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Campionatele europene de box

5 BOXERI ROMÂNI IN SEMIFINALE

FOTBALIȘTII ROMÂNI Șl CEHOSLOVACI, 
ÎN FAZA ULTIMELOR PREGĂTIRI

£ Lotul nostru reprezentativ se antrenează ți azi la două porți # Adversarii stu
diază evoluțiile echipei României # Prognoza meteorologilor: duminică seara vreme 

frumoasă la București I ț Echipa Cehoslovaciei sosește sîmbătă după-amiază

Au sosit orele ultimelor pregătiri pentru 
importantul meci de fotbal, de duminică 
seara, pe stadionul „23 August, la ora 

20,30, intre reprezentativele României și Ceho
slovaciei, contînd pentru preliminariile campio
natului european. Au mai rămas aproximativ 
60 de ore. Ore de finalizare tactică dar ți de 
destindere psihică, de eliminare a încordării fi
rești dinaintea unor meciuri importante. Ceho
slovacii s-au retras la 30 km de Praga, la li
niște, și sosesc la București abia sîmbătă după 
amiază, seara urmînd să facă un antrenament 
la ora jocului pe stadionul ,23 August*. După 
cum ne-a spus colegul nostru Ladislav Jezek 
de la ziarul „Ceskoslovensky Sport*, care a sosit 
ieri după amiază la București, cu echipa de 
tineret a Cehoslovaciei, lotul echipei A stu
diază ultimele evoluții ale echipei României (im

primări de la TV) și antrenorul Havranek are 
unele dificultăți în formarea echipei.

Fotbaliștii noștri se pregătesc la București. 
Azi ei vor face ultimul antrenament la două 
porți ți, desigur, studiază ți ei jocul adversa
rilor. Destinderea este necesară. Aseară au fost 
să vizioneze filmul de la' Sala Palatului. Antre
norul Lucescu nu a definitivat încă formația. 
Ca de obicei ține jucătorii „în hățuri" pînâ le 
dă drumul pe gazon.

Și o veste bună de la Institutul meteorologic 
Duminică seara va fi vreme frumoasă, cu tem
peratura în jur de 18—20 grade. Un motiv în 
plus pentru un „rendez-vous" al tuturor iubito
rilor fotbalului din Capitală, pe stadionul „23 
August", la meciul România - Cehoslovacia ! 
Cu cît vom fi mai mulți suporteri pe stadion cu 
atit vom încuraja mai eficient echipa României!

ARGUMENTELE ÎNVINGĂTORILOR ITALIEI
Orele au început sa treacă 

din ce în ce mai greu... între 
două antrenamente, tricolorii 
se gindesc la meciul care se 
apropie, caută să-și facă de 
lucru, iși „deturnează" gîndu- 
rile citind... Ungureanu termi
nă un roman... Bălăci iși lus- 
struiește ghetele pentru a nu 
știm cîta oară, Boloni e cufun
dat in lectura unei interesante 
monografii, Iordache se tre
zește plonjînd pe covor, pen
tru încă 10—15 tracțiuni în 
brațe... Iorgulescu fredonează 
melodii ritmate...

Ieri a fost, in general, o zi 
de relaxare... Ricâ Răducanu 
își amintește de cadoul pe 
care l-a făcut lui Capkovici, a- 
cum 12 ani... „Noroc de Do- 
brin, care m-a salvat... Cîți 
ani aveai tu, Rednic ? Jucai 
șotronul, in timp ce noi ne 
canoneam pe gazon... Aveai 
nouă ani, ați crescut cam re-

Ultimele sprinturi. De la stingă : Bărbulescu. Iorgulescu, Mun- 
teanu II, Coraș. Moraru. Iordache Foto : D. NEAGU

pede, copii... Acum să 
Klein îl oprește : „E 
nea Ricule, că ești 
portar din lume prins in of
said ?. „E adevărat, dar sint 
mindru de treaba asta... Ra
pidul meu cădea din „A“ și 
trebuia să fac și eu ceva... Ca 
la hochei, cind scoți portarul. 
Dacă e să dai totul, atunci te 
arunci și din turnul 
tiștilor, fără umbrela aia colo
rată. Acum sa vă văd. Noi 
ne-am calificat pentru Guada
lajara. E rindul vostru... Și 
dacă reușiți treaba asta, umblu 
în miinl pînă in vestiar".

„Generația Guadalajara"..'^
„Generația...* O generație
care nu are încă nume. Dar, 
de pe acum, suporterii Încear
că unele comparații, 
compară" — 
„Bătrînii nu 
tele celor de 
pund tinerii...

vă văd", 
adevărat 
singurul

parașu-

„Nu se 
spun bătrînii... 
au avut rezulta- 
astăzi" — răs-

loan CHIRILA

(Continuare tn pag 2-3)

VARNA, 12 (prin telefon). 
„Maratonul pugilistic" al cam
pionatelor europene a conti
nuat cu partide deosebit de 
viu disputate, dar încheiate în 
marea lor majoritate cu rezul
tate scontate. Cum era de aș
teptat, în această fază a com
petiției au început să se im
pună boxerii cu adevărat va
loroși, pretendenți îndreptățiți 
la centurile de campion euro
pean. înaintea galelor de joi, 
în care au fost programate ul
timele meciuri din sferturile 
de finale, remarcam în primul 
rind reprezentativa sovietică 
— ai cărei sportivi înaintau 
compact, toți 12, spre semifi
nale — secondată de echipele 
Bulgariei ți R. D. Germane, 
care au rămas cu efectivele 
cele mai numeroase. Cei 5 
campioni europeni de la Tam
pere prezenți aici au mari 
șanse să-și păstreze titlurile, 
doar sovieticul Sișov fiind se
rios amenințat de tînărul Sig- 
fried Mehnert, un pugilist cu 
calități deosebite și bogate cu
noștințe. Mehnert, care a fost 
Ia un pas de k.o. în partida 
cu Dragomir Ilie...

Boxerii noștri s-au prezen
tat, putem spune, bine pînă a- 
cum, C. Tițoiu la „muscă", M. 
Ciubotaru la „semimijlocie" șî 
Gh. Simion la „mijlocie mică* 
fiind cei dinții care și-au cîș-

tigat dreptul de a lupta în 
semifinale, vineri, în două gale.

Joi au încercat să le urmeze 
exemplul și ceilalți 4 boxeri 
rămași în competiție : Doru
Maricescu, Paul Golumbeanu, 
Titi Cercel și Georgică Donici.

In prima gală de azi (n.n. 
joi) Doru Maricescu și Paul 
Golumbeanu au obținut două 
victorii prețioase, ambele la 
puncte, reușind și ei califi
carea în semifinalele de vi
neri. La „mijlocie", Doru- Ma
ricescu a boxat bine, mai a- 
les în primele două reprize, 
cind cu directe de dreapta a 
punctat fără să riște, acumu- 
lînd avantajul necesar victo
riei. Doar în ultimul rund 
Staniszlav Lakomiee (Polonia), 
adversarul său, forțînd victo
ria, l-a determinat pe Mari
cescu să' se angreneze în 
„schimburi", din care nu a 
ieșit în avantaj. Dar „zestrea* 
din primele două reprize i-aU 
fost suficiente pentru a obține 
victoria. In semifinale el va 
boxa cu iugoslavul N. Redzepi.

La categoria grea, Paul Go
lumbeanu, avantajat de alonjă, 
a punctat clar, în fața unul 
adversar dîrz — Soeren Thom-

Petre HENȚ

(Continuare tn pag. a 4-a)

Duminică, pe stadionul „23 August“

Ufo hTERESAMT TRIUNGHIULAR ATLETIC
BULGARIA - R. S. f. S. RUSA - ROMANIA

Duminică după-amiază, de 
la ora 16,45, pe marele sta
dion din parcul sportiv „23 Au
gust", se va desfășura triun
ghiularul atletic feminin dintre 
reprezentativele Bulgariei,
R.S.F.S. Ruse și României, în 
deschidere la întîlnirea de 
fotbal România — Cehoslova
cia, din preliminariile campio
natului european ’84.

Atletele noastre fruntașe se 
întîlnesc de cîțiva ani cu 
sportivele din R.S.F.S. Rusă, 
intr-un meci devenit tradițio
nal, iar cu cele din Bulgaria 
se întrec, sezon de sezon, de 
mai bine de 25 de ani, în ca
drul acestei admirabile com
petiții care este Jocurile Bal
canice. în formula actuală, de 
meci triunghiular, întîlnirea de 
duminică este o noutate și a- 
vînd în vedere numele celor 
care vor lua parte la cele 15 
probe, sîntem convinși că ea 
va reprezenta un moment de

referință în istoria atletismu
lui nostru.

