- 
năilă, Belodedici, Gheorghiu, 
Eduard, Jenei și Matei — fundași; 
Balint, Movilă, Eftimie, C. Iile, 
Călin și Minea — mijlocași ; Gin
gii, Nemțeanu, V. Radu șl O. 
Popescu — înaintași. în cursul 
^ilei de luni au avut loc două

an.tren am ente, iar ieri, după o 
ședință de pregătire desfășurată 
în cursul dimineții, lotul a sus
ținut, după-amdază, un joc-școa- 
lă cu divizionara „C“ ieșeană 

TEPRO, obținînd victoria eu 8—0 
(5-0).

Din păcate, medicul lotului, 
Gheorghe Untea, și masorul Ion 
Vasiiache au și ei un program 
foarte intens — pe care nu l-ar 
fi dorit la asemenea cote —, de
terminat de refacerea cit mai 
grabnică a trei jucători de bază 
care sftnt accidentați. Este vorba 
cie Balint (leziune veche muscu
lară în curs de vindecare), C. 
nie (traumatism la genunchi) și 
Eduard (traumatism la gleznă), 
care urmează un program spe
cial de refacere, fiind speranțe 
ca eforturile care se depun pen
tru recuperarea lor să fie încu
nunate de succes.
Miercuri lotul de tineret are pre

văzut în program alte două an
trenamente.

După doi ani. reprezentativa 
de juniori a tării noastre se va 
alinia iarăși la startul unul tur
neu final al Campionatului euro
pean de juniori .A‘ (fostul Tur
neu U.E.F.A.). Șl poate eă de 
astă-dată drumul tinerilor noș
tri -tricolori" va £1 ceva mal— 
lung decît în anii trecuți ta ■- 
ceastă competiție, ajunsă acum 
la a 36-a ediție. Pentru că, de 
regulă, ea s-a poticnit mereu tn 
faza grupelor, indiferent că din 
aceste grupe au tăcut parte echi
pe puternice sau din a doua ca
tegorie valorică a fotbalului con
tinental. Iar pentru a fi foarte 
exacti, să subliniem că de 21 de 
ani (din 1962 cînu a elștlȚat la 
București finala cu Iugoslavia) 
selecționata de juniori a Româ
niei n-a mai ajuns In fazele 
finale ale competiției... Dar iată 
ultimele noutăți din tabăra -tri
colorilor" juniori :

După meciul cu Pandurii Tg. 
Jiu (1—1) de duminică, lotul a 
făcut — luni si marți — pregăti
rile obișnuite, de menținere a 
formei sportive. Nu există ju
cători accidentat! In grupul ce
lor 17 care au pornit azi spre 
Londra : portari : Iasko, Bar
ba ; fundași : Rus, Ilovan,
llezaroș, Szel, Cirstca si Bănuță;

mijlocași : Mateuț. Săndol, Bici, 
șl Mărgărit; Înaintași: Țlrlea, Vă
di, Bobaru șl Hagl.

Antrenorii lotului — Marcel Pl- 
gulea si Costlcă Toma. Medic : 
Eugen Cristea.

.Grupa din care facem parte, 
auturi de echipele Iugoslaviei, 
Turciei si Italici, este foarte di
ficilă, afirma, ieri. Mareei Plgu- 

lea, antrenor principal al lotu
lui. Ne-am pregătit însă serios 
pentru a avea o comportare elt 

mai bună. Dealtfel, șl jucătorii 
slnt ferm hotărițl să nu facă 
nici un rabat efortului impus de 
o asemenea întrecere, eu me
ciuri grele, disputate <Hn două 
In două zile .

Echipa noastră va fi cazată la 
Cunrad mternatlonal Hotei din

Londra șl va susține meciurile 
In următoarea ordine :

13 mal: cu Iugoslavia (ora 19,30. 
stadion Aidershot)

15 mai : cu Turcia (ora 15, 
stadion Reading)

17 mal : cu Italia (ora 19, sta
dion Orient)

Iată și componența celorlalte 
grupe : Cehoslovacia, R.F. Ger
mania, Bulgaria și Suedia (gru
pa „A") ; Anglia, Scoția, Spania 
și U.R.S.S. (grupa „C"): Finlan
da, Franța, Irlanda și Belgia 
(grupa „D"). în semifinale se 
vor Intîlnl câștigătoarele grupelor 
,A“ cu „C“ și „B“ cu „D“. Com
petiția se va Încheia In 22 mal, 
21 cînd slnt programate finala 
mare si cea pentru locurile 3—4.

Laurențiu DUMITRESCU

Priviri spre eșalonul secund

VICTORIE CU EMOȚII ÎN FINAL
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PATRU ZILE PINĂ LA MECIUL CU
(Urmare din pag. 1) 

renului e foarte greu de con
cretizat — dovadă si faptul că 
în meciurile de pină acum 
„intre mari" nici o echipă (cu 
excepția României) nu a obți
nut numai victorii pe teren 
propriu (Italia a pierdut cite un 
punct in fața Cehoslovaciei și 
României, iar Cehoslovacia, la 
rindul său, a cedat un punct in 
fața Suediei).

