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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri 11 mai, pe 
Emile van Huyncgen, președin
tele Institutului de Relații Di
plomatice din Bruxelles, și prof. 
Francis Dessart, membru in Co
mitetul de conducere și în Ma
rele Consiliu al institutului, so
siți la București pentru a în- 
mîna șefului statului român 
„Diploma de onoare" și „Pre
miul Internațional al Relațiilor 
Diplomatice" pe anul 1982, con
ferite de institut in semn de 
profund omagiu, ca o expresie 
a inaltei aprecieri pentru con
tribuția adusă la cauza păcii, 
înțelegerii și colaborării în Eu
ropa și in lume, pentru fermi
tatea și consecvența eu care 
militează pentru triumful cau
zei destinderii, asigurarea li
bertății, independenței și dem
nității fiecărei națiuni.

La ceremonia care a avut 
z loc cu acest prilej au luat 

parte tovarășa Elena Ceaușescn, 
tovarășii Emil Bobu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescn, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, loan Totu, Ion 
Vrsu.

CLUBUL DINAMO, IĂ
Club-fanion al sportului 

românesc, Dinamo implineș- 
te 35 de ani. Pășind în a- 
rena marii performante la 
11 mai 1948. ca expresie a 
înnoirilor care marcau si 
acest domeniu al vieții so
ciale care este sportul, sub 
impulsul creator al noii o- 
rînduiri. prin grija parti
dului pentru viata de zi cu 
zi a tineretului patriei noas
tre. clubul bucureștean Di
namo a parcurs în acest in
terval de timp un drum 
presărat cu mari succese, în 
slujba reprezentării la înalt 
nivel a sportului românesc. 
De la cele 3 secții care auu, 
figurat pe actul de naște-"' 
re al clubului și pină la 
cele 22 de secții pe ramuri 
de sport care înseamnă azi 
pesle 1 600 de sportivi, a 
căror pregătire se desfășoa
ră acum, în majoritate, pe 
baza proprie. Retrospectiva 
clubului dinamovist înseam
nă un bilanț tonic, onorant. 
Bilanț în care figurează 
55 de medalii obținute de 
sportivii dinamoviști ca re
prezentanți ai culorilor pa
triei noastre în întrecerile 
olimpice (ceea ce înseam
nă aproape jumătate din

0 ATRACTIVĂ MANITESEARE SPORTIVĂ Pf STADIONUL DINAMO
Cu prilejul împlinirii a 35 

de ani de la înființare, clubul 
Dinamo organizează simbătă 
14 mal, începînd de la ora 
16,30, pe propriul sttfdion din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, o 
amplă manifestare sportivă, 
care va avea următorul pro
gram :
• ora 16,30 : defilarea sec

țiilor sportive
• 16,45—17,55 : meci de fot

bal între echipele de veterani 
Dinamo șl Rapid (In pauză' —

CANBiȘTIlDNtNCIB-I.ȘERGAN  
ÎNVINGĂTORI LA JMECHELEN
La puternica regată de ca- 

iac-canoe de la Mechelen (Bel
gia). prima din seria marilor 
competiții ale sezonului. ca- 
noistii noștri Dobre Nenciu — 
Nichita Șergan au cîștigat pro
ba de dublu — 1 000 m cu tim
pul de 3:47,89. întrecînd puter
nicele echipaje Heuser — Leue 
(R. D. Germană) 3:48,56. Sa- 

rusl — Hajdu (Ungaria), cam
pionii mondiali ai distantei. 
3:49,97. Lbik — Wisla (Polo
nia) 3:50,35. Feodor Gurei — 
Dumitru Bcțiu 3:52.33. Buday — 
Vaskuti (Ungaria) 3:52,88 etc. 
La caiac simplu 1000 m. Ion 
Geantă s-a clasat al doilea cu 
3:49,16. după multiplul campion 
mondial sl olimDic Rudiger

(Continuare in pag. a 1-a)

In cadrul solemnității au ros
tit calde cuvinte omagiale E- 
mile van Huynegen și prof. 
Francis Dessart.

Președintele Institutului de 
Relații Diplomatice din Bruxel
les a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Diploma 
de onoare* și „Premiul Inter
național al Relațiilor Diploma
tice* pe anul 1982.

Mulțumind pentru distincțiile 
oferite, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul conducătorului parti
dului și statului nostru a fost 
urmărit eu deosebit interes și 
subliniat cu aplauze de cei 
prezenți.

Reprezentanții Institutului de 
Relații Diplomatice au felicitat 
eu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru distincțiile 
conferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, de asemenea, felicitat 
călduros de tovarășii din con
ducerea partidului și statului.

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut intr-o atmosferă cor
dială cu oaspeții belgieni.

A 35-a ANIVfRSARE
bilanțul olimpic al sportu
lui românesc !), 229 de me
dalii cucerite la campiona
te mondiale, 253 Ia campio
nate europene, 563 de titluri 
balcanice, precum și peste 
4 700 de titluri de campioni 
naționali.

Voleibaliștii, handbaliștii, 
fotbaliștii, atletii. cicliștii, 
rugbyștii, jucătorii și jucă
toarele de tenis, luptătorii 
și boxerii dinamoviști. ca să 
amintim doar unii sportivi 
din disciplinele care au dus 
faima clubului peste hotare, 
ca reprezentanți de frunte 
ai sportului românesc, au 
semnificat perseverenta în 
muncă, pasiunea șl discipli
na. dăruirea si abnegația cu 
care sportivii duhului Di
namo au pregătit marile lor 
performante.

A 35-a aniversare a du
hului. sărbătorită în anul 
preolimpic, trebuie să în
semne cu atit mai mult 
pentru sportivii, tehnicienii 
și cadrele sale un prilej de 
angajament si muncă res
ponsabilă pentru o cît mai 
înaltă reprezentare a spor
tului românesc la marile 
competiții mondiale si olim
pice.

demonstrații de judo, lupte și 
box)
• 17,55—18 : cursă cicliști

— eliminare
* 18—19,45 : meci de fotbal 

intre echipele divizionare „A* 
Dinamo și F.C. Olt (în pauză
— probe de atletism : 400 m 
fete și 800 m băieți).

,JȘR“ JUDO-ULUI DE PE CONTINENT SE ÎNTREC LĂ PARIS
PARIS, 11 (prin telefon). — 

Plecată marți dimineața din 
București, echipa de judo a 
tării noastre a ajuns în ace
eași zi, la prînz, în capitala 
Franței, pentru a participa 1* 
cea de a XXXII-a ediție a 
campionatelor europene. Cum 
era de așteptat, sportivii ro
mâni au fost întîmpinați cu 
Interes de mulți ziariști, fapt 
explicabil, deoarece printre re
prezentanții țării noastre se 
află campionul en-titre al ca
tegoriei semlmijlocie Mircea 
Frăției $1 Constantin Niculae, 
cel care a cucerit laurii conti
nentali la ediția din 1981, cind 
l-a învins spectaculos și îna
inte de limită pe campionul 
olimpic și mondial, francezul 
Thierry Rey. Odată scăpa ți de 
obișnuitul „protocol" al zia
riștilor ei s-au interesat, cu 
explicabilă nerăbdare. despre 
viitorii lor adversari. Pină la

MECIUL DE FOTBAL ROMANIA-CEHOSLOVACIA, 
0 MAREA TRACTIEÎN CAMPIONA TUL EUROPEAN 1
De cite va zile a început numărătoarea inversă pen

tru meciul de fotbal de duminică din cadrul

campionatului european, dintre reprezentativele 
României și Cehoslovaciei : încă trei zile. Un joc de 
mare intensitate, de importanță maximă pentru viitoa
rea poziție a echipei noastre naționale în abordarea
titlului grupei în care luptă pentru calificare cu echipa 
deținătoare a titlului mondial, Italia, șl cu două din 
cele mai puternice formații europene, adversara ei de 
duminică, ți Suedia.

Ir același timp, o în ti Ini re de tradiție intre fotbalul 
românesc și cehoslovdc, o posibilitate de a reduce din 
handicapul pe care îl avem față de fotbalul valoros 
din Europa centralâ. In 60 de ani de întilniri Intre 
echipele A alo României fi Cehoslovaciei s-au disputat 
25 de jocuri dintre care 14 au fost ciștigate de echipa 
Cehoslovaciei, 6 de echipa României, iar 5 au fost 
remize. De 30 de ani, din 1953 și pinâ în prezent, în 
preliminariile și turneul final al campionatului mondial 
și preliminariile campionatului european cele două re
prezentative s-au întîlnit de 9 ori, dintre care 6 partide 
au fost cîștigate de cehoslovaci. Practic, aceștia ne-au 
eliminat de două ori din preliminariile CM. (1953 și 
1965) și CE. (1960 și 1971). Prin urmare, cel de al 
26-lea meci România - Cehoslovacia prezintă o mare 
atracție și din acest punct de vedere statistic.

Din nou, mai multi ziariști străini, in afara celor 17 colegi

cehoslovaci, vor transmite meciul pentru ziarele, radio 
și televiziunea europeana. „Duminică seară, la Bucu
rești va fi un mare spectacol de fotbal", a scris coti
dianul parizian i’Equipe.

Meciul se joaca in nocturna, la dorința antrenorilor 
și jucâtorilor noștri. Programat inițigl, anul trecut, pen
tru ziua de 15 mai 1983, tentativa fâcutâ luna trecută 
de federația noastră de a reprogram a meciul România — 
Cehoslovacia cu o zi mai devreme, sîmbâtâ 14 mai. 
nu s-a realizat din cauză câ federația ceho
slovacă a preferat sâ rămînâ la data fixata la întocmirea 
programului. Desigur, era mai comod pentru noi toți 
să se joace sîmbâta, dar sîntem convinși câ zecile de 
mii de suporteri ai echipei noastre naționale vor fi 
prezenți și duminica seara pe stadionul „23 August" 
sâ susțină echipa României. Jucătorii noștri au nevoie 
de acest public devotat, lată ce a scris, de pildă, 
președintele federației italiene, Federico Sordillo, intr-o 
scrisoare adresată F.R.F., prin care a mulțumit pentru 
primirea cordială ce i s-a fâcut Io București : „Vâ rog 
să-mi permiteți să vâ exprim cele mai sincere felici
tări pentru nivelul optim de pregătire al echipei dv. 
precum și admirația mea pentru sprijinul plin de pa
siune pe care i l-a oferit publicul din București".

lată, deci, un motiv in plus pentru ca spectatorii 
bucureșteni să participe in numâr mare la meci și sâ 
susțină duminică seara, în mod înflăcărat, echipa na
țională a României, (a.n.).

„TRICOLORII" IȘI DORESC 0 ALTĂ NOAPTE CU TORȚE

Peste citeva minute, tricolorii 
cu caracter tactic.