în urma primelor starturi 
ale actualului sezon selecțio
nerii reprezentativei României 
vor acorda girul celor mai în 
formă dintre fete, in frunte 
cu Anișoara Cușmir cea care 
deține, din această Iarnă, re
cordul mondial de sală la să
ritura in lungime și care, zi
lele trecute, Ia Tel Aviv, cu 
6,84 m a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui (egalată, la scurt timp, la 
Tokio, de Vali Ionescu !). Vor 
concura, de asemenea, Mihaela 
Loghin la greutate, Florența 
Crăciunescu și revelația aces
tui început de sezon Simona 
Săpunaru-Andrușcă, 4a disc 
Eva Zorgo-Raduiy și Corina 
Girbea la- suliță, Doina Me- 
linte la 800 m, Natalia Cara-

(Cantinuare tn pag a t-a}

35 de ani de la înființarea clubului sportiv „Dinamo" București
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA CASA DE CULTURĂ A MINISTERULUI DE INTERNE

La Casa de cultură a Minis
terului de Interne 
joi după-amiază. 
festivă consacrată 
35 de ani de la 
Clubului 
București.

Au fost 
conducerii 
teme, ai 
pentru Educație Fizică și Sport, 
generali, ofițeri, subofițeri, re
prezentanți ai cluburilor și a- 
sociațiilor sportive bucureștene, 
antrenori și sportivi.

Adunarea a fost deschisă de 
Nicolae Gîrba, adjunct al mi

nistrului de interne, secretar 
al Consiliului Politic.

în continuare, au luat cuvîn- 
tul lt col. Nicolae Petriceanu,

sportiv

a avut loc, 
o adunare 
aniversării a 

înființarea 
„Dinamo"

membri aiprezenți
Ministerului de In- 

Consiliului Național

președintele clubului „Dinamo" 
Cornel Oțelea, președintele clu
bului „Steaua", Aurel Dobincă, 
președintele clubului „Olimpia", 
Teodor Bolea, președintele Clu
bului sportiv școlar „Triumf", 
Nicolae Stancu, președintele 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Vorbitorii au relevat că
această sărbătoare sportivii di- 
namoviști, răspunzînd cu cinste 
excelentelor condiții de pregă
tire asigurate mișcării sportive 
românești de partidul și statul 
nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se prezintă 
eu un bilanț bogat in succese

la

Corespondență de la Praga

de prestigiu, în competițiile in
terne și internaționale : 55 de 
medalii olimpice, dintre care 12 
de aur, 129 de medalii la cam
pionatele mondiale, 253 la cele 
europene, trei cupe ale campio
nilor europeni obținute de 
voleibaliști, una la handbal și 
alta la rugby. 563 de titluri 
balcanice. Pe plan intern, pu
ternicul eșalon al reprezentan
ților clubului a cucerit peste 
4 700 titluri naționale, depășind 
de-a lungul celor trei decenii și 
jumătate peste 2 200 de recor
duri republicane. Pentru rezul
tatele obținute, sportivii de la 
„Dinamo" au fost distinși cu 
136 titluri de maestru emerit 
al sportului și cu peste 700 de 
titluri de maestru al sportului, 
iar clubul bucureștean a fost 
recompensat cu Ordinul Muncii 
clasa a III-a și cu Ordinul

In aceste înălțătoare momente.

„Meritul Sportiv" clasa I, cîș- 
tigtndu-șl stima șl aprecierea 
partenerilor de întreceri, ale 
milioanelor de iubitori ai spor
tului din tară si de 
hotare.

în cadrul adunării, 
sportivi fruntași ai clubului H 
s-au decernat titluri de „maes
tru internațional" și „maestru 
al sportului", precum si diplo
me și distincții.

In încheierea adunării festi
ve a luat cuvîntul Tudor Pos- 
telnicu, ministru secretar de 
Stat la Ministerul de Inter
ne, șef al Departamentului 
securității statului.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participant!! au a- 
dresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă. în 
care se spune. între altele :

peste

unor

CHAIOUPKA Șl CERMAK INCERȚl?
De marți, antrenorul Fran

tisek Havranek a început pre
gătirile cu cei 16 jucători din 
lotul Cehoslovaciei, care ur
mează să facă deplasarea la 
București. Aceștia sînt : por
tarii Hruska și Miklosko, fun
dași: Jakubec. Prokes. Fiala. 
Levy. Jurkemik, mijlocașii 
Chaioupka. Zelensky, Bicovsky, 
Stambacher. înaintașii Vizek, 
Janecka. Cermak, Kovacik și 
Danek. întreg lotul a plecat 
de la Praga. marți la prinz.

la centrul 
Nymburk. 
Praga.

Etapa a 23-a a campiona
tului. ultima verificare oficia
lă a lotului, a fost destul de... 
lungă. Unele jocuri s-au des
fășurat vineri, altele sîmbătă. 
duminică $i luni, astfel incit 
antrenorii lotului să vadă la 
..lucru" pe cit mai multi ju
cători din selecționatele „A" și 
de tinereț. Firește, cel mai im
portant ioc a fost cel de la

de pregătire de la 
situat la 30 km de

Ostrava. dintre Banik din 
calitate și Bohemians i

i lo- 
(scor 

2—1. la pauză 1—0). Din feri
cire. meciurile acestei etape nu 
au provocat accidentări jucăto
rilor din loturi. Singurul mal 
de mult incomplet refăcut este 
Chaioupka (ușor traumatism la

LADISLAV JEZEK 
, „Ceskoslovensky Snort"

(Continuare in țag 2-3)

In aceste înălțătoare momente, cind sărbătorim 35 de ani de Ia 
înființarea, in cadrul Ministerului de Interne, a Clubului sportiv 
„Dinamo" București, gindurile noastre se îndreaptă cu nemărgi
nită dragoste, devotament și profundă emoție spre dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și prețuit fiu al 
poporului român, conducător revoluționar de excepție, arhitect 
clarvăzător și ctitor îndrăzneț al României socialiste multilateral 
dezvoltate, personalitate proeminentă a vieții politice internațio
nale, dirz și neobosit militant pentru pace, ințelegere și colabo
rare intre popoare, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Orientările și indicațiile dumneavoastră de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, strălucitele idei cuprinse in Mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării sportive, conceperea și inițierea 
celei mai ample competiții sportive naționale „Daciada" au revo
luționat întreaga activitate de educație fizică, așezind-o pe criterii 
științifice și determinind mutații profunde, novatoare, de natură

(Continuare in pag. 2-3)



om MJWEI ARENA A „DACIADH1
IN LUNA MAI, PERIOADĂ DE ,,VlRF“ 

IN ÎNTRECERILE studențești

Divizia „A" de polo

AZI, DERBYUL 
DINAMO - RAPID

w divizia
brașov, 12 (prin

4“

I una mai este punctata de o 
suită de concursuri și campio
nate republicane universitare. Ia- 
fă-Ie în ordine cronologică: 

între 13 si 15 mai, Poiana Bra
șov va fi gazda campionatelor 
republicane universitare de atle
tism. Participă peste 200 de stu- 
denti și studente. Băieții vor fi 
prezenti în 25 de probe, fetele 
în 16.

în același interval, pe poligo
nul din Brașov se vor desemna

campiomi dc tir pe 1933. Pe 
ștandurile de tragere vor urca 
circa 80 de concurent!.

Litoralul. In speță municipiul 
Constanța îi va primi, între 20 
si 22 mai pe studenții specializați 
în tenis, aproape 100 de tineri 
din rîndul cărora urmează să 
fie cunoscuți campionii la sim
plu, dublu și mixt.

Și tot între 20 si 22 mai, la 
Timișoara, va avea loc concursul 
republican de scrimă rezervat

tuturor armelor (floretă-b și f- 
spadă și sabie). Iau parte circa 
€0 de studenți din București, Iași, 
Baia Mare. Oradea.' Craiova, 
Constanta etc.

La lași (in împrejurimile ora
șului) aproape 150 de studenți 
Amatori de orientare turistică se 
vor întrece, intre 27 și 29 mai. 
în sportul pădurilor (cu harta șl 
busola). întrecere oe care gazde
le o Dregătesc cu toată minu
țiozitatea.

• O reușită : patrulaterul 
Facultăților de drept. acum 
la a XIII-a ediție. Organizată, 
anul acesta, de colectivul Fa
cultății de' Drept din Bucu
rești, clasat pe l-ocul I. tradi
ționala întrecere sportivă a 
cuprins meciuri de fotbal, 
handbal, baschet, șah și tenis 
de masă. O frumoasă seară 
culturală a marcat, totodată, 
preocuparea viitorilor juriști 
din București. Sibiu. Cluj-Na
poca și Iași pentru muzică și 
poezie.