<9 MAI C063

IRAGERt EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

ȘANSE MULTIPLE DE NOI $1 
MARI SUCCESE I
In cadrul a 6 extrageri cu 
un total de 42 numere,
ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE :
© autoturisme „Dacia 1300**
© mari sume de bani 
© excursii peste hotare 
BILETELE DE 25 LEI VARIANTA 
AU DREPT DE CIȘTIGURI LA 
TOATE EXTRAGERILE I
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE 
«îmbăta 14 mai 1983.

Meciul cu Cehoslovacia este, 
deci, al treilea in care se dâ 
un examen al creației. Din fe
ricire, jucătorii noștri nu por
nesc de la ideea că Cehoslova
cia e o echipă mai ta tnde- 
mînă, cum ar fi, poate tentați 
unii să creadă prin prisma 
Guadalajarel și a medului ciș- 
tlgat pe teren propriu, tn 
campionatul european, la Bucu
rești. O atitudine de respon
sabilitate care ține seama șl 
de faptul că Universitatea 
Craiova a făcut un calcul oa
recum simplist cînd a consi
derat că acel 0—0 de la Li
sabona o prezintă pe Benfica 
drept o echipă mai la tnde- 
mînă.

Meciul cu Cehoslovacia este 
unul care ridică probleme noi. 
Dacă ar fi să folosim termino
logia șahistă, mereu mai po
trivită cu eșichierul verde, am 
zice că, după partida cu Ita
lia, in care a predominat o- 
rientarea pozițională, determi
nată și de rigoarea herreristă 
a echipei lui Bearzot, acum 
se conturează o altă! partidă, 
cu orientare probabilă spre 
eombinativ, ceea ce Înseamnă 
cu totul altceva.

CEHOSLOVACIA
La această oră, tricolorii se 

pregătesc pentru acest ultim 
asalt pe teren propriu, după 
care vor urma trei jocuri 
consecutive „afară", in care 
orizontul e mult mai larg, de
oarece orice punct câștigat ae 
scrie in „clasamentul adevă
rului". Cu alte cuvinte, prin 
această prismă, meciul cu Ce
hoslovacia e obstacolul eel 
mai înalt în cursa cu- obsta
cole pentru Paris. Este meciul 
care are doar varianta creației 
și a dăruirii, după care regis
trul devine mult mai variat, 
el presupunind multiple posi
bilități intru rotunjirea numă
rului de puncte necesar victo
riei finale.

Oricum, cronicarul se simte 
dator să amintească faptul că 
pe parcursul unui an și jumă
tate — de la Berna 1981 tri
colorii nu au cunoscut înfrin- 
gerea în meci oficial — echipa 
noastră a făcut saltul de la 
„al patrulea favorit" la condi
ția unei echipe care se află 
în prim plan. De meciul eu 
Cehoslovacia depinde parafa
rea acestei frumoase ascen
siuni.

„U“ CluJ-Napoca n-a reușit 
nici la Cavnic, tn compania Mi
nerului, să obțină un rezultat 
favorabil. După cum se știe a 
pierdut la limită, 1—0, păstrînd 
locul 3 în clasamentul seriei a 
m-a, insă la o diferență de două 
puncte față de celelalte preten
dente la promovarea în „Afi — 
F.C. Baia Mare șl U.T. Arad. 
Studenții au Încercat prlntr-o țe
sătură de pase să păstreze cit 
mai mult timp balonul șl apoi 
prin Suclu, Bucur șl Boeru să 
declanșeze acțiuni rapide spre 
poarta lui Pop. Tactica lor pu
tea da roadele scontate dacă 
apărarea nu s-ar fi clătinat și 
cedat ta minutul 14 ta un atac 
inițiat de Lenghel, pe partea 
dreaptă și finalizat de Șomcu- 
tean. In ultimele I minute clu
jenii au avut posibilitatea să 
răstoarne scorul ta favoarea lor 
însă Boeru (mln. 85) ți Bucur 
(mln. 90) au ratat din poziții 
extrem de clare.