Ieri, dimineața, pe stadionul 
Steaua, am asistat la un an
trenament frumos ca un joc. 
S-au exersat nenumărate va
riante, apărătorii tricolori pri
mind misiunea de a juca pre
cum Jurkemik. Jakubcc sau 
Prokes. „E o marc diferență 
între „jdcul“ pe tablă, de jos 
in sus sau invers și acest joc 
PE VERDE, unde corectezi din 
alergare tot ceea ce pare mult 
prea simplu într-o sală de de
monstrații* — spunea Iorgu- 
lescu, într-un moment de 
pauză.

La un moment dat, jucătorii, 
mereu preocupați de ideea că 
trebuie să facă altfel decit se 
poate aștepta adversarul, au 
transformat gazonul într-un 
veritabil patrat > de base-ball, 
cînd se „aprinde* cursa aceea 
ireală pentru marcarea puncte- 

• Ecliha țării noastre cu doi campioni europeni, privită cu mult
interes • Semigreul Castel Năftică ia startul azi

ora relatării noastre telefonice 
tragerea la sorți — element 
care poate fi decisiv in stabi
lirea finală a ierarhiilor — nu 
avusese loc.

Cert este că de astă-dată pe 
cele două „tatami" din sala 
pariziană „Pierre de Couber
tin* își vor disputa întiietatea 
toți „așii* de pe continent. 
Iată o scurtă trecere în re
vistă a concurenților prezenți 
la această a 32-a ediție. Prin
tre superușori se află cam
pionul continental al catego
riei, sovieticul Hazrel Tletsteri, 
polonezul Andrzej Dzemianiuk, 
cîștigătorul titlului in 1981, ce
hoslovacul Pavel Petrikov, 
vicecampion mondial și euro
pean la ultimele ediții. La 

vor începe un nou antrenament 
Foto : Dragoș NEAGU

lor. Asta l-a .determinat pe 
...subinginerul Klein să spună 
într-o clipă de răgaz : „E mult 
mai ușor să înveți la geome
trie decit aici, pe gazon" — a- 
luzie directă la nenumăratele 
soluții în căutarea drumului 
spre poarta lui Hruska... soluții 
oprite deseori la jumătatea dru
mului, deoarece, vorba antreno
rilor, „aici faza se închide, 
practic nu e posibil... e mai (Continuare in tag 2-3)

Campionatele europene de box
Șl GHEORGHE SIMION ȘI-A ASIGURAT I 

I MEDALIA DE BRONZ |
Amănunte în pag. a 4-a

semiușoară este suficient, cre
dem, să-i menționăm pe cei 
doi campioni olimpici. Thierry 
Rey, „urcat* de la super- 
ușoară, și sovieticul Nikolai 
Soloduhin, ambii fiind și cam
pioni mondiali în 1979. Dar, 
tot la această categorie vor 
mal lupta Torsten Reissmann 
(R.D.G.), campion european 
in 1975, 1978. 1930 și 1982.
Constantin Niculae. care pe 
lingă medalia de aur amintită 
mai înainte a obținut-o și pe 
aceea de argint la ultima edi
ție a „mondialelor" polonezul 
Janusz Pawlowski, bulgarul

Coslin CH

(Continuare in pag a 1-a) 

bine pe partea stir.gacîlor... sau 
viceversa...*.

Intr-un moment de taiinaut, 
ne-am propus sâ dăm cuvintul 
și celor care vorbesc mai puțin. 
Am încercat cu Mircea Rednic, 
taciturnul lotului. A zîmbit stin
gherit... „Vă rog să uiă iertați,, 
mi-e imposibil să vă spun 
ceva... Toate DUPĂ..." l-am a- 
mintit că imediat după meciul 
cu Italia a fost la fel de tăcut. 
A zîmbit iarăși... „A lost 
bucuria prea mare". L-am o- 
prit pe Văetuș... „Va învinge 
cel care va dori mai mult vic
toria*. „Doar a li ta Văetuș 7“
„Doar atita, dar să știți că e 
foarte mult*.

Cirțu, vesel ca întotdeauna, 
îmi spune în pauză că a studiat 
echipa Cehoslovaciei. „Destul 
de copți, băieții... Dacă il scoa
tem pe portarul Hruska. au o 
medie de 29 de ani... Normal 
e să fim primii la minge, chiar 
dacă fotbalul nu e atletism...* 
„Ai și făcut media. Sorine ?* 
„Am făcut-o din zbor... Le-am 
adunat și selecțiile... 22 de cap 
de om. Ilie și „Loți" au peste 
60. Acum c acum... Se spune 
că vîrful, Cermak, are 7 tri
couri la 33 de ani... Nu-nțelcg

loan CH1R1LA

M. Frățică iși va apăra. la 
Paris, titlul de campion european



DIN MAREA ARENA A „DACIADEI"
La I. P. R. S. Băneasa

A MUKCI CU PRICEPERE Șl CU... SUFLETUL
încerca să„Dacă cineva ar 

facă un sondaj printre grupu
rile de turiști — se cunosc 
după echipament și bagaje — 
care asaltează la fiecare sfîrșit 
de săptămînă «trenurile de 
munte» (sugestivă exprimare 
— n.n.). încercînd să afle un
de lucrează acești bucureșteni 
sportivi, ar nota, de cîteva 
șute de ori : I.P.R.S. Băneasa. 
asociația sportivă „Tranzis
torul". Acțiunile sindicatului 
și ale U.T.C.-ului. Și e firesc. 
Munca noastră, de la crearea 
tranzistorului la asamblarea a- 
paratelor de țadio și ale tele
vizoarelor cere multă concen
trare. efort psihic, așa că e 
normal ca sportul, destinderea 
în aer liber, să fie o adevărată 
componentă a vieții". Am re
produs vorbele maistrului Ion 
Tilea din secția „2300“. Și 
maistrul Tilea, acest om înalt, 
cu alură de... 
țtie ce spune.
I.P.R.S. de

tehniciană Ana Văduva — au și 4 
echipe de orientare 
de nivel 
numai atit. Mai intii, 
forturile organizațiilor 
cale (președintă a Comitetului 
tindicatului, Iustina Grigore) 
a fost amenajată, intr-un ca
dru de grădină de pomi, o 

bază — teren de 
terenuri de hand- 

2 terenuri de tenis, 
Acum, se desfă-

republican.
turistică 
Dar nu 
prin e- 

sindi-

țoară zilnic, aici, competiții 
organizate sub genericul „Da- 
ciadei". „Sportul se bucură de 
multă grijă din partea condu
cerii întreprinderii, director ge
neral tovarășul Anton Vătă- 
șescu. și a organizației de 
partid, secretară a comitetului 
tovarășa Elena Manolescu" — 
ține să precizeze maistrul Ti
lea. O singură dovadă : aproa
pe 75 la sută din angajații de 
la I.P.R.S. — in general mun
citoare de înaltă calificare — 
se bucură, in pauzele tehnolo
gice, de binefacerile gimnas
ticii la locul de muncă.frumoasă 

minifotbal, 
bal, volei, 
popicărie.

La A. S. „Unirea Metalurgica41 din Buzău

Viorel TONCEANU

PINĂ HAI IERI,
0 COCHETĂ

închipui că aici 
urmă cu un an și

UN LOC VIRAN,

CUPA PRIMĂVERII" LA TIRrr
Timp de două zile s-au desfă

șurat la poligonul Tunari din Ca
pitală Întrecerile concursului re
publican de tir, la arme cu glonț, 
„Cupa Primăverii". S-au remar
cat in mod deosebit Minai Du
mitrescu (Metalul), ctștigător a 
două probe (la glonț) și Mari- 
nicâ Trușcă (Steaua), clștigător 
tot la două probe (pistol aer 
comprimat și glonț). Dar iată 
rezultatele, pe probe. Pușcă li
beră 60 f culcat (seniori) : 1. M. 
Dumitrescu (Metalul) 596 p, 2. 
M. Uca (C.S.U. Brașov) 595 p, 
3. I. Trăscăveanu (Steaua) 594 p ; 
pușcă standard 60 f culcat (se
nioare) : 1. Roxana Lămășanu
(Olimpia) 592/10 p, 2. Eva Olah 
(C.S.U. Brașov) 592/9, 3. Niculina 
Iosif (I.E.F.S.) 590 p ; pușcă* li
beră 60 f culcat (juniori) : 1. i. 
Joldea (Dinamo) 598 p ; pușcă 
standard 60 f culcat (Junioare) :
1. Aurelia Toader (Steaua) 579 p ;
pistol liber 30 f (senioare) : 1.
Silvia Kaposztal (Steaua) 271 p,
2. Virginia Sisoie (Steaua) 263 p,
3. Elena Miu (C.S.U. Brașov) 246 
p ; pistol liber 60 f (juniori) : 
1. Cristian Ball (Dinamo) 545 p ;

pistol liber 60 f (seniori) : 1. M. 
Trușcă (Steaua) 560 p, 2. P. Ule 
(Olimpia) 558 p, 3. I. Neagu (Di
namo) 550 p ; pușcă liberă 3X20 
t (juniori) : 1. I. Joldea (Dinamo) 
573 p ; pistol viteză 60 f (seniori):
1. G. Cristaclle (Dinamo) 590 p
(baraj 148), 2. L. Ionașcu (Steaua) 
590 p (baraj 144), 3. F. Irimia
(C.S.U. Brașov) 580 p ; pistol vi
teză 60 f (juniori) : 1. N. Baboi 
(Dinamo) 586 p ; pistol standard 
30+30 t (senioare) : 1. Ana Cio- 
banu (Dinamo) 585 p, 2. Ellsa- 
beta Bădiceanu (Steaua) 581 p, 
3. Maria Macovei (Dinamo) 578 
p ; pistol standard 30+30 f (ju
nioare) : 1. Dorina Guler (U.T. 
Arad) 577 p ; pușcă standard 
3X20 t (senioare) : 1. Raluca
Zamfirescu (C.S.U. Oradea) 569 p,
2. Dumitra Matei (Dinamo) 567 p,
3. Roxana Lămășanu (Olimpia) 
566 p ; pușcă liberă 3X40 t (se
niori) : 1. M. Dumitrescu (Me
talul) 1151 p, 2. I. Trăscâveanu
(Steaua) 1145 p. 3. M. Ilca (C.S.U. 
Brașov) +137 p ; pușcă standard 
3X20 f (junioare) : 1. Daniela
Toader (Unirea Focșani) 569 p.

baschetbalist, 
Lucrează la 

21 de ani, face 
parte din consiliul asociației 
sportive ți se numără printre 
oamenii care îi îndeamnă ți-i 
ajută pe „iperesiști" să facă 
sport. Cînd am aflat că este 
de două decenii președintele 
Comisiei de volei a 
al Sectorului 2 din 
am înțeles că a fost, 
rețe, nu baschetbalist, ci volei
balist de performanță. Ion Ti
lea ne-a prilejuit... intrarea in 
viața sportivă a I.P.R.S.-ului, 
unitate de înaltă tehnicitate 
'înfrățită'1 cu pădurea Băneasa.