• Pentru prima oară de la
desfășurarea competiției.
„Cupa Federației Române de 
Rugby" a avut, pe toate trep-

tele podiumului, formații uni
versitare, în ordine Știința 
Petroșani, Politehnica Iași și 
Știința CEMIN. „Acest suc
ces net al rugbyului în rin-

BREVIAR
dul studenților va însemna, 
credem, un imbold pentru cit 
mai mul ți tineri de a practica 
sportul cu balonul oval-, ne 
spunea iov. Mircea Lovin, in
spector în Min is te nU Educa
ției și învățămintului. care 
răspunde de resortul sportiv 
universitar.

• O notă bună pentru stu
denții din Centrul universitar 
Chij-Napoca. acolo ur.de nu
mărul pârtiei panților la ac
țiunile sportive desfășurate la 
nivelul căminelor se află fai 
creștere. Pornind de la gim
nastica practicată zilnic și în
cheind cu concursurile și 
competițiile intercămine. stu
denții clujeni sint cuprmși in
tr-o activitate sportivă mul
tilaterală. Primează fotbalul, 
handbalul și voleiul. Eviden
tial, deocamdată studenții de 
la Politehnică, Medicină și 
Farmacie și Agronomie. Dar. 
bilanțul activității căminiștilor 
»e va face în Iulie...

ffliția a 2îa 
a „Cupei carol Davila" 

COMPETIȚIA CELOR PESTE 
5000 DE STUDENII 

DE EA I.M.F. BUCUREȘTI
Studenții de la I.M.F. Bucu

rești ne-au demonștrat (din nou) 
cit de mult îndrăgesc sportul, 
cit de mult simt nevoia de miș
care, după ore prelungite de stu
diu, de laborator sau clinică. 
Prilejul — întrecerile celei de a 
27-a ediții a „Cupei Carol Davi
la", una din cele mai vechi com
petiții sportive studențești orga
nizate în tara noastră și desfă- 
burată sub însemnele „Daciadei".

Ca și edițiile precedente, „Cu
pa Carol Davila" a constituit si 
acum o reușită. Ls etapa finală 
i-au întrecut 24 de echipe (din
tre cele aproape 80 care au luat 
parte la etapa de masă, pe fa
cultăți) precum și câteva sute de 
concurent!, la atletism, șah, te
nis de masă și tenis de cimp 
Baza sportivă a I.M.F. de la 
Cotroceni a trăit, realmente, o 
zi de sărbătoare !

întrecerea a fost dominată de 
reprezentanții Facultății de me
dicină generală (80 p), victorioși 
In special la Jocuri" (volei, bas- 
Chet-băieți și fete, handbal și 
fotbal). In sporturile individuale,

Aspect din finala baschetbalistilor. Adversare, formațiile anilor 
VI și III ale Facultății de medicină generală. Foto : Ion MLHAlCA
„generaliștii" au a/ut, da aseme
nea, ci ți va la urea ți, pe Ioana. O- 
prea (tenis). Adrian Stoia (tenis 
de masă). Florin Balo și Virgi
nia Oitenescu (șanț celelalte
titluri revenind lui Sorin Boteșiu 
(Stomatologie) la tenis și Ga-
briclei Flencheș (Pediatrie) la 
tenis de masă. In fine, la atle
tism. o dublă victorie a Doinei
Vasilescu (Stomatologie) la lun
gime și greutate, pr?cum și reu
șite pentru Cornel Savu la lun
gime și Leonard Codres la greu
tate, ambii de la Medicină gene
rală.

A fost o competiție bine orga
nizată de către colectivul cate
drei de specialitate (responsabil, 
conf. Octavian Bănățan). in co
laborare cu Asociația studenților 
comuniști a I.M.F. București și 
la succesul căreia, la actuala e- 
diție, și-a adus aportul și F.R. 
Volei, prin comisia municipal’!, 
care a asigurat arbitraje de cali
tate, în pofida faptului că o par
te dintre arbitrii delegați sînt 
deocamdată doar cursanți.

Rubrica realizată de 
Tiberiu STAMA

mine, la Bistrița, Tg. Jiu, focșani și Tulcea INVITAȚIE

„SERILE DACIADEI" PE SCENELE 
FAZELOR DE ZONĂ

Printre frumoasele manifes
tări si acțiuni cuprinse In pro
gramul tot mal bogat al ma
rii competiții sportive națio
nale „Daciada", un loc apar
te — prin popularitate — îl 
ocupă întrecerile din cadrul 
„Sețile Daciadei", aflate anul 
acesta la a treia ediție. S-a 
început cu etapele pe scoli. în
treprinderi si instituții, iar 
sîmbăiă cei mai buni dintre 
cei buni vor evolua pe ma
rile scene ale fazelor de zo
nă. Vor evolua la Bistrița, Tg. 
Jiu, Focșani și Tulcea, cite 
zece județe în fiecare, din a- 
cest oraș, reprezentanții mu
nicipiului București urmind a 
se deplasa la Tulcea.

Vom vedea la lucru, așadar.

cunoscute ansambluri de gim
nastică ritmică și sportivă, cu 
încîntătoarele lor reprize de ar
monie. ritm și fantezie, cu for
mații de dansuri populare și 
moderne, cu muzică si poezie, 
în partea doua — artistică — 
a programului. Pentru con
cursul zonal de sîmbătă. mem
brii ansamblurilor din școlile 
generale, din licee. întreprin
deri si instituții si-au defini
tivat pregătirile. Urmează e- 
motiile dinaintea concursului, 
lupta pentru ocuparea unui loc 
pe podiumul de premiere, la 
fiecare zonă a „Serile Dacia
dei", numai județele clasate pe 
primele trei locuri ăștigînd 
dreptul de a evolua in finala 
pe tară : Buzău 4—5 iunie.

LA UN CONCURS

DE NAVOMODELE
Incepînd de ieri. holurile 

Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală găzduiesc 

expoziția machetelor navelor de 
toate tipurile participante la fi
nala Campionatului republican. 
Concursul va dura pină duminică 
15 mal, iar între 16 și 19 mai 
acestora li se vor adăuga și na
vele unor constructori din Tur
da, R.D. Germani, Iugoslavia și 
Polonia — holul Institutului de 
arhitectură devenind un adevărat 
„port" internațional prilejuit de 
concursul de machete dotat cu 
Trofeul ..Amiral Murg eseu", or
ganizat de ' asociația sportivă 
„Aeronautica" din București. Așa
dar, un prilej rar de a admira 
cele mai reușite aparate reali
zate de sportivii navomodellști.

AIH1MSIR1TIA DL STAI LOTO PRONOSPORT INTOR'ITAZA
A PRONOSTICURI... Pentru 

particip an ții la concursul Pro
nosport deosebit de atractiv de 
la sfîrșitutl acestei săptâmîni, re
dă,m — c-a sursă suplimentară de 
inspirație — pronosticurile fă
cute de Vasil e I. MENȚEL, actor 
la Teatrul „Ion Creangă “ clin 
București : I. România — Ceho
slovacia 1 ; II. Aseoli — Cagliari 
1 ; III. Catanzaro — Inter 1, X ; 
IV. Juventus — Genoa 1 ; V. Na
poli — Cesena 1 ; VI. Pisa — 
Fiorentina 1, X ; Vil. Roma — 
Torino 1, X ; VIII. Sampdoria— 
Verona X. 2 ; IX. Udinese — 
Avelllno 1, x ; x. Arezzo — 
Como X ; XI Bari — Perugia X ; 
XII. Milan — Lazio 1 ; Xni. Va
rese — Palermo 1.

« TRAGEREA OBIȘNUITA 
loto de astăzi, 13 mai 1933, se

televizează în direct inceptnd de 
la ora 17,20.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

loto DIN 6 MAI. Cat. 1 : 5 va
riante 25% — autoturisme Dacia 
1300 ; cat. 2 : 2 variante 100% a 
21.574 lei și 8 variante 25% a 
5.393 lei ; cat. 3 : 4 variănte 100% 
a 6.056 lei și 41 variante 25% 
a 1.514 lei : cat. 1 ; 34,75 variante 
a 2.483 lei ; cat. 5 : 192 variante 
a 449 lei ; cat. 6 : 388 variante 
a 222 lei ; cat. X : 2.245,25 va
riante a 100 lei. Report la cat. 1: 
131.021 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la cat. 1, obținute pe 
bilete jucate 25%, au revenit par- 
ticipanților : VIETORISZ IOSIF 
din Abrud, DIACONESCU 
GHEORGHE din Făgăraș, CIU- 
RARU EUGEN, GELEP CORNE- 
LIU-DORTN și MIRCEA IOAN, 
toți din București.