După cum s-a văzut, șansa a 
fost de partea gazdelor, realizlnd 
o victorie meritată deoarece au 
dominat mal mult timp. în acest 
sens datele statistice stat grăi
toare : șuturi la poartă : K—3 ; 
pe spațiul porții : 4—2 ; cernere : 
1#—4. Jucătorii Minerului au știut 
să anihileze piesele de bază ale 
lui „U" (de altfel Stidu a fost 
schimbat tn min. 65), Iar dacă

Condruc și Lukas, din situații 
clare, ar fi șutat pe spațiul 
porții, scorul putea lua proporții 
imediat după pauză. Succesul de 
duminică al Minerului se dato- 
rește, In special, comportării 
bune a liniei mediane (Mociran, 
Condruc, Lukas), care a muncit 
mult, cei trei fiind prezențl atlt 
în faza apărării cit șl in aceea 
a atacului. De asemenea, merită 
de subliniat și faptul eă, ta 
afară de fundașul Rațlu, prezent in 
formație din primul minut al 
partidei, In repriza secundă a 
fost Introdus un al doilea junior
— Dorobanțu, cu reale calități, 
Juclnd eu doi juniori (șl nu 
lntr-un oarecare meci U condu
cerea Minerului a oferit un fru
mos exemplu (demn de urmat 
șl de alte divizionare „B") de 
creștere șl promovare a elemen
telor tlnye.

Ș. Necșulescu (Tîrgoviște) a 
condus foarte bine următoarele 
formații : MINERUL t Pop — Ra
țlu, Boloș. Hlin, Buciu — Mod- 
ran, condruc, Lukr (mln. 83 
Stenczel) — Lenghel Șmln. 60 
Dorobanțu), Cristea, Șomeutean. 
„U- CLUJ-NAPOCA: Vladu — 
Feșni, Ciocan, Neamțu, I. lfure- 
șan — Porațcbl, Cațaros, Bucur
— Suciu (mln. 6S Stoica), Flșic, 
Boeru (min. 87 Vădana).

Pompiliu V1NTTLĂ

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• ASTAZI LA SLATINA, F.C. 

OLT — C.S. TÎRGOVIȘTE. Un 
interesant joi amical va avea loc 
astăzi la Slatina, Intre dăvlzlo-

• CiȘTIGUL ESTE MARE, SE
CRETUL ESTE MIC : LOZ IN 
PLIC I Nu de mult au fost pu
blicate in această rubrică numele 
mal multor recenți posesori de 
autoturisme obținute la Loz tn 
plic. Vă facem cunoștință astăzi 
și cu dțiva recenți ciștlgători al 
unor importante sume de bani : 
Manolache Cornelia (Suceava), 
Drăghici Ecaterina (București), 
Costea George Daniel (Brașov), 
Lovin Vasile (Gorban — sat. jud. 
Iași), Nan Zamfira (Constanța), 
Rusu Aurica (Petroșani) șl Bog
dan Ana (Timișoara) — cite

Of SUI LOTO PRO^OSPORl INrORHUZA
20.000 lei ; Lungo , Petru (Doro- 
hoi), Munteanu Aurel (Slghetu 
Marmațiel), Weltner Edith (Tg. 
Mureș),
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 11 mal 
1983, se desfășoară tnceplnd de 
la ora 15,30 in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi transmise In 
cursul serii la televiziune șl 
radio.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN S MAI. 
Cat. 1 (13 rezult.): 1 variantă
25% — autoturism Dacia 1300; 
Cat 2 (12 rezult): 56 variante
25% a 4.755 lei; Cat 2 (U rezult):- 
24 Variante 100% a 1.789 lei si 797 
variante 25% a 447 leL Report 
la cat I: 151.881 leL Autoturis
mul „Dacia 1300“ obținut pe un 
buletin jucat 25%. a revenit par
ticipantului VIRGIL ȘOIMOȘAN 
din Oradea.

narele ,,A“ F.C. Olt șl CLS, Tfr- 
goviște. Medul va taceoe la era 
M.

a azi, IN CAPITALA. 1*1 a- 
toactiv joc amical va avea too 
astăzi pe stadionul Republicii 
din Capitală. Este vorba de me
dul dintre echipele RAPID 
BUCUREȘTI șl PETROLUL PLO
IEȘTI. Partida va începe la ora 
1*.

a PARTIDE RESTANTE ÎN 
DIVIZIA „B“ — SERIA A H-a. 
Azi la Roșiori se va disputa me
dul ROVA — ȘOIMII IPA SI
BIU (arbitru : Gh. Constantin — 
Rm. Vilcea), iar mîiine, la Motru, 
partida MINERUL — LP. ALUMI
NIU SLATINA (arbitru M. Nlco- 
lau — Bacâiu). AtPbeSe Jecutl var 
începe la ora 18.



Campionatele europene de box ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU C. E. DE JUDO

C. TITOIU SI M. CIUBOTARU ȘI-AU ASIGURAT
VARNA, 10 (prin telefon). 

Cea de a 25-a ediție a Cam
pionatelor europene nu a reu
șit — așa cum se spera — să 
bată recordul de participare 
stabilit la Madrid. Pentru în
trecerile de la „semimuscă* și 
„supergrea", categoriile cel 
mai puțin populate, competiția 
începe abia miercuri, cu faza 
sferturilor de finală. Situația 
e aceeași și pentru boxerii fa
vorizați de tragerile la sorți 
la celelalte categorii, cu excep
ția „semimi jlociei*, unde toți 
sportivii au boxat in prelimi
narii. Din păcate, numărul re
lativ mic de participanți la în
treceri nu a adus un plus de 
valoare față de edițiile trecu
te. Am asistat pînă acum la 
prea puține partide vrednice 
de ringul europenelor, ceea ce 
duce la concluzia că boxul con
tinental trece printr-o perioadă 
de eclipsă. Pînă acum nu am 
văzut nici un tinăr care să se 
apropie de valoarea vechilor 
campioni, de talia lui Lemeșev 
sau a lui Simion Cuțov, ca 
să ne referim doar la doi 
boxeri de excepție ai pugilatu
lui de pe bătrinul continent.