„Tranzistoriștii" iupesc, in- 
tr-adevăr turismul, însuflețiți de

C.E.F.S. 
Capitală 
in tine-

AII,
Cine și-ar 

era pină în 
ceva un loc viran și nu prea
atrăgător ? Acum : un splendid 
teren de fotbal, două terenuri 
de tenis de cîmp, a căror cu* 
loare de zgură te îmbie la joc, 
un dreptunghi de bitum pe 
care sînt trasate proaspăt te
renuri de handbal, volei, tenis 
— totul frumos Împrejmuit. 
Este cocheta bază sportivă a 
asociației Unirea Metalurgica 
din Buzău. Inițiativa a pornit 
de la conducerea întreprinderii 
(director Ion Blad, el însuși un 
mare iubitor de sport), In ideea 
ea tineretul, oamenii leșiți din 
schimb să aibă la indemină, 
chiar în incinta Întreprinderii., 
condiții de a se destinde, a-și 
reface forțele,

SECVENȚE
O frumoasa ini

țiativă a Comitetului 
sindicatului de la Intre* 
prinderea miniera Borșa: 
Organizarea unei com* 
petiții de box, dotată 
cu „Cupa tineretului**. 
Au fost invitați și au 
kaat parte iubitori ai 
acestui sport din Oro* 
Mtl dr. Petru Groza, 
Negrești, pugiliști de 
la Electrica Baia Mare, 
C.S.S. Minerul din 
orașul de pe Să sar, 
Slghetu Marmației și, 
firește. Minerul Borșa. 
(Gh. Peter-coresp.).
• La Tg. Secuiesc 

»-a desfășurat o reușita 
competiție de judo, cu 
participarea unor spor* 
thH de la Metalul din

localitate ți Unirea ,i 
Autotport din Sf. Gheor-

P« 
Unî- 
(Gh.

«l». Clasamentul 
echipe : Metalul, 
rea, Auto sport. 
Briotâ-coresp.).
• Pe platforma in* 

dustrialâ Pipera din Ca
pitală a avut loc o fru
moasă „zi a sportului", 
eu participarea tinere
tului Fi a oamenilor 
muncii de la Întreprin
derea LE.M.I. Progra
mul a cuprins un cros 
pe categorii de virstâ, 
cu întreceri deosebit de 
disputate, chiar și In
tra oameni cu tîmple 
cărunte. De asemenea, 
ou fost organizate com
petiții de tenis de masă 
fi fah. De menționat că

celor clasați pe primele 
locuri le-au fost acor
date premii ți diplome 
ale „Daciadei”, înmi
it a te chiar de directorul 
întreprinderii. Ștefan Di- 
nică, care sprijină cu 
consecvență sportul. 
(Octavian Guțu, coresp).
• La Tîrgoviște s-a 

disputat un frumos cros 
ai fetelor din coopera
ția meșteșugărească. Au 
participat sportive din 
mai multe localități ale 
județului. La categoria 
pînă la 19 ani pe pri
mul loc s-a situat Va
ier ica Barbu (înfrățirea 
Găești), Iar la peste 
19 ani Catela Cosac 
(Sîrguința Tlrgoviște). 
(Mișu Avanu-coresp.).

BAZĂ SPORTIVĂ
Organizațiile sindicale din 

secții și ateliere (președinte al 
Comitetului sindicatului, Ion 
Costea), organ'zațiile U.T.C. 
și-au spus cuvîntul dovedind 
priceperea lor de a atrage oa
menii la multe acțiuni de mun
că voluntar-patriotică. Oamenii 
au arătat prin fapte cit iubesc 
«portul, iar acum tot ei, ti
nerii și vîrstnicii care au nădu
șit, săpînd, cărînd pămînt, rîn- 
duind brazde de iarbă, da, tot 
ei dovedesc că le place să ți 
facă sport. Președintele asocia
ției, tehnicianul Dan Necula, ți 
ajutoarele lui au mult de lucru 
cu programările : «e află In 
desfășurare, sub genericul „Da- 
ciadei", un campionat „de ca
să" ‘la fotbal, cu 18 echipe, În
treceri de handbal, tenis de 
cîmp. tenis de masă, popice, 
volei. Profesorul de educație 
fizică Gheorghe Teodorescu a 
găsit și el „ferestre" în orar 
pentru un curs de inițiere In 
tenis de cîmp.

După cum am aflat, organi
zația de sindicat, cu sprijinul 
organizației de partid — secre
tar Gavrilă Nicolae — ți con
ducerii întreprinderii și-a pro
pus ca obiective sportive rea
lizarea, în continuare, a unui 
grup social și a unei popicăril 
(acoperite) cu două piste. Fap
tele iubitorilor de sport de la 
„Unirea Metalurgica”, de aici, 
din „bariera Brăilei", sînt o 
garanție că obiectivele propuse 
se vor realiza. Spre cinstea lor 
și servind drept pildă altora 
care dispun de condiții, dar, 
uneori, duc lipsa... inițiative
lor. (V.T.M.)

ELK

ACTUALITATEA ȘAH ISTĂ
♦ Săptâmina viitoare încep 

la Satu Mare întrecerile tra
diționalului turneu internațio
nal de șah dotat cu trofeul 
„Someș ’83“. De peste hotare 
ți-au anunțat participarea 
maeștrii internaționali Cvetko- 
vici (Iugoslavia), Lau (R.F.G.), 
Banas (Cehoslovacia), maeștrii 
Lengyel (Ungaria), Zarkovici 
(Iugoslavia), Goldenberg (Fran
ța). Din lotul gazdelor fac 
parte, printre alții, maeștrii In
ternaționali Em. Ungureanu, N. 
I'lijin, Tr. Stanciu, maeștrii 
F.I.D.E. I. Fischeir, S. Griln- 
berg. Startul, la 17 mai.
• La Pitești se desfășoară, 

In aceste zile, turneul de ca
lificare pentru viitoarea ediție 
a campionatului național pen
tru echipe mixte. Participă e- 
chipele Centrocoop București, 
Voința Suceava. Voința Tîrgo- 
▼iște. Electrica Pitești, Electro
motor Timișoara și Construc
torul Timișoara. Primele patru 
clasate promovează tn divizia 
secundă a campionatului tării.

ca (Voința Suceava). La fete, 
prima s-a clasat Luminița Ra
du (Calculatorul).
• Au fost fixate datele fa

zei inter-județene a campio
natului școlar pe echipe, or
ganizat în fiecare an de Mi
nisterul Educației si Invătă- 
mîntului. întrecerile vor avea 
loc între 12 si 16 iulie. în ca
drul a șase zone : Iași. Bu
zău. Gorj, Alba. Covasna ți 
București. Pină la 30 iunie ur
mează să se încheie turneele 
din cadrul fazei pe județ a 
campionatului.

COBORIȚI IN GARA TITU!
Multi dintre noi cunoaștem 

Tita doar după gara tai. După 
gara, pomenită ți de nenea lan
ds Caragiale, ta schițele tai, 
pentru celebrele plăcinte „spe
cialitatea casei". Nici automo- 
bUiștii care trec pe șoseaua 
veche București — Pitești nu

dalitatea casei", "1__ ____
MHțtti care trec pe țc: 
veche București — Pitești _
prea țtiu ce este astăzi orașul 
Titu pentru că străbat doar o
mică frtntură din frumoasa ațe- 
atre. Trebuie neapărat să co
bori in gara Titu țt să intri in 
mima orațului. Ața am făcut 
noi, tn una din zilele trecute. 
Am avut o mare ți plăcută re
velație. De cum am ieșit in pia
ța din fața gării am avut ta față 
Wt oraș in plină ți amplă cons
trucție. Noile blocuri tint plasa
te chiar în preajma gării. Și nu 
numai aici. O reușită sistema
tizare a localității a făcui ea 
toate zonele et să se dezvolte 
armonios. Forța industrială a 
orațului se prezintă astăzi im
presionanta, eu o serie de în
treprinderi puternice ta mai 
multe ramuri. Titu Iți merită 
eu prisosință astăzi denumirea 
de oraț, de oraț curat ți pri
mitor. Locuitorii ți edilii lui ii 
îngrijesc cu dragoste. In duda 
inerentelor greutăți produse de 
marele volum al construcțiilor, 
ta plină desfășurare, străzile 
sînt curate, zonele verzi te bt- 
timpină pretutindeni, rondurile 
de flori dau culoare ți frumu
sețe multor locuri din centrul 
așezării.

La Titu am văzut ți ce în
seamnă dragoste, pasiune ți pre
ocupare pentru sport, pentru 
sănătate. In cîteva ore, rizttlnd 
principalele baze sportive ale 
orașului ne-am dat seama că ți 
pe acest plan — asemenea ce
lor de construcții de locuințe 
ți industriale — s-a desfășurat 
o veritabilă ofensivă pentru a- 
menajarea locurilor de practi
care a sportului, pentru stimu
larea unei activități sportive eu 
totul remarcabile. Să mergem,

de pildă, la Școala generală 
Titu-Tîrg. Era o zi de simbă- 
tă cină am intrat pe poarta 
admirabilului complex sportiv 
al acestei unități. Un veritabil 
stadion, cu teren de fotbal, eu 
pistă de atletism — totul stră
lucind de curățenie, totul rea- 
lizat prin munca elevilor ți pro
fesorilor. Alături de 
an grup de terenuri de 
handbal, baschet ți 
ținute in condiții 
Era pe terminate ți 
sanitar cuprinzînd 
țari etc. Cei peste

stadion, 
volei, 

tenii între- 
excelente. 

un mic grup 
cabine, dv- 
500 de elevi

• întrecerile pentru „Cupa 
Clubului Sportiv Școlar nr. 1“ 
au reunit la București 120 de 
partlcipanti, in cadrul a patru 
turnee masculine si unul fe
minin. în prima grupă, a can- 
didaților de maestri, a învins 
C. Tomosoiu (Finanțe-Băncl) 
8,5 p, urmat de I. Miron (Po
litehnica) si T. Banu (Centro- 
ooop) 8 p. Ciștigătorii celor
lalte grupe au fost D. Avra- 
mescu (Calculatorul), Hal Tao 
Zhang (Politehnica) si M. Stan-

• Admirabile amenajări destinate activității sportive în școli • 
Un stadion care poate găzdui, astăzi, un meci de fotbal de
• Multă pasiune, înțelegere și un larg sprijin

partea factorilor locali

vețte completarea spațiului din 
aer liber, acolo existind astăzi 
terenuri de volei ți handbal, eu 
pistă de atletism ți alte ame
najări. Și aici sportul benefi
ciază de pasiunea tuturor, elevi 
ți profesori, ți va înregistra, 
sigur, noi succese. Tenisul de 
masă are o veritabilă inimă, 
care bate puternic, la Școala 
generală Titu Gară. O sală a- 
menajată special pentru antre
namente ți concursuri a făcut

Orașe mici, ambiții și realizări mari

st țcolii ți oaspeții lor desfi- 
țoară un amplu program de 
competiții. L-am citit afișat la 
intrarea ta stadion : campionate 
de fotbal, de volei, de handbal, 
concursuri de atletism eșalona
te pe întreaga perioadă de pi
nă la sfirșitul anului, un pro
gram care angrenează toate 
clasele școlii. Pentru gradul ți 
mărimea acestei unități, ame
najările sportive reprezintă, 
după opinia noastră, un verita
bil record. Directorul școlii, 
Gh. Popescu, ți profesorii de 
educație fizică Maria Vlad ți 
L Dumitrescu au tot dreptul la 
elogiile noastre. Alt popas la 
Liceul industrial Titu. unde 
^recordul nr. 1“ în materie de 
amenajări sportive se numește 
sala (dimensiuni 30 X 15 vie- 
tri) eare poate găzdui antrena
mente, concursuri sau meciuri 
de gimnastică, volei ți — mai 
ales — de lupte (o „slăbiciune* 
a elevilor liceului). Elevii au 
muncit, alături de profesori, la 
ridicarea acestei frumoase con
strucții- Directorul liceului, L 
Stan, ți profesorul de educa
ție fizică D. Miu ne vorbesc 
despre „eta-pa nr. 2" ; ta pri-

ca de aici să se ridice campioni 
mici astăzi, poate mari mtine, 
care s-au impus ta concursu
rile importantei competiții na
ționale „Daciada".