Astăzi, pc latul Snagov:
Pe lacul Snagov au continuat 

întrecerile, începute marți. din 
cadrul concursului repuolican de 
canotaj pe ambarcații mici. La 
startul acestei interesante com
petiții care, acum, la început de 
sezon internațional va ierarhiza 
valorile individuale, va forma vi
itoarele loturi reprezentative, 
s-au aliniat ceie mai bune „vîsîe 
și rame" dn țară.

Așa cum era dd așteptat, cele 
mai disputate curse preliminare 
au fost în proba de simplu fe
te. unde s-au înscris peste 50 
de schifiste, multe dintre ele 
medaliate la diferite campionate 
mondiale. în urma acestor în
treceri. desfășurate duDă siste
mul F.I.S.A., se cunosc cele mai 
bune 36 de simpliste, precum și 
primele 12 vîslase ale țării, care 
vor evolua vineri in finala mare 
și cea mică.

Valeria Răciiă, vicecampioana 
mondială de anul trecut din El
veția, rămînc marea favorită a

ARAD, 12 (prin telefon). Tur
neul care încheie ediția 1982— 
1983 a campionatului național de 
polo a continuat la bazinul „din 
pădurice" unde, într-una din 
cele mai interesante partide ale 
zilei, echipa locală RAPID a ob
ținut, în sfîrșit, o nouă victorie 
în actuala Divizie „A". Afectați 
de înfrîngerea suferită în ziua 
precedentă, joi, în meciul cu 
C^N. a.s.e., poloiștii arădeni au 
fost mai atenți în apărare, un
de și-au „păzit‘‘ 
și nici nu au 
copilărești. In 
ținut aproape 
plina de joc, 
cilitat inițierea , 
nor acțiuni eficace. Scor final: 
10—7 (4—3, 2—2, 1—1, 3—1). AU
înscris: Szabo 2, Aconi 2, Ghi- 
țan 2, 
cite 1 _ ...
Tufan 2, Șerban 2, Balanov 2, 
Gancearov 1. * ’ " ‘
(Tg. Mureș) și 
radea).

Protagonistele 
neri seară — DINAMO și RAPID 
BUCUREȘTI — au susținut în
treceri ușoare, care le-au permis 
să verifice pe toți jucătorii și să 
exerseze diverse formule de for
mații. DINAMO — PROGRESUL 
BUCUREȘTI: 19—10 (5—2, 4—4,
5—2, 5—2). Au înscris: Hagiu 4, 
Ungareanu 4, Răducanu 4, Rus 
3, Ciobăniuc, Cristian, Moiceanu, 
Ș. Popescu cite 1 pentru Dinamo, 
respectiv Dingu 5, I vin eseu 2, 

Mădescu, Tătaru cîte 
D. Sabău (Arad) șl

RAPID 
:: 12—7

." bine adversarii 
mai comis greșeli 
atac, ei au men- 
permanent disci- 

ceea ce le-a fa- 
și încheierea u-

Țurcanu 
respectiv 
* 3,

Arbitri: A. Soos 
S. Karacsony (O-

Onea 2, Marc, 
pentru Rapid,

derbyului de vi-

Munteanu, 
L Arbitri:
Gh. Nistor (București). 1 
— VIITORUL BUCUREȘTI 
(3—2. 2—2, 3—1, 4—2). Au marcat: 
Uie 2, Olac 2, Ionescu 2, Cio- 
mirtan. Gaiță, Tufan, * 
Nlță, Tschiltscher cîte 1 pentru 
învingători, respectiv 
Ghiță 3, Oprișan 1. 
Burdea și R. Timoc 
Cluj-Napoca).

RAPID BUCUREȘTI 
CLUJ-NAPOCA 12—8 
5—1. 3—2), CRIȘUL ORADEA — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 10—5 
(3—1, 0—0, 5—2. 2—2).

loan IOANA — coresp.

Arsene,

Vamoș 3, 
Arbitri: V. 
(ambii din

— VOINȚA
(1—2. 3—3,

DANA NUȚU
A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE ȘAH

DIN ISRAEL
Turneul internațional feminin 
de șah de la Nathanya, a fost 
ciștigat de maestra româncă 
Dana Nuțu cu 7 p din 9 po
sibile. Pe locul doi s-a clasat 
Gisela Fischdick (R.F.G.) —
6 p, iar pe locul 3 Marina 
Pogorevici (România) cu 5 p.

, _ , ..__ telefon).
Derbyul atît de așteptat, dintre 
formațiile feminine divizionare 

Rulmentul din localitate și 
Vîlcea, a umplut 

Sălii 
entu-

„A" 1_________
Chimistul Km.
pînă la refuz tribunele 
sporturilor cu spectatori 
ziaști, majoritatea brașoveni, dar 
și cu mulți veniți din Rm. Vîl- 
cea. îndîrjirea cu care s-a jucat 
a anulat, în * - -- •
tacolul, dar 
din teren a 
pense care 
spectatori.

Jocul egal 
te a timpului 
s-a aflat de multe ori la cîrmă, 
dar cu un avans minim, de 1 
sau 2 goluri) s-a precipitat spre 
sfîrșit, dînd fiecărei echipe sen
zația că va termina învingătoa
re. Chimistul a condus cu 19—18 
în min. 55 și cu 20—19 în min. 
58, iar Rulmentul a avut 21—20 
în min. 59. Pînă la urmă însă, 
scor egal, 21--21 și astfel bene
ficiara acestei remize este... Ști
ința Bacău, formație care și-a

Barajul pentru

parte, spec- 
' echilibru 

o notă de sus- 
înfierbîntat pe

bună 
sensibilul 

dat 
l-a

în marea majorita- 
(deși Rulmentul

amplificat serios 
cuceri titlul de ca 
cest an.

Fără să fie di 
aspru, cu multe 
minări, dar din 
multe decizii con: 
arbitrilor, c- r 
de sincroniz . trîn
valerl ai fluierului 
reau cel mai mul 
se încheie nedeci: 
Oacă 5, Tache 4, 
meter 4, Călin 2, 
1 — pentru Rul 
nu 10, Popescu 
Andronache 1, P 
— pentru Chimist 
D. Purică (cu s 
Erhan (bine) 
iești.

în partida rest 
masculină „A", 
la sporturilor din 
MO BRAȘOV — 
TEA CLUJ-N 
(11-12).

35 DE ANI DE LA INFIIN
CLUBULUI SPORTIV 11 DINAMO1

(Urmare din pag. 1)

să ridice valoarea performantelor sportive la 
înfăptuiri obținute in dezvoltarea economiei, șt 
in asigurarea unei noi calități a muncii și vieții 

Exprimîndu-ne încă o dată dragostea, respect 
pe care vi Ie purtăm, urmind neabătut orienta 
dumneavoastră, exemplul luminos de muncă și d 
fără preget patriei și poporului, cauzei mărețe 
comunismului, ne angajăm solemn, mult stimate 
comandant suprem, să ne consacram toate efort 
siune și abnegație realizării exemplare a sar€i 
din documentele Congresului al XII-lea și Con 
ale partidului, din programul prefigurat in Mes 
ferinței pe țară a mișcării sportive, îndeplinirii 
lor asumate de club pentru Jocurile Olimpice 
pe noi trepte valorice a performanțelor spor 
astfel la creșterea prestigiului, a respectului d 
România socialistă în lume.

ACORDAREA UNOR TITLURI Șl DISTI
In cadrul adunării, sportivi de la Dinamo a 

de „MAESTRU INTERNAȚIONAL AL SPORT 
Zamfir și Gheorghe Ciubotaru (lupte), Auror 
Ana Ciobanu (tir), Viorel Rus, Dinu Popescu ș 
nu (polo). Au primit titluri de „MAESTRU A 
Titi Cercel, Ion Stan și Teodor Pîrjol (box), 
clism), Mircea Bedivan (handbal), Mircea Te 
Lucacs și Gheorghe Herghelegiu (hochei), V
lexandru Caraiman, Corneliu Gheorghe, Maria 
hai Marghescu, Gheorghe Marin, Mircea Chiri 
și Ilie Roman (rugby), Corina Crivăț și Doin 
lei), Ion Joldea (tir). Unul număr de tehnicie 
titlul de „ANTRENOR EMERIT": loan Vintil
Stoenescu (atletism), Vasile Coșariu (gimnasti 
nu (rugby), Gheorghe Eremia (volei).

Alți 60 de activiști, tehnicieni și sportivi au 
și insigna „Merite în sport".