în aceste condiții, e de aș
teptat ca la unele categorii să 
avem finaliști-surpriză sau 
chiar campioni care cu greu 
ar fi putut fi prevăzuți după1 
primele meciuri. Se pare că 
asistăm la o nivelare valorică, 
dar nu spre cotele de vîrf, ci 
spre cele medii.

MEDALIILE
Marți seara C. Tițoiu — la 

„muscă” și M. Ciubotaru — la 
„semimijlocie* au susținut par
tidele cu miza medaliei de 
bronz, In compania lui Wolf
gang Prosch (R. D. Germană) 
și, respectiv, Jena Svegaard 
(Danemarca). Pentru Tițoiu 
meciul eu Prosch nu a fost 
o „premieră*. B lși cunoaște 
adversarul tac* de la trecuta 
ediție a C.R, dnd l-a învins 
la puncte după • disputa echi
librați, chiar ta primul tur, 
calificîndu-se la Tampere, ta 
cele din urmă, ta finala cate
goriei.

Cum era și de așteptat, C. 
Tițoiu l-a învins dar instate de 
limită pe Wolfgang Prosch 
(R. D. Germană), care s-a 
rănit la arcadă ta prima 
repriză și a abandonat Cam
pionul nostru și-a asigurat me
dalia de bronz, urmtad să bo- 
xeze în semifinalele competi
ției.

La categoria semimijlocie, 
Mihai Ciubotarn a fost, de *- 
semene», victorios in această 
gală, invingind la puncte pe 
danezul Jens Svergaard și fi
ind sigur pe medalia de bronz.

Amănunte, în numărul urmă
tor al ziarului nostru.

Alte rezultate : cat. cocoș: S. 
BuzoH (Iugoslavia) b.p. G. Kocses

DE BRONZ
(Ungaria); K. Klrsteyn (R.D. 
Germană) b.p. M. stecca (Italia); 
P. Madura (Cehoslovacia) b.ab. 
Miloud Kadour (Franța); I. Alek
sandrov (U.R.S.S.) b.p. K. Gheor- 
ghlev (Bulgaria); cat. mijlocie: 
S. Lakomlec (Polonia) b.ab. T. 
Sveen (Norvegia); N. Redjept 
(Iugoslavia) bab. p. Laasanen 
(Finlanda); s. Karakelle (Turcia) 
b.p. A. Louehrey (Irlanda); A. 
Bauer (KJ. Germania) b.p. J. 
Bakoe (Ungaria); V. Melnik 
(UJtA^.) b.p. V. SarvelM (Fran
ța); H. Maske (R.D. Germană) 
b.p. K. Brandau (Austria); L 
Anghelov (Bulgaria) b.p. P. Raam- 
adanek (Olanda); cat. semigrea: 
K. CUtei (Turda) b.k.o. J. Sta* 
(Olanda); J. Hanr.lnen (Finlan
da) b.p. K. Seller (R.F. Germa
nia) ; r. Skrzecz (Polonia) b.p. 
C. Corpi (Suedia); cat. grea: G. 
Skrzecs (Polonia) b.p. V. Bosa- 
kov (Bulgaria); A. Manfred! (I- 
taHa) bAb. D Ped (Iugoslavia); 
G. Alvlcs (Ungaria) b.p. W. Roh
nert (R D. Germană) : R. Roe- 
ehlglanl (RJ. Germania) b.p. M. 
Har.a (Norvegia).

★
Miercuri urcă ta ring Dra- 

gomir Ilie (cu Sigfried Meh- 
nert) și Gheorghe Simion (cu- 
Thomas Corr).

Petre HENȚ

ETAPĂ AGITATĂ

A PLECAT IERI DIMINEAJĂ LA PARIS
Mîine, in cunoscuta sală pa

riziană „Pierre de Coubertin* 
încep campionatele europene 
de judo, aflate la cea de a 
XXXII-a ediție. Iată echipa 
țării noastre care a plecat ieri 
dimineață la Paris : Gheorghe 
Dani (categoria superușoară), 
Constantin Niculae (seml- 
ușoară), Simion Toplicean (u-

șoară), Mircea Frățică (semi-' 
mijlocie) și Costel Năftică 
(semigrea). Sportivii români 
sint însoțiți de Iacob Codreu, 
antrenorul lotului reprezenta
tiv, de arbitrul internațional 
Mihai Platon și de secretarul 
responsabil al F.R. Judo, Ae- 
ton Muram, conducătorul de
legației.