Baza sportivă nr. 1 a orașu
lui o reprezintă stadionul „Ti
neretului". Teren de fotbal bine 
gazonat, cu pistă pentru atle
tism, cu terenuri de volei ți 
baschet, cu perspectiva ea a- 
ceste terenuri-satelit ale princi
palului teren (cel de fotbal) si 
se înmulțească, cu tribune pen
tru 7 000 de spectatori, eu ca
bine și alte amenajări, ta el- 
teva cuvinte o bază sportivi 
care, de pe acum, îndeplinește 
toate condițiile disputării me
ciurilor de fotbal de Divizia 
„B". Deocamdată, Electrica Ti
tu apare tot in jocurile etalo
nului nr. 3; au existat, la un 
moment dat, bune speranțe 
pentru promovare. Dar fotba
liștii din Titu, pregătiți de un 
dîmbovițean get-beget, Viorel 
Popescu, fostul divizionar 
al Politehnicii lăți ți al Pro
gresului Vulcan, nu trebuie ei 
abandoneze lupta pentru a a- 
duce orașul Titu ta cel de al 
doilea campionat al țării.

„B-
pentni sport din

la Titu. sportulDacă astăzi, 
are o viață robustă ți plină de 
frumoase perspective se dato
rează in largă măsură sprijinu
lui ți ințelegerii manifestate de 
organele locale de partid ți de 
stat, de unitățile economice ale 
orașului. Primarul orașului, 
Nlcolae Ion, ți vicepreședintele 
Consiliului popular orășenesc. 
Dumitru Ioniță. acordă toată 
grija ți toată solicitudinea ac
țiunilor de construire sau ame
najare a bazelor sportive, sti- 
mulind inițiativele Înregistrate 
pretutindeni.

Coborîți in gară, la Titu ! 
Și plimbați-vă printr-un oraț 
In plină ofensivă a construcției 
pe toate planurile. Ofensivă in 
care a repurtat multe victorii 
frumoase. Printre ele am aflat 
și victoria sportului !

Eftimie IONESCU

LOTUL DE SE
JOACĂ L

Baschet la

DERBY

Reuniunea basci 
la Palatul sportur 
rii din ziua cejfeg- 
ora 18,30) va ave 
Steaua — Dinam
lupta pentru titlu, 
ți o demonstrați 
vor susține foste 
cestui joc sportiv 
ponenți ai echip 
(Andrei Folbert, 
lescu, Alin Savu

In perspectiva 
Balcaniada din 
Challenge-round- 
tului european 
reprezentativa
baschet a Rom 
parte, de vineri 
că, la un turne 
în Austria, la G 
tru celelalte par 
tria, Turcia și 
neul constituie 
verificare în ve 
lor în^^^ri
țării i^Stre fa 
în următoarea 
Costel Cernat, 
Virgil Băiceanu 
Florentin Ermu
Fluturaș, Anton 
lexandru Viner 
Pogonaru, Ion 
Constantin și 
antrenori: Mih 
gazun Tursu

Ultimul turneu al

VICTORIE IN ULTIMA SECUNDA
ARAD, H (prin telefon). In ba

zinul descoperit din localitate, pe 
o vreme frumoasă,. a Început 
ultimul turneu al campionatu
lui național de polo. In parti
da inaugurală s-au intilnit echi
pele CRIȘUL ORADEA șl 
C.N.A.S.E. BUCUREȘTI, Într-O 
întrecere in care favor iții, po- 
lolștii orădeni, au lost ținuți ,,ln 
șah" datorită bunei prestații a 
adversarilor, dar și propriilor

BARAJUL PENTRU
DIVIZIA „A“ LA VOLEI

Cel de-al doilea turneu (și ul
timul) pentru promovarea în Di
vizia „A", masculină, de volei 
începe astăzi în Sala sporturilor 
din Piatra Neamț. In disputa 
pentru cele două mult rivntte 
locuri pe prima scenă voleibalis- 
tică a țării au rămas echipele : 
ASA Electromureș Tg. Mureș, Po
litehnica Timișoara, Relonul Să- 
vinești și CSM Delta Tulcea. Iată 
situația de la care se pleacă ta 
acest turneu după rezultatele în
registrate ta primul turneul de 
baraj :
1. Electromureș
2. Politehnica
3. Relonul
4. Delta

După cum se vede, teoretic cel 
puțin, toate echipele au șanse 
de a se clasa în primele două 
locuri. Cu atît mai Interesant va 
fi de văzut dacă experiența ex- 
divizionarelor „A* — Politehnica 
și Delta — va avea cîștig de 
eauză ta fața dorinței de afir
mare a mureșenilor (cu șansele 
cele mal mari, totuși) și a „lo
calnicilor" (să-i numim așa pe 
voleibaliștii din Săvinești). Ori- 
eum, turneul de la Piatra Neamț 
se anunță foarte disputat, calcu
lele făcîndu-se, firește, nu numai 
ta ceea ce privește numărul vic
toriilor, ci și al seturilor etști- 
gate sau pierdute care ta final 
ar putea departaja echipele.

Azi, de la ora 16 : Delta — Po
litehnica și Electromureș — Relo- 
nuL (M. V.).

3
3
3
3

RETROSPECTIVE DINAMOVISTE IN TEXT Șl IMAGINI
Cu prilejul împlinirii a 

35 de ani de la înființarea 
clubului Dinamo, gazeta Jn 
slujba patriei" a editat — 
ta excelente condiții gra
fice — o culegere de repor
taje, precum ți un număr, 
special, al suplimentului in
titulat „DinamotristuT. Am
bele tipărituri au un bogat 
ți interesant continui, cu
prinzind o amplă retrospec
tivă a drumului plin de 
succese străbătui ta cele 
trei decenii ți jumătate de 
clubul dinamovist, a evolu
ției secțiilor sale pe ramuri 
de sport.

Bucurindu-se, de aseme
nea, de colaborarea citorva 
dintre scriitorii aproplați 
fenomenului sportiv, care 
semnează frumoase eseuri 
dedicate clubului aniversar, 
ți acordind un larg spațiu 
ilustrației — in care se re
găsesc portretele celor mai 
valoroși ți reprezentativi 
performeri dinamoviști —, 
cele două lucrări consti
tuie o certă reușită publi
cistică, de naturi a suscita 
nu numai interesul supor
terilor clubului din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, ei ți pe 
acela al tuturor iubilorilor 
sportului.

greșeli. Scor fi 
2—2, 3—2, 4—3) 
terii golurilor : 
trăș 2, Garof 
Fejer și Unsuci 
găteri, __
Fruth 2, Geantă 

ciul următor, V 
REȘTI a pierd 
CLUJ-NAPOCA
4— 1, 1—1, 1—4)
Sebfik 3, Olpr
riu 2, Covaci 
Învingători, res 
Ragea, Barițch 
Marcu (autogol 
nea de di 
BUCUREȘTI 
17—3 (8—6, 1— 
Înscris : Bagiu 
Ardelean 2, 
pescu peîTfru 
peotlv Ghlț.’*!»’ 
ultimul meci 
Pm BUCUREȘ 
BUCUREȘTI 1
5— 1, 4—3). A 
4, Nlț* 3, Sch 
Oomlrtan, Iile 
tsche pentru 1 
tiv Dingu 2, F

* ’
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După 
cunoscut 
Georgesc 
tenisul ( 
tuturor 
cețtia s 
doar m 
eație fi
dragoste 
rlnduri, 
nejucăto 
tării m 
Davis", 
gescu a 
Tenis ( 
tarul r 
xandru 
îndrum 
▼ele 
două 
sale, 
„Cupa 
Mondia 
ton.
George
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itică de

fi (la 
perbyul 
ttsiv în 
bprinde 
Icare o 
laie a-
> com- 
I Steaua
I Nicu- 
|ai Di-

mancea ș.a.) și Dinamo (Radu 
Diaconescu, Pavel Visner, " 
rațiu Giurgiu, Mihai 
ș.a.).

Federația de specialitate 
mai încunoștințat că la 
ciul Steaua — Dinamo un 
tor va fi rezervat pentru 
vii practicanți ai baschetului, 
care vor avea intrarea gra
tuită.

Ho- 
Kiss

ne-a 
me- 
sec- 
ele-

selecționata de junioare
ȘI LA KARl-MARX-STADT

ării Ia 
și la 

piona- 
viitor, 

de 
I lua 
umini- 
Ițional, 
li pen- 
I (Aus- 
L tuc- 
n de 
Itoare- 
I Lotul^^^ăilă, Adriana Nagy, 
lasarea^^Vandrea ; antrenori
nență : 
ulescu, 
arpen, 
ristian 
hi, A- 
klentin 
[Viorel 
bavid ; 
| Haâ- 
r tu-

dor Mincscu. Roman Opșitaru 
lipsește nefiind încă restabilit 

Un alt lot. cel de junioare 
(de fapt o selecționată și nu 
reprezentativa țării) va partici
pa, între 13 și 15 mai, la un 
turneu internațional în R. 
Germană, la Karl-Marx-Stadt 
Fac deplasarea : Aurora Cirs- 
toiu, Elena Vasile, Iulia San
dor, Ana Bede, Romela Cristea, 
Aurora Dragoș, Enyedi Tunde, 
Gabriela Mărginean, Paula Ml-

', Gabriela 
antrenori : Dorin 

Adrian Ion ; medic: 
Filcescu.

★
Susținînd, la București, o 

dublă întîlnire amicală in com
pania echipei Start Polonia, 
campioana României la bas
chet feminin. Voința București, 
a repurtat victoria în ambele 
jocuri : 73—66 si 87—74.