Clubului Dinamo i-a fost acordată „Dipl 
C.N.E.F.S." și „Cupa de cristal".

promovare in Divizia „A“ de volei (m)

DOUA PARTIDE DE MARE TENSIUN
te- 
ba-

PIATRA NEAMȚ, 12 (prin 
lefon). Returul turneului de 
raj pentru promovarea în prima 
divizie masculină de volei a gă
sit aici un deosebit ecou în rîn
dul iubitorilor acestui sport care 
au umplut pină la refuz sala.

Intr-o atmosferă ' *■**’’
creată de un public 
returul barajului a debutat prin 
partida dintre retrogradatele a- 
nului trecut, Politehnica Timișoa
ra și C.S.M. Delta Tulcea. Jo
cul a începtu nervos de ambele 

studenții desprinzîndu-se

deosebită, 
entuziast,

Părți, .
din start (8—1), dar în continua
re în terenul lor au abundat 
preluările greșite și pasele de
fectuoase, ceea ce a permis tul
cenilor echilibrarea scorului (e- 
galități la 9, 11 și IZ) și cîști- 
garea primului set în prelungiri. 
Profitind de aceleași greșeli ale 
studenților, tulcenii și-au adju
decat și setul secund. însă din 
setul 3 echipele par altele în te
ren : studenții acoperă mai bine

spațiul de joc, în timp ce adver
sarii greșesc frecvent la pre
luări și serviciu. Mai buni în 
atac și la blocaj, cu Groza fi- 
nalizator eficace,
Gh. Bodescu preiau inițiativa și, 
în timp ce tulcenii dau semne 
tot mai vizibile de oboseală, cîș- 
tigă următoarele trei seturi (pe 
ultimul, clar) și partida cu 3—2 
(—14, —10, 11, 11, 5). Arbitrii
bucureșteni I. Niculescu și V. 
Vrăjescu au condus foarte bine 
echipele: POLITEHNICA — Ju
deț, Groza (Torsan), Cionca, S. 
Grădinara Csik (L. Grădinara), 
Cozlav (Pele) ; C.S.M. DELTA — 
Gavrilă, Roiban, Bălan, Iacoblev, 
Iordache (Alexandrescu), 
ciu (Ivanov).

In partida 
nit Relonul 
Electromureș Tg. Mureș, 
nul a cîștigat cu 3—1 (10, 4, —10, 
7). Remarcați: Roca, Savu, Ga- 
vril, respectiv Pop și Borda. Ar
bitraj foarte bun: A. Dinicu și

elevii prof.

a doua s-au 
Săvinești și

lEEaisng’w

Stan-

întn-
A.S.A.
Relo-

FINALELE UNEI INTERESANTE REGATE DE CANOTAJ
concursului. SporU/a de la U.T. 
Arad 
tanță 
3:51,0 
calm _______ ____
tre celelalte sehifisuo. din 
de elită a „celor 12“ 
Elisabeta Oleniuc 
Policolor București),_____
coviciuc (Voința Timișoara), 
ria Gligor, Adriana Chelariu, 
na Mieilă (Viitorul). Maria 
cioiu (C.N.A.S.E.), Marioara 
banu (Dierna Orșova), Titie 
ran, ___  t_
Sauca (Metalul) și Olga Bularda 
(Dinamo).

Pînă la ora finalelor. ______
rile feminine au evidențiat un 
salt calitativ fată de anul tre
cut, timpi mai buni. Ieri, bună
oară, în cursa nr. din reca
lificări, tînăra >Lucia Sauca de la 
Metalul (la numai un an de )a 
selecția pentru canotaj) a fost 
cronometrată în 3:52.0 — cel mai 
bun timp al zilei. Sehifista este

a realizat P2 clasica dis- 
de 1 000 m timpul de 

și așteaptă cu încredere jți 
asaltul „noului val". Din-

grupa 
fac parte 

(Olimpia — 
Maria

Mariana Trașcă si

Ma- 
Ma-
Ja- 
Fri- 
Cio- 
Ță- 

Lucia

întrece-

de prin părțile Moldovei si are 
ca antrenor pe praf. Stclian Pe
trov (care va alinia încă două 
vîslase în finala de vineri : Titie 
Țăran și Mariana Trașcă). o 
cursă frumoasă în-întrecerile de 
loi a făcut și Adriana Chelariu 
(3:53,2). care, cu mai multă am
biții», a ciștigat seria, întreeîn- 
du-le pe Maria Armășescu 
(C.N.A.S.E.), 3:55,1. lîodica Arba 
(C.N.A.S.E.) 3:56,3, Luminița
Furcilă (Dinamo) 4:03,5 și Elena 
Bondar (Dinamo) 4:05.0.

Interesante vor fi și finalele de 
azt ale băieților la simplu si 2 
rame. Printre favorit! : Dimitrie 
Popescu (Steaua) — la simplu — 
Toader Macovei, Toader Chiriac 
(Steaua) și Gabriel Bularda-Cris
tian Postoiu (Dinamo) la 2 
rame.

Interesanta regată a finalelor 
de azi Începe la ora 10.

Vasile TOFAN

M. Marian, 
meciurile: 1
ca și A.S.A.

TENISMA
a LA TL 

DE TENIS 
FRANȚA a 
grup de p 
însoțiți de 
rel Segărce 
cesta ne-a 
tare pe ca 
lo de rezu 
aceea că 
specialitate 
— începe 
grenajul e 
circuitelor 
niorilor. A 
turneul d 
Franța, să 
tre cei mi 
ra gazdă, 
veția, R.F. 
tugalia, S 
ria. Pot. 
juniorii n 
sînt mai 
din alte 
mează să 
ne aflăm 
este acel 
mai mare 
tii major 
au fost p 
Corina T 
Răzvan I 
intrecut-o 
moul (Fr 
tigătoarea 
(Franța), 
6—1. Tal 
fiind în vi 
cu 6—0. 
O bună 
rian Do 
vedit m 
variată 
tempera 
TAȘKEN 
TIȚII I 
EUROPE 
TRU JU 
și tenisi

ur.de


A 21-21
■
>ele de a 
pană în a- 

ciul a fost 
uri și eli- 
le și cu 
fsate ale 
Iasca lipsă 
bi c*7i ca
pă ei do- 
Ipartida să 
Ei marcat: 
bn 4, De- 
I 1, Beschi 
I Verigca- 
turariu 3, 
L Petre 1 
|i condus: 
I Și V. I din Plo-

în concursul internațional
de pistol viteză

de la Frankfurt pe Oder :

NAUM
In divizia 
p în Sa- 
V: DINA- 
FERSITA-

23—20

IEȘTI
9

lărețelor 
culturii, 
noastră, 
noștinfa 
dicațiile 
kchinate 
Imului și 
tovarășe 
ksa pa
le revin 
jafionale 
Lt Con- 
liective- 
lidicării 
Iri Inund 
I bucură

CORNELIU ION - 599 p 
STEAUA-LOCUL I,

La Frankfurt pe Oder (R.D.G.) 
s-a desfășurat un concurs inter
național de pistol viteză cu par
ticiparea sportivilor din Bulga
ria, Cuba, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică. 
R.D.G. și România. Tara noastră 
a fost reprezentată de echipa de 
pistol viteză a clubului Steaua, 
care — dealtfel — se confundă 
cu reprezentativa țării la aceas
tă probă : Corneliu Ion, Stan 
Marin și Grațian Calotă.

Evoluînd excelent, elevii an
trenorului emerit Teodor Coldea 
au reușit să acumuleze în final 
1790 p, cifră care reprezintă un 
nou record al tării și care a 
situat echipa Steaua pe locul I, 
urmată de formația T-S.K.A. 
Moscova (cu Afanasi Kuzmin în 
componenta sa) — 1736 p. Pisto
larii români au d-pășit cu 12 p 
vechiul record al țării, care le 
aparținea. La individual, Corneliu 
Ion a realizat în cele două man
șe 599 p, cifră foarte bună, dar 
a ocupat locul II, deoarece Via- 
ceslav Tokaev (T.S.K.A. Mosco
va) a obțin ut punctajul maxim 
600 p din tot atîtea posibile. Cu 
597 p, Stan Marin s-a clasat pe

■ locul IV, locul ni revenind cu- 
F noscutului pistolar Jurgen Wiefel 

(R.D.G.) cu 393 p. (O. V.).

luri 
plac 
hă), 
■ca
pi": 
[(ci
rci y
I A‘ bli- 
|‘tre 
Ivo- 
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II ru 
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p 16. 
lehni- 
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Miine și duminică. In București:
TURNEU INTERNATIONAL

LA TIR (U ARCUL
Tirul cu arcul ane, la sfirșitul 

acestei săptămâni, în programul 
sâu competițional, o întrecere de 
anvergură, „Turneul internatio
nal al României", cu o partici
pare selectă. Mîine și duminică 
se vor alinia în fața panourilor 
ou ținte multicolore de pe poli
gonul din parcul Herăstrău din 
Capitală, arcași — seniori și se
nioare — din șase țări : R. D. 
Germană, Italia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și, evident, 
România. Competiția, aflată la a 
IV-a ediție, este așteptată cu 
mult interes de către iubitorii a- 
cestui frumos și străvechi sport, 
dată fiind valoarea sportivilor din 
țările participante, cum sînt, de 

exemplu, arcașii sovietici, ita
lieni și cei polonezi.