ACTUALITATEA LA TENIS
• în primul tur al turneului 

de la Florența, Florin Segăr- 
eaanu l-a eliminat cu 8—0, ă—3 
pe Freddie Sauer, Ștefan Sl- 
monsson a dispus cu 8—3, 8—4 
de Paolo Bertolucci.
• La sfirșitul săptăminii 

trecute au avut loc mai multe 
lntOniri ta cadrul Cupei Da
vis: zona asiatică (semifinale): 
Toyota : Japonia — Coreea de 
Sud 4—1, Delhi : India — 
Thailanda 5—0 ; zona america
nă (semifinale) : Montevideo : 
Uruguay — Brazilia 2—3, Qui
to : Ecuador — Canada 4—1 ; 
zona europeană „A* (turul D: 
Varșovia : Polonia — Belgia 
0—5 ; Lisabona : Portugalia — 
Olanda 1—4, Monte Carlo : 
Monaco — Luxemburg 4—1 
(învingătoarele s-au calificat 
pentru turul doi, alături de 
R. F. Germania, Israel, Egipt, 
Elveția și Grecia), zona euro

peană „B“ (turul I) : Istan
bul : Turcia — Zimbabwe #—K 
Zagreb : Iugoslavia — Tunisia
5— 0, Ternitz: Austria — Ma
roc 5—0, Alger : Algeria — 
Bulgaria 1—4 (învingătoarele 
s-au calificat pentru turul do< 
alături de Ungaria, Finlanda, 
Norvegia și Spania).
• Spania a cîștigat, neaș

teptat, a Vl-a ediție a „Cupei 
națiunilor* dispunind ta fina
lă cu 2—1 de echipa Austra
liei (viitoarea adversară a re
prezentativei noastre în Cupa 
Davis) : Higueras — Edmonson
6— 2, 6—4, Orantes — Cash 
6—3, 6—2, Higueras, Gimenezl 
— Cash, Edmonson 5—7, 8—4, 
1—8.
• Francezul Gilles Moreton 

a cîștigat „Cupa Vidy“, la 
Lausanne, învingîndu-1, în fi
nală, pe paraguayanul Victor 
Pecci 6—3, 6—4.

ÎN „CURSA PĂCII1 „SMOGUL"

START „LANSAT» AL ATLEȚILOR
(Urmare din pag. 1)

Promițătoare stat și evoluțiile 
Doinei Melinte, dublă învingă
toare la Tokio, șl a recordmanei 
noastre la suliță Eva Zorgo-Ra- 
duly, al cărei 63,12 m la primul 
start ne determină să afirmăm 
că Eva este foarte aproape de ni
velul din 1980. Este adevărat, pe 
plan .mondial proba nu a stat pe 
loc, ba dimpotrivă, dar credem 
că Eva va reuși să se reinte
greze r-pid plutonului fruntaș al 
specialității.

Acasă, în concursul republican 
pe probe, două nume s-au deta
șat. Ne bucură. în primul rlnd, 
continua ascensiune a semiton- 
distulul Petre Drăgoescu. studen
tul din Petroșani — care nu are 
trei ani vechime In atletismul 
de performanță I — a obținut, 
de unul singur, un 1:4*,7 la 
soo m (record personal) cu o 
ușurință care 11 așează ta clasa 
alergătorilor rasați. Creșterea lui 
este impresionantă : 1:52,U ta
1981, 1:48,5 în 1982, 1:47,91 în se
zonul de sală recent încheiat, 
mal bine de o secundă sub acest 
ultim timp la debutul ta aer 
liber ! Progresul (probabil unic 
In atletismul nostru masculin) ne 
face să credem că vechiul re
cord al Iul Gheorghe Ghipu 
(1:45,9) poate cădea Încă Înainte 
de jumătatea sezonului. Mai 
mult, nu nl se pare riscant să 
-ărmâm că la ora campionate
lor mondiale de la Helsinki, tn 
august, elevul Iul Nicolae Păiș 
poate ajunge In preajma lui 
1:45,0, adică in rîndul vedetelor 
internaționale. Important este fe
lul In' care H va fi condusă de 
acum .do cariera : Drăgoescu 
are nevoie in primul rind de ex
periență competițlonală pe care 
o poate ciștiga doar In curse 
tari, cu alergători valoroși.

Proba feminină cu cea mal 
frumoasă tradiție, aruncarea dis
cului, ne propune o nouă ve
detă, o atletă de 22 de ani, Si
mona Săpunaru-Andrușcă, care 
ajunge la 64,24 m direct de la-. 