Leabu și 
dr. Viorel

A“ de polo

D.
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RUL-RAPID ARAD 15-14 |
<1—1. L Au-
Cos- 
Kiss 

Lvin- 
h s, 
| me- 
tcu- 
|nța 
1(3—1, 
■cat : 
blce- 
Intru

descu 2, Tălaru și I. Gheorghe.
In cea mai disputată parttdiă 

de după-amiază, VIITORUL a 
dispus de RAPID ARAD cu 
15—14 (4—2. 4—3, 3—4, 4—5), la 
capătul unei Întreceri decisă de 
golul Înscris in ultima secundă 
de joc de Zaliaria. Au marcat: 
Ragea 5, Ghiță 4, Barițcbi 3, Za- 
haria, Măhălean și Vamoș pen

tru Învingători, Ghițan 5, Szabo 
4, Aconl 3, Cbiorean și Onea,

Alte rezultate : DINAMO — 
C.N.A.E.S. 14—8 (4—0. 2—3, 2—2,
8—3). Au marcat : Ciobăniue 4, 
Hagiu 4, Ungureanu 3, Răduca- 
nu 2, Desmjrean pentru Învin
gători, respectiv Fruth 2, Geam- 
bașu 2, Șerban 3, Clilru ; CRI- 
ȘUL — PROGRESUL 12—7 (2—1, 
2—3, 4—0, 3—3). Au marcat: Gor
dan 2, Fejer 3, Rata 2, Bone, 
Garofeanu, Costrăș și Ileș pentru 
Învingători, respectiv Tataru 2, Dlngu 2, Mădescu 2, Ioneocu. RA
PID BUCUREȘTI — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 8—12 (2—1, 3—3.
1—8, 2—3). Au Înscris: Coleeriu 
2, Olpretean 2, Covaci, Sebfik fi 
nea, respectiv Ionescu 7, Oiac, 
Tsehlltsche, Schervan, Ilie și Niță.

I. IOANA, coresp.

I

sta dion ul din Bistrița găz
duiește astăzi, de la ora 17,30, 
un nou joc de verificare a lo
tului olimpic, care va intilni 
echipa locală^ divizionara .,B“ 
Gloria. în Lotul olimpic a fost

introdus jucătorul lui F.
Baia Mare Tătăran. N-au pu
tut 
man (care 
toria civilă) și 
cidentat).

c.
răspunde convocării Soi- 

ieri a avut căsă- 
Carabageac (ac-

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
din nou o zi plină 
pregătirilor lotului 
tn cursul dimineții 
o discuție pe mar- 

disputat 
in compania diviziona- 

C“ TEPRO Iași. In con

Miercuri, 
pe agenda 
de tineret 
a avut loc 
ginea jocului-școală 
marți 
rei „ 
tinuare. s-a desfășurat un an
trenament de individualizare, 
fizic-tehnic. paralel cu un oro-

de refacere Sigram special 
pregătire pentru cei trei ju
cători accidentați c Balint. C. 
Ilie și Eduard.

După-amiază. in 
gătirilor au fost 
videomagnetoscop 
gistrări avind subiect principal 
jocul fotbaliștilor cehoslovaci.

cadrul pre- 
urmărite pe 
cîteva lnre-

REPROGRAMARI DE JOCURI
Șl ETAPE IN DIVIZIA „A"

F.R. Fotbal a aprobat, ieri, reprogramarea unor etape 
și jocuri-restanță în Divizia „A“, după cum urmează :

18 mai, etapa a 29-a
21 mai, restanța F.C, Constanța — Universitatea Craiova
25 mai, etapa a 30-a
28 mai, restanța Universitatea Craiova — F.C. Bihor

MOVILA

0 ALTĂ NOAPTE CU TORȚE
(Urmare din pag I)

cum vine asta... Dar, în sfirșit**.
Trece Bălăci... Ne aude... 

Sorin îmi face semn că e „ga
ta pauza". Bălăci e și... „patro
nul" Craiovei. Și știe că Sorin 
Cirțu mai pune și fundulițe. 
„Ce simți Ia barometru, Ilie ?“ 
„Timp frumos, ca să nu zic 
noapte cu torțe... Vreau să 
cișiigăm printr-un gol marcat 
din acțiune. După Italia i-am 
auzit pe unii că... vezi bine... 
Zoff ar fi... Ca și cum asta ar 
fi partea cea mai importantă... 
Se uită că BolSni a mai avut 
un șut pe care nu l-ar fi apă
rat nici un portar din lume... 
Aștept cu nerăbdare meciul"

★
Presa cehoslovacă pregătește' 

și ea meciul cu România. In 
„Mlada Fronta", Milan Navara, 
care a văzut meciul cu Italia la 
București, declară : „Marcajul 
individual aplicat celor mai buni 
jucători italieni a anihilat ela-

Tinerele talente și perspectivele lor

„CIND 0 ECHIPA (A DINAMO Iți OfERA
O ȘANSĂ, TREBUIE SA

Un nume se impune de la 
etapă la etapă : Movili, im
petuosul mijlocaș 
Mai toată 
căuan, de 
transferat, 
campioană. 
virache Movilă, 
octombrie ’61. pe malul 
nării, la Brăila.

Cum al ajuns de la 
ila la Bacău și tind ?

lumea îl 
la Sport 
In iarnă, 
Dar el.

i, a-a

dinamovist. 
știe bă- 
club o-a 
la echipa 
Lică Stă- 
născut in

Du

TACI TOTUL

■

RENORI

cută in 1967), 
care văzuse —

calităților

elevelor 
fel de 
Jocurile 
Edmon-

Bră-

— Aveam 14 ani cind tata
1 m-a dus la liceul de fotbal dtn

Bacău.
1 — Cum, adică. pină la 14

ani nu jucaseși nicăieri ?
— Doar pe maidane, pe

străzi. în curtea școlii, insă la
nici o echipă.

— Si drumul spre Divizia

I
I
I

„A" a fost scurt ?
— Ei, prea scurt nu, că am 

jucat mai inii» la speranțe, eu 
Viscreanu și Ghioane „șefi da 
promoție". Ne luase antreno
rul Dumitru Chiriță, cu dinrul 
tm cîștigat primul titlu la ti
neret. In „A* am ajuns mai 
tirziu, n-am jucat decit doui- 
trei reprize. Am debutat la Pi
tești, împotriva Argeșului, am 
intrat la 0—3, m-am zbătut ea

orice debutant, dar a fost 2—5, 
Radu II trebuia si cîștige ti
tlul de golgeter. Nea Angelo 
Niculescu m-a felicitat, atunci, 
insă dinsul a plecat in campio
natul următor la Cluj-Napoca, 
și a trebuit să mai aștept.

— Cit ai așteptat 1
— Nu prea mult ! Pini a 

plecat Vamanu la Piatra 
Neamț. Atunci, antrenorul Ni- 
colae Vătafu m-a

— Și la Dinamo, 
ajuns la Dinamo ?

— Știu și eu ?!... 
realmente surprins, 
băcăuanii au rămas surprinși 
cind s-a auzit că mă vrea Di
namo. Eram titular la Bacău, 
mulți mi-l dădeau ca exemplu 
pe Laurențiu Moldovan, titu
larul de la S.C. Bacău, deve
nit rezervă clasică la Dinamo. 
Mi-am zis insă că trebuie să 
risc, dacă vreau să fac ceva 
in fotbal. Or, cind o echipă 
ea Dinamo îți oferă o șansă, 
trebuie si faci totul. Mai ales 
ci nea Cornel Drăgușin mi-a 
dat încredere in mine titulari- 
zindu-mi în naționala de ti
neret.

— Multe speranțe s-au ofilit 
repede în'' București...

titularizat. 
cum ai

Am 
Cum

foit 
»>

— Știu .' Tata mi-a 
el acest lucru. Mirajul 
lei are capcanele lui. 
nul, inșd, nu beau, nu fumez, 
singurul meu viciu este... 
balul.

— Care sint calitățile 
Lică Stăvărache Movilă 1

— Cred că lovesc bine 
Ionul cu ambele picioare. 
Bacău, mi se reproșa ci 
lovesc bine balonul cu capul. 
La Dinamo, mi se spune 
lovesc destul de bine și 
capul. Dacă la Bacău 
numai de la centrul terenului 
spre poarta adversă, aici, la 
Dinamo, am sarcini totale. 
Ceea ce presupune o rezistență 
deosebită.

— Și defectele ?
— Deposedările prin alune- 

Le evit. Plus că 
multe faulturi. Dar,

•pui 
Capita- 
Eu, «-

ri

fot-

tale,

ba- 
La
nu

că 
cu 

jucam

in 
da-

în'' București...

ămase încă ne
emerit Ștefan 

tru un timp, 
spre regretul 

ețuiau, iar a- 
exercitlndu-și 

fesor de edu- 
ind la prima 
m că în două 

căpitanul ei 
de tenis a

finala „Cupei 
Ștefan Geor- 

a biroului F.R. 
ormat secre- 

erației, Ale- 
onsabilitatea 
in. Obiecti- 

: pregătirea a 
ale
(un 

ă> și 
la

a lui Ștefan 
aplaudată.

1 să aibă tn- 
ere în ele, în 
tul și în ca- 

tatea lor de a 
a culorile clu- 
i care Ie-a
cut. Cu cîțiva 
tn urmă, an- 

oarea Aurelia 
gulescu a adus 

cțla de ju- 
tînără, 

Ia Panait (năs-

torită 
native ale fetiței
— o 
performeră. S-a o- 
cupat cu migală 
de formarea ei, 
i-a făcut, într-o 
bună măsură, fi 
educația, apoi an- 
trenoarea a apre
ciat că Mirela ef- 
te capabilă fă fa
că față cerințelor 
unei echipe din 
primul eșalon va
loric. La rindul

potențială

său, antrenorul 
principal al echi
pei Progresul, Va
cile Mărgulescu, 
a avut curajul să 
trimită în... prima 
linie .o fată de 
numai 16 ani. Și 
nu s-a înșelat. 
Este o modalitate 
normală de pro
movare a tinere
lor talente, pe care 
o recomandăm și 
altor cluburi. De 
astfel de elemente 
și de asemenea 
stil de munci este 
nevoie pentru re
dresarea handbalu
lui nostru feminin.

NOI OBLIGAȚII PENTRU 
UN TINAR TEHNICIAN

Scrima ialomițeană lși mărește aria 
prin înființarea, la asociația sportivă 
Voința din Slobozia, a unei secții de 
profil. Coordonator va fi tînărul an
trenor Nlcolae Mihăilescu, priceputul 
tehnician care, cu ani In urmă, pro
mova — pentru prima oară de pe a- 
ceste meleaguri — o echipă în Divi
zia „A". De notat că la Voința vor 
activa și foștii elevi de la clubul spor
tiv școlar. Unde-s doi puterea crește!