Tara noastră va fi reprezen
tată în concurs de cei mai in 
formă arcași, printre care și 
câștigătorii „Cupei primăverii", 
concurs republican desfășurat cu 
o săptămînă în urmă : Aurora 
Chin (Steaua), recordmană și 
campioană a țării, Dorina Da
mian (Minerul Aninoasa), Vic
tor Stâne seu (Petrolul Ploiești), 
fost multiplu campion al țării. 
Aurei Robu (Olimpia București), 
Remus Tudor (C.S.M. Lași) și 
alții.

Proba de simplu FIT A se va 
desfășura sîmbătă de la ora 9,30, 
pe distanțele lungi — bărbații la 
90 și 70 m, iar femeile la 70 și 
60 m, iar duminică vor avea loc 
probele pe distante scurte, 50 și 
30 m, atit pentru bărbați cît și 
pentru femei. Reamintim că un 
trăgător trage cite 35 de săgeți 
la fiecare probă, deci în total 
144 de săgeți.
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N COMPETIȚII INTERNATIONALE
LEZAT țâ. Marius Com Ane seu, Monica

DIN Radu și Teodora Tachc. Ei au 
li un fest însoțiți de antrenorul Ghcor- 
mâni, ghe Boaghe. în clasamentele fi- 
I Au- nale pozițiile cele mai bune au 
le, a- fost ocupate de Teodora Tache, 
Ins ta- pe locui 10 ia Tașkent și pe 8
|inco- la Tbilisi și de Alinai Vanță, peI este locul 9 la Tașkent. Ceilalți ccm- 
I de ponenți ai delegației române
L’ător s-au situat intre nrimii 20—25.
b an- dar compania a fost dintre cele
Bor și mai selecte, pe Lingă puternicii
L ju- tenismani sovietici, la start fiind
la, la prezenți și juniori valoroși din
I din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, Ci-
I din- pru, Polonia și Ungaria e 1N
b ta- ACESTE ZILE PARTICIPA LA O
K. El- SERIE DE TURNEE UNII D1N-
|Por- TRE CEI MAI BUNI TENIS-
■nga- MANI ROMANI. Andrei Dîrzu
■a că /va fi prezent la Roma, la cărn
ii nu pionatele internaționale ale Ita^
B cei liei, urmînd să se alăture apoiI ur- Ia Paris lui Ilie Năstase și Flo-
H dar rin Segarceanu. Dumitru Hără-
g — dău concurează la Muichen, la9 cu campionatele internaționale ale
■peti- R.F.G. ulterior aliniindu-se și el
Mintii grupului echipierilor care pre
lingi, gătesc meciul de ..Cupa Davis"
■ si cu formația Australiei. în vede-
ye a rea unui meci de tineret R. D.
ttthe- Germană — România, au plecat
■ ciș- la Erfurt Cristian Moroșan, Du-
■dais * mitru Ciucă, Aurelia Ghcorghe 
■6—3, si Otilia Pop, insoțiți de antre-
■uri. norul Teodor Frunză. La „Cir-
■i)ea cultul de Est" al Ungariei (trei
■ta) turnee) vor concura Florea Or-
■Ma- lando. Adrian Popovicl, Gabriela
■ do- Medveș și Daiana Saniungi, înso-
^bmă fiți de antrenorul Mihai Tăbăraș.
■ un Antrenorul Aurel Segâreeanu va
■ LA fi prezent cu Silviu Gorgan, Ni-
■pe- colae Manuel, Teodora Tache si
■ut. ileana Trocan la un circuit ita-
■EN- lian de juniori. In sfîrșit. Ion
■rnii Șesu participă la un circuit de
■an- turnee în Belgia.
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MECIUL ECHIPELOR DE TINERET 
ALE ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI, 
AȘTEPTAT CU VIU INTERES LA IAȘI, »
• C. Ilie ți Eduard - complet refăcuți • Optimism în ceea ce 
privește utilizarea lui Balint • Jucătorii oaspeți au sosit la lași

IAȘI, 12 (prin telefon). Stadio
nul din Dealul Cop oului găz
duiește mîine meciul oficial din
tre echipele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei din cadrul 
preliminariilor campionatului eu
ropean. Un eveniment în viața 
sportivă a orașului. privit cu 
mare interes, ieșenii a mi n tin- 
du-și cu .acest prilej că acum 
15 ani în octombrie 1968, au fost 
martorii meciului amical dintre 
selecționatele divizionare ale 
României si Poloniei. Se simte 
aici, din plin, febra difickei îr.- 
tîlniri de sîmbătă și factorii cu 
atribuții fac totul pentru a crea 
un cadru cit mai propice de des
fășurare a meciului.

O veste îmbucurătoare : wCottel 
Ilie și Eduard sînt refăcuți, iar 
Balint parcurge ultima etapă 
spre o vindecare totală*, ne-a 
spus medicul Gh. Untea. în 
cursul dimineții de joi, antreno
rii Cornel Drăguțul și Nicolae 
Pantea au planificat im moment 
de respiro. o „fereastră" bineve
nită intr-un bogat program de 
antrenamente, avîndu-se in vede
re faptul că ziua de vineri va 
înregistra un virf ai intensifi
cării pregătirilor. Joi a fost o 
dimineață odihnitoare, dar. în a- 
celași timp, instructivă, datori

tă faptului că au fost vizitate 
două așezăminte de cultură : 
Teatrul Național și Palatul Cul
turii, cu foarte interesantul său 
muzeu politehnic — secția de în
registrare și redare a sunetului.

După-amiază s-a desfășurat un 
antrenament complex, cu accent 
pe factorul tactic pentru îmbună
tățirea randamentului ofensivei 
prin aprofundarea ideii proprii 
de joc. S-au exersat diferite 
scheme, avîndu-se în vedere. în
tre altele, și fazele fixe, ședință 
de pregătire la care au partici
pat toți corn ponen ții lotului.

Adrian VASILESCU

Astăzi, la Londra

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA, 
IN C. E. DE JUNIORI
Astăzi, pe opt stadioane din 

Anglia, se dispută primele par
tide diin cadrul turneului final 
al Campionatului european de 
juniori ,,A“. Echipa noastră, 
componentă a grupei ,,B“ va 
susține primul med cu formația 
Iugoslaviei, pe stadionul Aiders
hot, de la ora 19,30 (21,30 — ora 
României). Iată și programul ce
lorlalte intilniri : Cehoslovacia — 
B.F. Germania și Bulgaria — Sue
dia (grupa „A"), italia — Tur
cia (grupa Anglia — Spa
nia șl Scoția — UJl.S.S. (grupa 
„C"), Franța — Finlanda și Ir

landa — Belgia (grupa ,,D“). Să 
sperăm că juniorii noștri vor 
păși cu dreptul In primul lor 
meci susținut pe pămlntul An
gliei, pentru a-și menține in
tacte șansele In gruipă.

Tinere talente și perspectivele lor...

BALINT: „CRED
„Balint este un jucător talen

tat, căruia îi prevăd un viitor 
frumos. Este modest și muncitor. 
Știind că talentub nu n totul, 
după orele de antrenament ră- 
mine pe stadion, împreună cu 
Belodedici, pentru perfectionarea 
loviturilor la care se simte de
ficitar. A fost un elev bun, și-a 
luat bacalaureatul și la toamnă 
dorește să dea examen la o fa
cultate", ne spunea mai de miult 
Ion Alexandrescu, vicepreședinte 
al duhului Steaua.

Frumoasele cuvinte ale fiostu-y 
lui internațional ne-au făcut și 
ele să-1 căutăm și sâ-1 cunoaș
tem mai bine pe Gavril Balint, 
prezent în 45 de meciuri ale e- 
chip-ei naționale de juniori cu 
care a jucat și în' două turnee 
finale ale C.E. de juniori mari, 

cele din R.D. Germană (1980) și 
R.F. Germania (1981).

Născut la 3 ianuarie 1963 in 
localitatea Sîn.georz-Băi, Gavril 
Balint, purtător al tricoului clu
bului bucureștean Steaua. se 
poate mîndri acum și cu cede 7 
selecții în echipa națională de 
seniori. Zilele trecute atm avut 
cu el un scurt d:al-og :

— Cum ai ajuns la fotbal, Ga
vril Balint ?