,57,36 m. In cazul Slmonei ne 
«flâm, Intr-adevăr, ta fata unul 
salt fără precedent șl fără ter
men de comparație în atletismul 
intern. II așteptăm cu interes 
viitoarele evoluții, așa cum spe
răm ș-o vedem dt de cu rlnd

pe Florența Crăciunescu (66,74 m 
la Tei Aviv) dincolo de 70 m. 
Iar pe junioara Dantela Costian 
(talent de excepție) la linia de 

M m 1
Scăpat de obsesia datoriilor a- 

dunate ta anii din urmă, atletis
mul confirmă, iată, revirimentul 
marcat In sezonul trecut. Avem, 
ded, toate motivele ca rimbătă, 
in cadrul meciului feminin Româ
nia — Bulgaria — RS.FS. Rusă, 
șl tn concursurile care vor urma, 
să așteptăm noi performanțe de 
valoare.

CELE MAI BUNE 16 ABUNCATOAKE 
ROMANCE DE DISC DtN TOATE

TIMPUtU
69,9* Florența Crâciueseu 
97J6 Argentina Meoia

IJftl
64,92 Mariana Lengyel .Ml
5444 Simona Săpunaro .M3
62,93 Maria Badea IM1
62,M Lla Maaolta :ra
<1.10 Olimpia Cataramă :m
57,4* Luda Fotaehe ins
54.3» Elisabeta Neamța '.Mft
54.34 Daniela Costian .Ml
• LIVIA SIMON SI DANIELA 

COSTIAN ÎNVINGĂTOARE LA 
RUSE. s:.-bătă șt dumîn'eâ. la 
Ruse s-a desfășurat tradiționalul 
concurs Internațional de junior! 
..Mladosu*. la care aa parocpat 
speranțe ale atletismului din Bul
garia, Cehoslovacia. Iugoslavia. 
Ungaria, U.RSS. și România. 
Din lotul juniorilor români pre- 
zențl la Întreceri, cele mal bune 
comportări le-au avut Ltvîa Si
mon. Învingătoare la aruncarea 
greutății cu 16,74 m și Daniela 
Costian. câștigătoare la disc ea 
53,46 m. Celelalte rezultate ale 
atleților noștri : Miiaela Sa molii 
15,75 m la greutate (locul doi), 
Simon 47,7S m la disc (TI). Cris
tina Vlăsceanu 63.ll la 4-x m gar
duri (II), Stdlcă Turbă « 53 m 
la dise (II), Octavia Nlf 1.7» m 
la înălțime (IU). Luminița Ro- 
maniuc 55.Tt La 400 m (UD. Vlăs- 
ceanu 25.83 la 266 m (V).
• CONCURSUL Dt PRIMĂ

VARA AL JUNIORILOR MARL 
Sîmbătă și duminici, pe Stadio
nul Republics din București va 
avea loo concursul republican de 
primăvară al juniorilor de cate
goria I. Concursul începe sim- 
bătă la ora 16,36 și duminică la 
ora 9.». Probele de decatlon ș! 
heptatlon se vor disputa la 4—S 
iunie, tot la București.

VARȘOVIA, 10 (Agerpres). — 
„Cursa păcii* a continuat marți 
cu etapa a Il-a Olsztyn—To- 
run, ciștigată de Olaf Lud
wig (R.D.G.), înregistrat pe 
distanța de 171 km ta 4hOOĂ7. 
în același timp cu învingătorul 
a sosit un pluton ta care se 
aflau și rutierii români Cornel 
Nieolae (locul 17), Valentin 
Constanți neseu, Mircea Romaș- 
canu, Costică Paraschiv și le
nei Ganeea. Etapa a avut o 
desfășurare dramatică ia km 
95, în urma unei busculade, ia 
care au fost antrenați mal 
mulț: cor. curm ți, Tbonass Barth 
(R.D.G.) a suferit o fractură de 
claviculă și a fost nevoit să 
abandoneze, iar coechipierii

Drogau și Raah au pierdut pină 
in finalul etapei peste 15 min. 
Cu intirziere de circa 8 min. 
au trecut linia de sosire Ka- 
șirin (UJLSS.), Staicov (Bul
garia), Cănțașa (România), 
Tom Broznowski (S.UA).

Lider al clasamentului gene
ral individual a devenit Oleg 
Cntjda (U.R-S.S.), urmat de 
coechipierul său Ugrnmov la 
05 sec. C. Parasehiv se află pe 
locul 18 la 41 sec. Pe echipe 
conduce R. D. Germană ur
mată de U.R-S.S. la 11 sec. For
mația României se află pe lo
cul 8 la 8:45. Astăzi are loc 
etapa a ITI-a Torun—Poznan 
(150 km).

DE LA LOS ANGELES
LONDRA (Agerpres). — Cu

noscutul ziar londonez „Ti
mes* a publicat un articol ta 
care stat furnizate date pri
vind gradul de poluare al Ca
liforniei. Astfel, se arată că 
ta atmosfera orașului Los An
geles — gazda viitoarei ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară 
— elementele toxice depăsesa 
normele federale. Problema 
„smogului* ta Los Angeles a 
fost examinată si de o Co
misie a Comitetului Interna
țional Olimpic. Se preconizea
ză măsuri pentru combaterea 
acestui fenomen nociv ta tim
pul Olimpiadei din 1984.