VOLEI Șl... BOX I

S-a intimplat la 
Focșani, cu prile
jul turneului fi
nal al campiona
tului de volei re
zervat junioarelor. 
Arbitrul bucu-

reștean Vasile Io- 
nescu, după ce o- 
ficiase tn scaun 
una dintre parti
de, a fost interpe
lat (este drept, pe 
un ton nu prea

cuviincios) 
tăi jucătoarei foc- 
șănene Daniela 
Trușcă, pentru u- 
nele decizii dicta
te de „(ne) cava
lerul fluierului". 
Arbitrul Vasile Io
nescu nu a găsit 
altă modalitate de 
a replica decit a- 
pelind la cunoș
tințele sale (fiind
„polisportiv**) in-
tr-ale... boxului.
Drept pentru care
i-a expediat ad-
▼ursarului • „di-
rectă" care 1-ar
putea face tnvi-
dios pe orice cam-

BĂTRINII CEI...

pion al pugilatu
lui. Normal era 
ca delegatul fede
ral — in fața că
ruia s-a petrecut 
un asemenea act 
incalificabil — să 
interzică reurca- 
rea in scaun a 
lui Vasile 
cu. Dar 
Sotir, căci el 
fost 
F.R.V., 
xigență nu poate 
fi pusă la Îndoia
lă, i-a permis să 
arbitreze in contl-

ce, 
nu

Iones-
Nicolae 

a 
delegatul

a cărui e-

nuare. Ceea 
fără îndoială, 
ar fi meritat-..

TINERI

Există la Tenis Club București 
grup de activiști obștești, toți pensio
nari, care preferă plimbărilor prin Ciș- 
migiu o mină de ajutor dată acțiunilor 
menite să contribuie la bunul mers al 
treburilor acestei unități de perfor
manță. Nu mai departe decit la re
centa competiție, „Cupa T.C.B." Flo- 
rea Tănase, Arnulf Schmidt, fostul ju
cător de „Cupa Davis**, Ilie Tureu și 
Victor Hanganu au asigurat desfășu
rarea fără cusur a întrecerii, și nu una 
oarecare, ci o competiție la startul că
reia au fost prezenți peste 450 de con- 
curențL La rîndul său, Tiberiu Grad, 
fost jucător de performanță, acum 
campion european la veterani, poate fi 
văzut zilnic antrenînd pe tinerii ju
cători ai clubului, oferindu-le cu dăr
nicie sfaturi prețioase. Nu evaluați ti
nerețea doar... numărînd anii !

un

Rubrică realizată de Ion GAVRILESCU

care.
prea 
spun prea multe defecte, 
mai ajung, acolo, sus...

— în națională ?
— Sigur că visez naționala I 

Știu ci e a concurență mare, 
BBloni, Țicleanu, 
eu am de partea 
Nu uit cuvintele 
Lucescu, care a 
vadă la olimpici, 
cea : „Movilă, să 
gînduri mari cu tine !“.

fac 
dacă

nu

Augustin <țar 
mea... virsta. 
lui 

venit si
la Rm. 
ști» ei

Mircea 
mă 

VU- 
am

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI

nul campionilor lumii. Pentru 
jocul lor combativ și disciplinat 
practicat pină la pauză, românii 
au meritat victoria... A fost o 
luptă acerbă, dură, in care nu 
s-a jucat pentru frumusețe, ci 
pentru victorie**. Antrenorul 
Havranck mizează, în schimb, 
pe o pregătire psihologică sui 
generis, declarînd în „Lidova 
Demokracie", după meciul cu 
Cipru, de la‘ Praga, că „Cipru 
ar fi declarat (n.r. după jocul 
de la Hunedoara) că golurile 
primite au fost înscrise după 
faulturi“(?!).

Toate acestea sînt, bineînțeles, 
mijloace psihologice premergă
toare mărilor dueluri și, 
vreți, obișnuitele tactici 
acoperire ale tehnicienilor, 
pot fi invocate după joc.

...Intr-un alt moment de 
ză1, Rudi Conrad, cel care 
ca gazonul Steaua să fie în
totdeauna impecabil, își amin
tește cu glas tare : „Măi, copii, 
anul acesta sc împlinesc 30 de 
ani dc cind mă aflam pe sta
dionul „23 August" — primul 
meci pe marele stadion — ... 
al noștri jucau cu Ceho
slovacia... pentru Mondialul din 
Elveția... și am pierdut ca niște 
copii, pe o lovitură liberă a lui 
Șafranek, cu contribuția 
Birtașu... S-a marcat tot 
poarta unde se afla și Zoff în 
momentul golului. Tin minte ca 
astăzi, a fost un meci in care 
am dominat, am avut 9 eor- 
nere, contra unul ...Cehoslovacia 
era o echipă de bătut, dovadă 
eă peste citeva luni austriecii 
le-au dat in Elveția șase la 

» dar așa a fost să fie, 
copii, de cind mă știu, ti- 
spun că sînt mai buni 
bătrinii, iar bătrinii se 

de sus la cei tineri... A- 
o mare ocazie să ară-

dacă 
de 

care

p_.au- 
face

lui 
Ia

zero.. 
Măi, 
nerii 
decit 
uită 
veți 
tați că sinte(i mai buni... Pen
tru că aveți în față medalia de 
bronz a 
Italia...**.

„europenelor"

★
stadionul „23 
a făcut un

din

i Au- 
joc 

F. C.

Aseară, pe 
gust”, Lotul 
școală în compania lui 
Argeș. Scor final 4—2 (2—1). 
Au marcat, in ordine, Iorgu- 
lescu, Boloni, D. Zamfir, Mun- 
teanu II, 
fost rulat

Gabor, Moiceanu. A 
aproape întreg lotul.

Biletele 
de fotbal 
SLOVACIA, 
pionatulul european, 
avea loc pe stadionul „ 
gust* in ziua de 15 mal 1983, 
se află in vlnzare la casele 
de bilete de la stadioanele 
„23 August", Republicii, Dina
mo, Steaua, Giuleștl.

Biletele pentru asociațiile și 
cluburile sportive din Capita
lă se repartizează prin Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport.

La acest joc vor fi vala
bile legitimațiile-abonament e- 
liberate de către Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport.

de intrare la jocul 
ROMANIA — CEHO- 
., din cadrul Cam- 

care va 
„23 Au-

ȘTIRI... ȘTIRI...
• IN MECI RESTANTA, in ca

drul seriei a n-a a Diviziei „B", 
Ieri la Roșiori: ROVA — Șoimii 
Sibiu 2—1 (0—9). Au marcat Că- 
mtd (mln. M) șl Ștefan 
88), respectiv Coca (min. 
Negulescu — coresp.).

(min. 
«). (T.

fUnga-
un

• u.T.A. — PoUtebnica Timi
șoara 2—0 (2—0). Au Înscris: Ti
sa (min. 21) și Țirban (min. 31). 
(N. străjan — coresp.).

• marți, la Debrețin . ria), F.C. Bihor a susținut 
med amical in compania divizio
nare! „A" locale, rfștigînd eu 
1—9 (1—0), prin golul marcat de 
mip (min. Z7).

• IERI, in meci amical, pe 
dlonul Republicii, Rapid — 
trolul Ploiești 2—2 (0—0), 
golurile marcate de Petruț (min. 
72) și Șișcă (min. 85) pentru 
bueureșteni șl Slmaciu (min. 70 
șl 80). (D. Moraru-Silvna — co
resp.).

Sta- 
Pe- 
prin

AD1IMSIRMM DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORFItAlA

SUMEHKT E EXTRASE LA TEA- 
GERE.4 PBOXO EXPRES DIN U 
MAI 1SC3: Extragerea Iî 1» 4 7 
17 li X5. Extragerea a n-a: » 
14 42 29 J3 13. Fond total da df- 
tigAiri: 1.414.243 lei, dia eare re
port: 500.000 lei la eatetona 1 *1 
5.739 lei la categoria X

C1ȘTIGURILF TRAGEM EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 1 MAI 
1983. FAZA I: Cat. 1: 1 variant* 
25% — autoturism ^Dada 1300“ 
(70.000 lei): cat. 7: 2 variante 
100% a 50.000 lei sau la alegere 
1 excursie de 2 locuri în ILD. 
Germană sau R.S. Cehoslovacă £ 
diferența în numerar yl 5 varian
te 25% a 12.500 lei: cat. 3: S va
riante 100% a 15.047 lei sau la 
alegere 1 excursie de 1 loc îs 
R.D. Germană sau R-S. Cehoslo
vacă și diferența în numerar fi 
29 variante 25% a 3.767 leî: cat. 4: 
54 variante a 2.575 lei; cat. I: 
144,50 a 962 lei; cat. 4 : 270.25 a
514 lei; cat. 7 : 444.75 a 900 lei;
eat. 8: 2.780,75 a 100 lei. FAZA 
A n-a: Cat. A: 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ (70.000 
lei) și 3 var;ante 25% a 17.500 lei;

eat. B: 2 variante 100% a 20.397 
lei sau la alegere 1 excursie de 
2 locuri In RD. Germană sau 
RS. Cehoslovacă și diferența In 
numerar și 3 variante 25’/, a 5.099 
lei; eat. C: 10,75 variante a 5.210 
lei; eat. D: 71,25 a 787 lei; eat. E: 
793,59 a 100....................
„Dacia 1390" 
șl A au fost 
noveanu din 
tiv Dumitru ____  __ _____
câștigurile de 50.900 lei fiecare de 
la cat. 2 au fost obținute de 
Gheorgbe Popescu din Craiova 
șl respectiv Marin Neaga din 
Bortea, județul Călărași.

ASTAZ1 — ULTIMA Z3 
DE PARTICIPARE •

Se reamintește că numai astăzi 
mal pot îl procurate bilete eu 
numerele alese de dv, pentru 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
13 mal 1983 — prilej de noi rfști- 
guri In autoturisme „Dacia 1300“ 
și mari sume de “
va fi televizată în 
de la ora 17,25. 
PRILEJUL DE A
PRINTRE MARII

Iei. Autoturismele 
de la categoriile 1 

dștigate de Ion Riș- 
BucureșU și respec- 
Moise din Buzău.

banl. Tragerea 
direct tnceptnd 
NU OCOLIȚI 

VA NUMÂRA 
CÂȘTIGĂTORI 1



SI GHEORGHE SIMION Șl A ASIGURAT
MEDALIA DE BRONZ LA C. £ DE BOX

a început 
pe măsu- 
avansează
Miza tot

X
VARNA, 11 (prin telefon). 

Interesul spectatorilor bulgari 
pentru întrecerile campionate
lor europene de box 
să crească simțitor, 
ră ce competiția 
spre fazele finale, 
mai mare a meciurilor și am
biția sportivilor de a urca pe 
podiumul de premiere au de
terminat și o creștere a spec
taculozității partidelor. Acum, 
orice 'victorie înseamnă cel 
puțin o medalie de bronz.