— De cînd mă știu, am jucat 
fotbal ! De mic, nici nu aveam 
doi ani, tata mă lua la stadion. 
Gavril Balint, cum vedeți mi-a 
transmis și prenumele, a jucat 
fotbal la Cluj-Napoca și apoi a 
fost antrenor, acasă, la Sîngeorz- 
Băi, la echipa locală Hebe, care 
a activiat un timp în Divizia .,C“. 
Am început să joc, ca toți băieții, 
pe lîngă bloc. Treptat fotbalul 
mi-a intrat în singe !

— Și cum ai ajuns la „Lucea
fărul" și în echipa națiomală de 
juniori ?

— Aveam 11 ani, cînd am fost 
legitimat la Hebe. La 16 ani ju
cam în Divizia ,.C“. La un meci 
al lotului de juniori, aflat £n

• Lotul de tineret al Ceho
slovaciei a sosiț ieri la ora 
prinzului la București, de unde
și-a continuat drumul la Iași,
cu autocarul. Antrenorii Petr
Packert si Milan Boksa au de
plasat următorii jucători : Men
tei, steiskal — portari : Hasek, 
Chovanek, Jeslinek, Bielik, Ba- 
gin, Klucky — fundași ; Viger, 
Herda, Bertalan, Pavlik, Kubik — 
mijlocași ; Knoflicek, Luhovy, 

Griga — atacanțL Dintre fotba
liști, Luhovy a jucat și in prima 
echipă, chiar in preliminariile ac
tualului C.Eâ, și anume in me
dul de la Bratislava, cu Suedia 
(2—2). Imediat după sosire, an
trenorul P. Packert ne-a decla
rat : ..Mergem la lași cu gindul 
de a ne Înapoia cel puțin eu un 
punct. Hotăritoare, pentru noi, 
va fi insă partida România — 
Italia din toamnă*.

ARGUMENTELE ÎNVINGĂTORILOR ITALIEI
(Urmare din pag. 1)

Meciul cu Cehoslovacia are 
o cotă ridicată în acest duel.

De ce oare ?
Argumentele „bătrinilor" :
1) Ne-am calificat în tur

neul final al Mundialului me
xican.

2) Am învins Cehoslovacia 
la Guadalajara (1970, 2—1) și 
la București, in C.E. (1971, 
2-1).

3) Am fost la un pas de ca
lificare in turneul final „de 
patru" al Campionatului euro
pean din 1972, după un mara-

< ȘTIRI... ȘTIRI...
• MIXERUL MOTKU — I.P. 

ALUMINIU SLATINA 2—1 (1—0). 
In meciul restanță din cadrul e- 
tapei a 26-a, a Diviziei „B“, 
disputat ieri, gazdele au obținut 
victoria cu 2—1 (1—0). Au mar
cat: Turcaș (min. 18) și Catană 
(min. 60) de la gazde, respectiv 
Letea (min. 54). (G. JUGANABU 
— coresp.).

• MASUBl DISCIPLINARE LA
F.c.  bihob. Biroul clubului oră- 
dean a luat zisele trecute urmă
toarele măsuri disciplinare : Ne- 
delcu a fost suspendat pe doi 
ani pentru că a părăsit echipa,

Cabai a fost scos din lot pentru 
dezinteres in . pregătire șl jocuri, 
iar Grosu a primit un ultim a- 
vertisment pentru tratarea cu su
perficialitate a procesului de in
struire si educație si pentru ran
dament scăzut la ultimele me
ciuri.

• CABPAȚI MIBȘA - CHIMIA 
RM. V1LCEA 1—1 (1—0).

In... STEAUA MEA"
pregătire Ia Bistrița, cu o selec
ționată a județului, antrenorul 
Constantin Ardeleanu m-a văzut 
și m-a selecționat. In iulie 1978 
eram la „Luceafărul", unde pot 
spune că am învățat, cu adevărat, 
fotbal. Am jucat cîteva meciuri 
la Gloria Bistrița și din ianuarie 
1981 sînt la Steaua...

— ...unde ai ajuns printre gol- 
geterii echipei !

— Da, am înscris în acest 
campionat 10 goluri. Acum m-a 
întrecut Cîmpeanu. Astă toamnă, 
în 7 meciuri la rind am marcat 
cite un gol. îmi place golul, îmi 
place să marchez, deși în for
mație joc mai mult mijlocaș. La 
Steaua am fost folosit și extre
mă dreaptă, și vîrf de atac, iar 
la juniori, la turneele finale din 
1980 și 1981, am jucat pe postul 
de libero.

— Deci, fotbalist polivalent. Ce 
poți spune despre Steaua ?

— Este o formație alcătuită 
din jucători tineri, talentați, dor
nici de afirmare. Așteptăm. să 
trecem „pragul". Nu prea avem 
încredere în noi... Cînd o vom 
cîștiga, cred că Steaua va deveni 
o a doua Universitatea Craiova.

— Cu toate că ești departe de 
vîrsta amintirilor, care este cel 
mai plăcut moment trăit pînă 
acum pa terenul de fotbal ?

— Campionatul mondial de ju
niori din Australia, din 1981, în 
care echipa* noastră a cucerit 
medalia de bronz. Ce meciuri 
frumoase au fost ! în ceea ce 
mă privește, regret și acum că 
am ratat enorm în meciul cu 
R.F. Germania, din semifinale. La 
0—0, în prelungiri, am avut în 
față poarta goală... Și la Steaua, 
deși am ajuns printre golgeteri, 
încă mai ratez nepermis de mult...

— Ce poți să spui despre cele 
7 tricouri naționale ? .

— Or să fie, sper, mai multe...
Mircea TUDORAN

GLORIA BISTRIJA - LOTUL OLIMPIC 2-2 (1-2)
BISTRIȚA, 12 (prin telefon). 

Joi după-amlază, pe o vreme 
frumoasă, în fața a peste 7000 de 
spectatori, lotul olimpic (desi
gur, în componență schimbată 
față de meciul eu Olanda) a 
susținut pe stadionul din Bistri
ța o nouă partidă de verificare, 
intîlnind divizionara „B“ Gloria 
din localitate. A fost un meci 
atractiv, dar s-a jucat prea lent, 
poate și din cauza terenului 
moale, datorită ploii căzute în 
noaptea precedentă. Lotul a avut 
inițiativa în debutul partidei și 
In min. 7 a deschis scorul, cînd 
Bența a șutat excelent, la vin- 
clu, și a Înscris din lovitură li
beră de Ia 25 m, fără ca Bo" 
gan să mai schițeze vreun gest. 
Au mai avut apoi ocazii Mihuț 
(min. 11) și Coman (min. 13), 
iar in min. 16 gazdele au reușit 
să egaleze: a centrat I. Gheor- 
ghe și Coman, profitind de mar
cajul greșit al apărării adverse, 
a înscris cu capul de la * m. 
In min. 31 lotul a luat condu
cerea: Hurloi 1-a pus piedică 
lui Bența in careu șl Mihuț a 
transformat precis lovitura de 
pedeapsă. In min. 45, după ce 
Lovaș a blocat la picioarele lui 
Dănilă, Stancu a respins balo-

ton de 270 de minute cu Un
garia, un maraton în care am 
clacat in minutul... 269 !

4) Ne-am deschis singuri 
drumul, pe Wembley, în 1969 
(1-1).

Tinerii nu așteaptă prea 
mult și iau apărarea echipei 
de astăzi...

1) Am învins Suedia, jn pre
mieră, ceea ce nici Baratki și 
nici Ozon n-au putut face.

2) Am reușit tot in pre
mieră, un 0—0 cu Italia, „pe 
puncte", după ce, timp de 40 
de ani, ne mindream că am 
reușit să., pierdem onorabil, la 
Roma, cu ajutorul unui por
tar care a fost cînd zid, cînd 
zeu...

3) Am reușit să învingem 
Italia — a treia premieră — 
Ia București... Italia, campioa
nă mondială...

4) Am reușit să ne deschi
dem și noi drumul singuri, 
după ce, multă vreme, se 
spunea că sîntem sortiți să ră- 
minem o echipă experimentală.

5) Jucăm într-o grupă mult, 
mult mai puternică decît cea 
care s-a jucat pentru Guada
lajara... Noi am avut și avem 
în fată o campioană mondială 
(Italia), o campioană europea
nă (Cehoslovacia), o medalie 
de argint și una de bronz la 
„mondiale" (Suedia)... Bătrînii 
au avut o medalie de bronz 
(Portugalia, la Londra) o e- 
chipă de categoria a doua (El
veția) și una între doi ji trei 
(Grecia)...