DE PE STADIOANE 
DIN JURUL LOR. FOT

• Incursiuni ia istoria soccerutai cehoslovac înaintea meciului

da la București • Azi, la Goteborg, in finala „Cupei Cupelor*, 

Beai Madrid încearcă reabilitarea în fața debutantei F.C.

Aberdeen

deva evenimente sint. la a- 
reascâ săpcâmlnâ. in atenția Iu
bitorilor de fotbal.

Ia primul rind se situează fi
rește meciul de duminică, dintre 
reprezentativa țării noastre, cu 
puteratea echipă a Cehoslovaciei. 
Fotbalul dia țara prietenă »-» 
afirmat Încă ta anii interbelici, 
triad grape unor formații cele
bre. ta frunte cu Slavia șt Sparta 
dla Praga șt a onor jucători de 
certă valoare, ca portarul Pla- 
aieka, intrat ta lrgnvll, șl a 
unor taaxttași ea Nerecteiy șl Puc 
au adus selecponata Ceho
slovaciei tn finala campionatului 
mocdial din :S»4, ciștigată de 
Italia eu 2—1 Pe vremea aceea 
se vorbea mult de celebra ..uliță 
cetii*, practicată cu mult rec- 
cea. care tn fond nu era altceva 
dec* un Joe de pase intre dot 
jucători aflațl la mică distanță 
șl care permitea demarcarea unul 
coechipier.

Șl după al doilea război moo- 
dlri. soccerul cehoslovac s-a im
pus pe plan Internațional. Re
prezentativa Cehoslovaciei a fost

finalista a turneului final al 
C.M. din 1962. desfășurat In Chile, 
plerzlnd partida decisivă eu Bra
zilia (1—3), iar ta 1976 a clștl- 
gat campionatul european într-o 
finală dramatică cu R.F. Germa
nia. După prelungiri, scorul era 
2—1 și astfel, departajarea s-a 
făcut prin loviturile de la 11 m, 
care au adus clștig de cauză ju
cătorilor cehoslovaci. In 1986, tot 
ta turneul final al CF„ viitorii 
noștri adversari au avut o com
portare remarcabilă, ocuplnd lo
cul al treilea, in urma victoriei 
repurtate la Italia, tot ta urma 
executării penalty-urilor 1

Echipele Dukla Praga, Banlk 
Ostrava, Slovan Bratislava ru 
fost multă vreme furnizoarele 
naționalei Cehoslovaciei, Iar acum 
„ll*-le antrenorului Havranek 
este alcătuit, ta majoritate, din 
Jucători de la Bohemians Praga, 
lideră ta campionatul țării. La 
București H vom vedea, printre 
alții, pe excelențil înaintași VI- 
sek, Cermak, Chatoupka șl pe 
•mul de bază Blcovsky, dirijo
rul de la mijlocul terenului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Houston. Cari 

Lewis a alergat 100 m tn 10,04 
• La Provo (Utah) : 400 m : 
Bert Cameron (Jamaica) 44,8», 
c^l mai bun rezultat mondial al 
sezonului. La Columbus : 100 m : 
Lewis 10,26, milă : Tom Byers 
3:57,15, disc : Ben Plucknett 67,16, 
înălțime (t) : Louise Ritter
1,92 m.

AUTOMOBILISM « Cursa de 
la Roma din cadrul campiona
tului european de formula H a 
revenit italianului Beppe Gabbia- 
ni (March 832 BMW) cu o me
die orară de 166,415 km). Ga- 
bbia.nl conduce în clasamentul 
C.E. cu 36 p. urmat de engle
zul Jonathan Palmer 22 p șl Mike 
Thackwell (Noua Zeelandă) 20 p. 
Cursa de 1 000 km de la Sil
verstone (Anglia) din cadrul C.M. 
de rezistență a revenit echipa

jului Derek Bed (Anglia) — Ste
fan Beiotf (R.F.G.) pe „Porsche 
956* eu o medie de 194.27 km/ 
oră. • Raliul „Nisipurile de aur 
— Al bena* s-< încheiat la SU- 
ven cu victoria echipajului spa
niel Zantat — Garcia („Talbot- 
Lotus”).

BASCHET • în final» turneu
lui masculin de la Belgrad : Ita
lia — Franța 99—93 (49—49) ; pen
tru locul 3 : R.F.G. — ceho
slovacia 93—85 (44—17). o în tur
neu feminin la Havana : Cuba — 
Franța 87—47 (46—27).

BOX • Rafael Crono (Vene
zuela), campion mondial (WBC) 
la supermuscă și-a apărat titlul 
la Caracas, învingîndu-1 la punc
te pe mexicanul Raul Valdez.