Primii boxeri 
reușit această 
fost, după cum 
C. Tițoiu (cat. 
bai Ciubotaru

români care au 
performantă au 
v-am informat, 
muscă) și Mi- 
(semimi jlocie). 

Tițoiu S-a calificat în semifi
nale mai ușor decît ne aștep
tam. Adversarul său. Wolfgang 
Prosch (R. D. Germană), a ur
cat în ring cu o rană la ar
cadă din meciul anterior. Du
pă numai citeva schimburi de 
directe. în primul rund, rana 
lui Prosch s-a deschis și 
bitrul de 
dicului. a 
sesor al 
C. Ti(oiu 
semifinală 
(Ungaria).

Mihai Ciubotaru a 
clar (decizie C—0) partida cu 
danezul Jens Svegaard. dar nu 
fără a depăși unele 
dificile. Adversarul 
un pugilist puternic 
țios, cu brațe lungi 
turi tari. Ciubotaru

ar- 
ring. cu avizul me- 
intrerupt ‘lupta. Po- 
medaliei de bronz, 
va boxa vânezi ta 
cu Janos Varadi

igat^

boxat

momente 
său este 
si ambi- 
și lovi- 
a 

bine, directele sale de stingă, 
puternice și precise, atingîn- 
du-și de cele mai multe ori 
ținta. în repriza secundă. însă. 
Svegaard l-a 
botaru cu un 
ta la fată si 
Hast numărat, 
luat lupta si 
fâsurat în 
voarea sa.
i-a funcționat bine si i-a adus

surprins pe Ciu- 
croseu de dreap- 
boxerul nostru a 

Românul a re- 
partida s-a des- 

continuare în fa- 
Directa de stingă

CANOIȘTH O NENCIU - I. ȘERGAN
(Urmare din nag 1)

:na) d:4«,6Z. 
s-au situat 

Olaru la Ci 500 m In 
după Schmidt (RD.G.) 
și echipajul de K4 fete
Buhaev — Nastasia 
— Tecla Borcănea —

Helm (R. D. Gem 
Tot pe Jocul doi
Cosiică 
2:00.ă8. 
1:59,98.
(Agafia
lonescu _
Maria Ștefan) în 1:36.75. după 
R. D. Germană 1:34.65. La C2 
— 500 m Gurei — Bețiu au ocu
pat locul 3 in 1:50.84. după 
Sarusi — Ilajdu și Lbik — 
Wisla (Nenciu — Șergan locul 
7). ca și echipajul de K4 — 
1 080 m (Ionel Lcțcaie — An
gelin Velea — N'ieolae Fedo- 
sei — Ionel Constantin) în 
1:29,68 (1. R.D.G. 1:27,72. 2.
Polonia 1:28.69). La caiac sim
plu fete Tecla Borcănea s-a 
situat pe locul 4. 2.-05.38 (a
cîștigat Birgit Fischer. R.D.G., 
2:00.76) iar Agafia Buhaev pe 
locul 7 cu 2:07,81.

„CURSA
VARȘOVIA. 11 (Agerpres). — 

Etapa a treis a „Cursei Păcii*, 
llsputatâ re traseul Torun — 
Poznan (151 km), a fost ciștlga- 
tă de Olaf Ludwig (R.D.G.) ta 
3n 31:10,0, la a treia victorie de 
etapă. Dintre cicliștii români pri
mul a sosit lenei Gancea. cu 
plutonul al doilea, pe locul 25, 
la 3:38,0 de învingător. In ace
lași timp au trecut linia de sosi-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

S.U.A.

POLO • Rezultate din Cupa 
F.I.N.A.. la Mal,ou -Los Ar.geles). 
la care participa primele S echipe 
ale lumii : R.F G. — Cuba 11—7, 
U.R.S.S. — Italia 6—6, Olanda — 
Spania 9—8, S.U.A. — Ungaria 
»—9, R.F.G. — Spania 3—6, Cuba— 
Olanda 12—10, Italia — Ungaria 
9—7, U.R.S.S. — S.U A. 7—6, Spa
nia — U.R.S.S. 8—7, Olanda — 
Italia 6—6, Cuba — Ungaria 8—8, 
R.F.c — S.U.A. 7—3. In clasa
ment : R.F.G. î p. italia 6 p, 
U.R.S.S. 5 p, S.U.A., Ungaria, 
Olanda și Cuba 3 p. Spania 2 p.

SCRIMA • Clasamentul final 
al Cupei mondiale la sabie : Va
sil, Etropolski (Bulgaria) 54 
Gheorghi Pogosov (U.R.S.S.) 
Andrei Aișac (C R.S.S.) ‘
Imre Gedovarl (Ungaria) 
Gj'orgy Nebald (Ungaria), 
Krovopuskov (U.R.S.S.) șl 
Etropolski (Bulgaria) 31 .. __
Ioan Pop ocupă locul 11 cu 18 .p 
• Clasamentul turneului masculin 
de floretă de la Mannheim :. 
U.R.S.S. 6 v (64—39). Polonia 6 v 
(62—41), rrao'a 6 v (58—39). 
R.F.G. „A" 3 v. Ungaria 3 v. Ita
lia 2 v, R.F.G. ..B“ 2 v, Belgia 
0 v. 

p. 
Șl 
p. 
p,

42
35 Viktor 

Hristo 
p etc.

un avantaj clar pe buletinele 
celor 5 arbitri. Ciubotaru va 
întilni vineri în semifinale oe 
italianul Luciano Bruno, un 
pugilist deosebit de agresiv., 
dar cu un stil dezordonat și 
foarte adesea obstructionist

Miercuri, în gala de seară au 
urcat în ring Dragomir Ilie 
(cat ușoară), boxînd cu Sig- 
fried Mehnert (R. D. Germa
nă) și Gheorghe Simion (mij
locie mică), cu irlandezul Tho
mas Corr.

Dragomir Hie a cedat la 
puncte după un meci drama
tic in fata unui adversar mai 
dnăr și mai rapid, Sigfried 
Mehnert (R.D. Germană). In 
repriza a doua sportivul nos
tru »i-a trimis adversarul la 
podea. La reluare, crezlnd eă 
Mehnert e o pradă ușoară, a 
făcut greșeala să se arunce la 
atac fără să-și ia măsuri de 
apărare șt a primit o serie 
scurtă la figură, care l-a expe
diat la podea. In ultimul rund 
Hie încearcă să păstreze u* 
fragil avantaj, dar resursele 
sale fizice se dovedesc insu
ficiente.

Gheorghe Simion a impus In-

PRIMII RUGBYSTI ENGLEZI LA... TIMISOARA•>

Dwmitrn (Tîti) 
arie următorii

Formată pe scheletul divi
zionarei _A* Universitatea, se- 
lectioaata și-a început pregă
tirile sub Îndrumarea antreno
rului emerit

jucători : in linia L PopsvieL 
unul dintre piberi.
ca pentru celălalt că se aleagă 
între Preda si Bateai. Doi can
didați se prezintă si pentru 
postul de taloner: internaționa
lul Mo) si Brinză, ambii in 
bună dispoziție de joc. In li
nia a II-a si pentru postul de 
închizător la grămadă se va 
alege intre Lazir. Galan, Că- 
prăroiu si Pislaru. iar flan- 
keri ai liniei a Hl-a vor fi 
Flntinaru si Berarii. Bobea fi
gurează ..solo- ca mijk-cas ta 
grămadă, in timp de Dsmsen> 
va avea, ta „uvertură*, două 
rezerve de valoare apropiată, 
pe Comănlei si Raica. pe care 
insă antrenorul i-ar putea fo
losi și ca centri. AripSe Pas-

PĂCII"
re V. Constanttaesca. M. Romaș- 
canu, c. Para»ch:v șt c. Nieotee.

In clasamentul general indivi
dual conduce Oieg Ctujda 
(U.R.S.S.), urmat de coechipierul 
său Ugrumov — la i sec. șl Bodea 
(R.D. Germană) — Ia 13 see. C. Pa- 
raschlv se află pe locul 35 la 
4:37,0. In clasamentul pe echipe 
conduce R.D. Germani.

1 IsNis • In primul tur al tur
neului de la Florența, pentru Ma
rele Premiu FILT, Dibbs — Pa- 
natta S—2. 4—6. 6—3. Cano — 
Occieppo 6—2, 7—4. Arias — Mo- 
retton 6—3. 7—5. Cash — Gonza
les 6—4. 6—3, Gimenez — GI1-
demelster 7—5 C—3, Goven — Ge- 
rulaitls 4—3. 4—4 • ta primul
tur al turneului feminin de la 
Lugano. Lucia Romanov a Între
cut-o cu 6—I. 2—6 S—3 pe Lilian 
Glussanl (Argentina). • ta tur
neul de la Hamburg : Slozil — 
Leconte 7—6, 6—2 Orantes —
Luna 6—3, 6—1, Fibak — Dickson 
6—4, 6—4, Edmondson — Elter 
1—6, 6—4, 7—6, Taroczy — Lloyd 
6—3, 6—4, Barazuttl — Meiler 6—4 
6—2.

VOLEI • Echipele R.F. Germa
nia șl Olandei s-au calificat pen
tru campionatul european femi
nin care va avea loc ta R.D. Ger
mană ta septembrie ta u-ma tur
neului de calificare ,e la tmatra 
(Finlanda). In ultima zi : Olanda 
— Belgia 3—0 RFG. 
3—0. • La Joensuu
în meci amical
U.R.S.S. — Finlanda 3—2 (4. —15.

10, —6). 

- Finlanda 
(Finlanda' 
masculin :

că din primul minut un duel 
tactic lui Thomas Corr (Irlan
da), un boxer cu garda inversă, 
provocîndu-1 pentru a putea 
profita de greșelile lui. Această 
tactică a dat rezultate și di
rectele de stingă, dublate ade
sea de puternice „contre" de 
dreapta sînt recepționate în plin 
de Corr. Două lovituri la sto
mac expediate de Simion în 
rundul al doilea reduc vizibil 
resursele fizice ale irlandezului, 
sportivul nostru acumulînd de 
acum multe și prețioase puncte. 
Simion boxează bine și în re
priza a treia, directele sale de 
stingă și „contrele" de dreapta 
mergînd in plin. învingător U 
puncte. Gheorghe Simion șl-» 
asigurat medalia de bronz și 
va trage pentru „argint* cu 
Rolf Hungert (R.D. Germană).

In .programul galelor de ioi, 
Dora Mariceocu — Stanislav 
Lakomiec (Polonia), la cat. 
mijlocie : Paul Golumbeanu — 
Screa Thomsen (Danemarca), 
cat grea ; Titi Cercel — Serik 
Nurkazov (U.ILS.S.), cat. pană, 
M Georgică Dor.ici — Vitali 
Kosanovski (U.R.S.S.). cat. se
im grea

Petre HENȚ

apar fără contra- 
sehimb se mai 

pentru centri ; 
certitudine, pen- 
centru concurînd

cale și Matei 
candidați. In 
caută soluții 
Mo* ar fi o 
tru al doilea 
Asmarandeî și Damian. Fundaș 
▼a juca Jipa.

Iată si lotul pe care forul 
de resort englez I-a comunicat 
pentru medul de la Timișoara : 

înaintași. Redfern, Higgs, 
Hobley, Curry, Moore. Dixon — 
linia I; Kidner, Pinnegar, 
Wilkinson, Richards — linia a 
n-a si nr. 8 ; Gadd, Buckton, 
Rees, Dun — linia a ITI-a 
flanked ; Melville si Young* 
— mijlocași la grămadă ; An
drew si Barnes — mijlocași la 
deschidere : Trick. Bailey și 
Evans — aripi : Knibbs, Halli
day și Townend — centri; 
Stringer — fundaș. In total 25 
de rugbyști. cei mai multi pro- 
vta de la Wasps (4). Leicester 
(3). Cambridge. Bath. Bristol. 
NoUingham si Coventry (cite 2).

Arbitrul meciului de la Ti
misoara va f: francezul Andre 
Peytaxin.

Tiberiu STAMA

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

Inlian Nedkov, austriacul Jo
sef Reiter, medaliați cu argint 
sau bronz la J.O., C.M. sau 
C.L Cel puțin la fel de difi
cili se anunță cursa pentru 
locurile fruntașe la ușoară. 
Candidează italianul Ezio 
Gamba, campion olimpie și eu
ropean actual (dacă nu va „ur
ca* la semimijlocie), englezul 
Neil Adams, care a concurat 
eu succes la ușoară (viceeam- 
pion olimpic, campion conti
nental in 1979) sau la setni- 
mijlocie (campion mondial in 
■81 și european in ’80). fran
cezul Christian Dyot 
J.O.), Karl-Heiax
(RD.G.). I — C.E.
■82, Magomed
(UJB-RS.), Simion ‘ 
Stanislaw Tuma (Cehoslovacia), 
medaliat! la mari competiții. 
La semimijlocie. cu sau fără 
Gamba și Adams. lupta va fi

i ai -
Lehmann 

•81, II — 
Parchiev 

Topii cean.

mi
BOntniWS PRASA IMINSA IN DERBY IL CAMPIONATULUI

înaintea meciului de la Bucu
rești. dintre reprezentativele 
Rofcâniei si Cehoslovaciei, e- 
chipele cehoslovace au fost an
grenate într-o etapă de cam
pionat (cea de a 23-a) desfă
șurată sîmbătă si duminică. 
Derby-ul a avut loc la Ostra
va. intre formația locală Ba
nik și lidera clasamentului Bo
hemians Praga care are nu 
mai outin de 8 jucători in lo
tul reprezentativ. Duoă o par
tidă foarte echilibrată victoria 
a revenit echipei Banik cu 
2—1. în fruntea clasamentului 
se menține Bohemians cu 33

/

MARATONUL
SAU OI LA ZATOPEK LA JOAN BENOIT!

înclină, firește, In 
sexului așa-zis

tirziu. luptind și 
multe prejudecăți.

Poate că nimic nu este 
mai spectaculos în sportul 
contemporan decît apropie
rea performantei feminine 
de cea masculină. Ne refe
rim, desigur, la performan
ta fizică, obiectivă, măsura
tă în secunde, metri sau ki
lograme. în care decalajul 
a fost, de-a lungul evolu
ției sportului modern, evi
dent. si nu la performanta 
estetică, cu diferite forme 
de exprimare, în care ba
lanța se ‘ “
favoarea 
..slab"..-.

Venită 
Invingînd 
emanciparea sportivă a fe
meii a devenit un fenomen 
accelerat în ultimii "T0—15 
ani. în atletism sau înot, 
de pildă — sporturi de re
ferință. unde efortul este în 
cea mai mare măsură de 
natură fizică, si unde pro
bele slnt identice, sau cel 
ouțin asemănătoare, permi- 
tnd comparații — unele 
din recordurile feminine ale 
zilei uimesc pur si simplu. 
Mai ales dacă ne gîndim 
că atletismul feminin, spre 
exemplu, si-a făcut loc in 
programul olimpic abia în 
1928, cu un număr restrîns 
de probe, din care efortul 
de rezistentă, cel mai pe
riculos. se spunea, era ex
clus. Abia după anii ’50 s-au 
făcut, cu adevărat, 
pași
Proba de 800 m, inclusă pe- 
afișul J.O. din 1928, la 
Amsterdam, a provocat a- 
tunci un asemenea dezastru 
în rindul participantelor, in
cit ea si-a mai găsit loc 
în programul olimpic abia 
in 1960. Cursa de 400 m a 
apărut in 1963. cea de 1500 
m la Miinchen, în 1972. Și 
chiar 
scăzut 
Koch a ajuns la un incre
dibil 48,16, iar la 1500 m re
cordul feminin — 3:52,47. 
Tatiana Kazankina — a pro
gresat in numai un deceniu 
mai mult decît cel masculin 
într-o jumătate de secol !), 
se părea că mai departe nu 
se poate merge. Dar iată 
că intre timp a fost oficia
lizată si distanta de 3 000 m.

primii 
importanți înainte.

dacă recordurile au 
vertiginos (Marita

ai c.m. 
bulgarul

aproape la fel de aspră fiind
că ta această categorie evo
luează sovieticul Șota Haba- 
reU a J-O. ’80 și II C.E. ’82), 
Mircea Frățieă, francezul Ber
nard Tehoullouyan 
19, HI J.O. ’80), 
Gheorghi Petrov (I C.E. ’81), 
Andrzej Sadej (Polonia), Ha
rald Heinke (R.D. Germană), 
medaliați la J.O., C.M. sau 
C.E. La mijlocie altă serie de 
reputați judoka : elvețianul
Juerg Roethlisberger (l J.O. 
•80), Detlef Ultsch (R.D.G.), 
I C.M. 19. italianul Mario 
Veeehi fii C.E. ’82) ș.a. La 
semigrea, misiune dificilă pen
tru Costel Năftică, prezent o 
singură dată la C.E.. în 1978 : 
belgianul Robert Wan de Wale 
a j.o. “ " — 
triacul 
a C.E. 
Vacbon 
•82) ș.a. 
prim-plan : francezul 

*80, II C.M. ’81). aus- 
Robert Kostenberger 

•82), francezul Roger 
au C.M. ’81 și C.E.
In fine, la grea, în

Angelo

p. urmată 
p. Sparta 
ga cu cite

de Banik Ostrava 30 
Praga si Slavia Pra- 
28 p.

La închiderea ediției

F. C. ABERDEEN A CÎȘTIGAT „CUPA CUPELOR”
Aseară, la Goteborg. s-a des

fășurat cea de a 23-a finală a 
..Cupei cupelor". S-au întîlnit 
echipele Real Madrid si F. C. 
Aberdeen. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—l (1—1, 1—1, 
după prelungiri — în favoarea

ba chiar si maratonul, am
bele urmînd să-si facă de- 

1 viitor.

favorită la Olim- 
înseamnă. deci, că 
alergat cei 42,195 
repede decît toți 
olimpici ai ma
de la Spiridon

butul olimpic anul 
la Los Angeles.

Da. maratonul 
care părea pînă in 
o nebunie, în deceniul ur
mător o 
jumătate 
un act.„ 
nit. iată, 
cum mai 
tărîrea cind afli că. mai zi
lele trecute. Joan Benoit a 
dștigat maratonul feminin 
de la Boston în 2 ore. 22 de 
minute si 42 de secunde ? 
Ce înseamnă acest timp T 
înseamnă că tinăra ameri
cancă — necunoscută ca o 
mare vedetă a fondului 
feminin mondial si despre 
care e greu chiar si acum 
să afirmi că este mai bună 
decît Grete Waltz sau Alli
son Roe, sau că. după acest 
rezultat, poate fi considera
tă mare 
piadă —. 
Benoit a 
km mai 
campionii 
ratonului._
Louis (1896) la Emil Zato 
pek (1952) și Aîain Mimoun 
(1956) ! Și amintiți-vă ce a 
Însemnat Zatopek în fondul 
masculin, aminti ti-vă ce re
voluție a produs el în an
trenamentul fondistului. for
țând limite care păreau, 
prin duritatea lor, inuma
ne ! Cine 
după mai 
ceniu de 
organizat 
poate fi redusă la 
te) o femeie va fi 
să-l depășească pe 
in cea mai grea 
atletismului, a sportului ?

Este. oare, femeia în pla
nul capacității fizice cu a- 
devărat inferioară bărbatu
lui ? Cel puțin în privința 
rezistentei, răspunsul este 
negativ, pentru că. rapor- 
tindu-i evoluția la 
toriei atletismului 
maratonul feminin 
în perioada de 
Anii următori ne vor oferi, 
probabil, surprize și mai 
mari...

feminin 
anii *50

utopie, in prima 
a decadei trecute 
excentric a deve- 
probă olimpici. Și 
poți contesta ho-

care 
lor, 

ar fi crezut că 
puțin de un de- 
maraton 
(practic

feminin 
perioada 
iumăta- 
capabilă 
Zatopek 

probă a

scara is- 
modem 

este încă 
pionierat.

Vladimir MORARU

'80. și tot I C.E.
Grigori Verișor

Parisi (I J.O. 
’82), sovieticul
O C.E. și II C.M. ’81). bul
garul Dimîlar 
J.O. ’80 și II

Zaprianov (II 
C.E. ’81). ceho

slovacul Vladimir Kocman (III 
J.O. — — .. ....................
dras 
mir 
flați 
petiții.

La open, cei mai mulți din
tre concurenți vor fi înscriși 
după terminarea întrecerilor 
de la categoriile mari.

Joi, în prima zi a „europe
nelor", vor avea loc partidele 
de la semigrea (în care va 
concura și Costel Năftică) și 
grea. Vineri — la semi- 
mijlocie (Mircea Fră(ică) și 
mijlocie, șimbătă — la semi- 
ușoară (Constantin Nicuîae) 
și ușoară (Simion Toplieean), 
iar duminică vor concura ju
doka de la superușoară (Gheor
ghe Dani) și open.

’80 și III C.M. ’81), An- 
Ozsvar (Ungaria), Rado- 

Kovacevici (Iugoslavia) a- 
pe podium la mari com-

Albania

După terminarea etapei ju
cătorii selecționați de antreno
rul Havranek și care urmează 
să facă deplasarea la Bucu
rești au intrat intr-un stagiu 
de pregătire.
• în C.E. (tineret) : 

— Turcia 1—0 (0—0).
• în semifinalele 

Franței s-au calificat 
Nantes. Paris St. I 
Tours și Lille.

Cupei 
echipele 

Germain,

formației Aberdeen. Au marcat: 
Black (min. 7), Hewit (min. 112), 
respectiv Juanito (min. 14 — 
din penalty).

Alte amănunte în ziarul de 
mîine.