CICLISM • Olandezul ileo van 
VHet a cîștigat cursa de 4 zile

de la Dunkerque, urmat de en
glezul Paul Sherwen la 2:17. 
Ultima etapă, circuit de 90,5 
km la Dunkerque, a revenit la 
sprint belgianului Eddy Plano 
kaert • Turul Roman diei s-a În
cheiat cu victoria irlandezului 
Stephen Roche.

ÎNOT a Triunghiular la Leeds: 
U.R.S.S. 247 p. Anglia 236 p. Ca
nada 149 p ; 106 m spate : Za- 
boiotnov 57,72. 200 m liber : Ast- 
bur> (A) 1:54,02, 200 m mixt :
Sidorenko 2:09,90. 1509 m liber : 
Salnikov 15:27,41. îoo m spate 
(f) Gorsakova 1:03,73, 100 m liber 
(f) : Croft (A) 58.11.
LUPTE • In cadrul Jocurilor 

internaționale desfășurate la Tel 
Aviv, au evoluat șl trei luptători 
de greco-romane din țara noas
tră. care au obținut victorii spec

taculoase șl s-au clasat pe pri
mul loc la categoriile respective: 
Ștefan Rusu, loa Dralca șl Die 
Matei.

POLO • în ziua a treia a „Cu
pei Mondiale* de la Los Angeles, 
reprezentativa Spaniei a obținut 
o surprinzătoare victorie ta fa
ța selecționatei UAS.S., dețină
toare a titlului mondial. Scorul 
partidei a fost de 9—1. Alte re
zultate: Olanda — Italia 6—6; Cu
ba — Ungaria «—« n.f Germa
nia — S.U.A 7—1.

RUGBY s La Stockholm, ta 
Cupa FTRA : Spania — Suedia 
19—3 (7—3).

SCRIMA • Trofeul Ixixarde la 
sable, la Abano Terme (Italia), a 
revenit Iul Imre Gedovari (Un
garia) , 10—3 în finală cu Maree 
Marin (TtaHa).

care se intercalează șl în atac, ca 
și pe alțl jucători care luptă ca 
ardoare pentru fiecare balota, 
gata, ta orice moment, să de»- 
lănțu Iască atacuri eficiente. „La 
Milano — comenta cronicarul 
ziarului „Sport Bratislava*, Sta
nislav Hlavacek — naționala noas
tră a jucat foarte bine ta ms- 
clul cu campioana mondială maz- 
dnd două goluri (scor : Ralia — 
Cehoslovacia 2—2). A urmat un 
joc mai slab — tot ta deplasare 
— cu Cipru, unde cu toate că a 
dominat categoric, echipa noas
tră nu a reușit dectt un scor 
egal : 1—1, dar cred că adver
sarul nr. 1 a fost terenul grea, 
negazonat*.

Intr-o recentă declarație publi
cată In același ziar, antrenortd 
Havranek a afirmat că „fotbalta 
românesc se află intr-un progres 
vizibil, demonstrat nu numai de 
echipa națională ci șl de Univer
sitatea Craiova. La București, no 
așteaptă un med foarte grea, 
mal dificil dectt cel cu Suedia, 
la Stockholm !*

Tot duminică ta grupa a 5-a, 
Suedia, cu 3 puncte acumulata 
In deplasare, nu poate avea di
ficultăți ta medul cu Cipru, pe 
care 11 va susține pe teren pro
priu.

Astăzi, la Gdteborg, cea de • 
23-a finală a Cupei cupelor, va 
opune două formații cu stil da 
joe diferit. Unul latin, practica* 
de Beai Madrid șl unul anglo- 
saxon, specific scoțienilor de la 
F.C. Aberdeen. Beai Madrid a 
avut, recent, o mare decepție 
prin pierderea campionatului spa
niol șl dorește desigur să sa 
reabiliteze. F.C. Aberdeen esta 
pentru prima oară tatr-o finală a 
cupelor europene, fiind mereu ta 
umbra altor formații ca Celtic șt 
Rangers, ambele din Glasgow. Io 
cele două echipe figurează jucă
tori valoroși. La madrileni San
tillans, stlellke, Juanlto, ta timp 
ce la scoțieni : Strachan, Miller. 
Simpson, Black, Cooper, Watson. 
Kennedy. Real Madrid, de șase 
or! cîștigâtoare a C.C.E., este 
acum pentru a doua oară ta fi
nala Cupe! cupelor. In 1971 a to- 
tOnlt pe Chelsea. Finala a fost 
repetată deoarece primul joe s-a 
terminat la egalitate (1—1), dup» 
prelungiri. Iar la rejucare englezH 
an Învins cu 2—1. Va reuși for
mația tal Dl Stefano să aibă 
tn bogata colecție de trofee a 
Realului șl unu! al aceste! com
petiții 7

Ion OCHSENFELD
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