...Au dreptate „bătrînii". Dar

CHALOUPKA Șl
(Urmare din pag. 1)

genunchi), dar medicii si an
trenorii vor decide abia vineri 
dimineața dacă valorosul om 
de la mijlocul terenului poate 
face sau nu deplasarea la 
București. Milan Cermak, im
petuosul înaintaș, a fost recu
perat (cu toate că n-a jucat 
în etapa a 23-a) si specialiștii 
sint de părere că s-ar putea 
să fie introdus duminică în se
lecționată.

întrebat ce părere are des
pre jocul de duminică,, antre
norul Havranek a spus : „Pro
gresele reprezentativei Româ
niei din ultimul timp sint vi
zibile. Din statistica mea re
zultă că în cele 17 jocuri — 
amicale, oficiale, de pregătire 
— selecționata română condusă 
de Mircea Lucescu și Mircea 
Radulescu și-a omogenizat e- 
chipa si concepția tactică. Din 
păcate, pentru noi, decepția 
provocată de evoluția repre
zentativei cehoslovace la tur
neul final din Spania a creat 
unele probleme care n-au fost 
rezolvate decît în toamna anu
lui trecut, cînd am trecut la 
cirma echipei si am format o 
selecționată relativ nouă. Prin 
urmare, timpul prea scurt nu 
ne-a permis să omogenizăm un 
„11“ perfect. Am selecționat pe 
cel mai multi jucători de la 
Bohemians, cea mai în formă 
echipă, care a jucat destul de 
prudent la Ostrava, pentru a 
nu risca accidentarea unor ti
tulari. în schimb, am urmărit, 
cu mare satisfacție ultimul nos
tru joc de verificare de Ia 
Nurnberg, unde selecționata 
noastră a cîștigat cu 2—0 In 
fața formației locale, după un 

nul de pe linia porții.
în min. 47, portarul Nalaț, care 

l-a înlocuit pe Bologan, â res
pins excelent „bomba" lui Var
ga, de la 7 m. In min. 59, Co
man a trimis peste poarta goa
lă, dar in min. 76 avea să se 
revanșeze, cind la o minge pier
dută de Nica, FI. Dumitru a 
centrat și coman (nemarcat de 
Tătăran) a înscris din nou cu 
capul. Rezultatul de egalitate, 
după raportul ocaziilor, chiar 
dacă olimpicii au dominat une
ori, exprimă situația din teren, 
in evoluția selecționabililor fiind 
evidentă lipsa de omogenitate.

Arbitrul M. Man (Cluj-Napoca) 
a condus bine fdVmațiile:

LOTUL OLIMPIC: Lovaș —
KISS (min. 63 Teleșpan), STAN
CU, Tătăran, Bogdan — Bălan, 
Varga (min. 82 Zare), Mihuț 
(min. 46 Bumbescu) — BENȚA, 
Biro I, Jurcâ (min. -.6 Nica).

GLORIA BISTBIT/ Bologan 
— Nlcolae, HURLOI, BELDIF. 
Andreicuți — Boca, I. Gheorghe, 
Florea — FI. Dumitru, COMAN, 
Dănilă. După pauză au mai ju
cat: Nalaț, Moldovan, Podeanu 
și Horga.

Constantin ALEXE

au dreptate și tinerii... Guada
lajara a fost un fapt împli
nit... Pe de altă parte, „dru
mul spre Paris" e incompara
bil mai greu. Guadalajara a 
fost posibilă — vorba lui Bă
lăci — cu un prim meci pier
dut cu 0—3 la Lisabona și cu 
un 1—1 cu Grecia, în ultimul 
meci, la București. Astăzi nu 
mai sînt posibile asemenea 
taimauturi.

Așa gîndesc suporterii, tineri 
și bătrîni, acum, cînd mai sînt 
două zile pînă la meciul cu 
Cehoslovacia.

Concluzia 7
Dincolo de lupta pentru vic

torie, pentru puncte, pentru 
Paris, acest meci cu Ceho
slovacia e și unul de baraj. 
Unul de baraj al onoarei in 
disputa superbă a două ge
nerații.

O victorie asupra Cehoslova
ciei, după cea asupra Italiei, 
intr-un pluton recunoscut ca 
fiind foarte greu de înfruntat, 
ar aduce echipa de astăzi la 
nivelul celei care a apărat cu 
cinste culorile fotbalului româ
nesc. într-un cuvînt, ne aș
teaptă, dacă vreți, un meci 
pentru „coroana Guadalajarei". 
Un meci care poate deschide 
drumul spre victoria finală în 
această grupă de elită între 
grupele pentru Franța. O vic
torie care ar putea da un nu
me unei întregi generații de 
fotbaliști. Și sîntem convinși 
că „generația Guadalajarei11 af 
fi fericită să predea coroana 
tinerel echipe care este, în
tr-un fel, și produsul efortului 
generos al celor care au fost 
pe Wembley și în Mexic. ,

CERMAK 1NCERJI ?
meci excelent, in care Vizek a 
primit calificativul maxim, fi
ind și autorul celor două go
luri".

L-am întrebat, apoi, pe Ha
vranek cum vede jocul de Ia 
București cu echipa României.

„Am urmărit două meciuri 
ale selecționatei române, ne-a 
spus el. Primul la Florența, cu 
Italia, și altul amical, cu R. D. 
Germană, acesta din urmă ne
concludent, deoarece din națio
nala României au lipsit jucăto
rii de la Universitatea Craio
va. în schimb, secundul meu, 
Milan Navara, a văzut jocu- 

'- rile românilor cu Suedia și Ita
lia, de Ia București. El mi-a 
spus că românii joacă atletic, 
cu o putere de luptă demnă 
de admirat. Pe cîțiva jucători 
i-a remarcat în mod deosebit : 
ei sînt Șlefănescu, Boloni, Bălăci, 
Ungureanu și Cămătaru. El a 
mai observat , cît de periculoase 
sînt loviturile executate din
poziții fixe". în continuare,
conducătorul tehnic al echipei 
a spus : „După părerea mea, 
va trebui să jucăm atent în 
apărare, fără faulturi. Să fim 
calmi și... gata pentru contra
atacuri".

Desigur, din punct de vedere 
moral, românii sint avantajați, 
îndeosebi după victoria cu Ita
lia. La acestea am mai putea 
adăuga sl propriul teren, care, 
într-un asemenea meci cu mi
ză mare, contează foarte mult

Care este scopul nostru în 
meciul de duminică ? Cu de
plină sinceritate, antrenorii și 
jucătorii spun : „Să nu pier
dem meciul ! Numai așa vom 
putea recupera punctul pier
dut cu Suedia, Ia Bratislava, 
și reintra în lupta califi
cării..."



fl 32-a ediție a campionatelor europene de judo

ZIUA INAUGURALA MARCATA
DE MARI

PARIS, 12 (prin telefon).
A 32-a ediție a campionatelor 
europene de judo a început joi 
după-amiază în sala Pierre de 
Coubertin, pe fidele de concurs 
aflindu-se înscriși sportivi din 
27 de țări. La actuala ediție 
și-au dat întUnire toți marii 
campioni al acestui sport de pe 
continent. Și, parcă nu ar fi 
lest suficient, tragerea la sorți 
i-a plasat în aceleași grupe ’ 
Astfel, chiar din primele tururi 
s-au aflat față in tată principa
lii favoriți. O singură ..mostra" 
din prima zi : în meciul inau
gural de la categoria semigrea 
s-au întilnit belgianul Robert Van 
de Walle, campion olimpic la 
Moscova și medaliat cu argint 
și bronz la multe campionate 
mondiale și eâropene și austria
cul Robert Kdstenbcrger. campio
nul european de anul trecut al 
categoriei. Firește. doar unul 
dintre ei — învingătorul — a 
mers mai departe, celălalt aș- 
teptînd șansa prilejuită de reca
lificări (unde au ajuns, de fapt, 
în cele din urmă amindoi I). Țn 
aceeași grupă sorții l-au trimis 
și pe reprezentantul tării noas
tre Costel Năftică. lată însă cro
nica propriu-zisă a zilei de joi. 
marcată de numeroase surprize, 
cele mai mari fiind considerate 
tnfrîngerile campionilor olimpici 
Robert Van de Walle la semigrea 
și Angelo Parisi (Franța) la grea.

Au avut loc întrecerile la ca
tegoriile mari, semigrea și grea. 
Echipa noastră a prezentat con
curent doar la prima din ele. 
C. Năftică l-a intîlnit mai întîi 
pe englezul Nicholas Kokotaylo. 
Foarte îndrăzneț, englezul l-a 
surprins încă din start pe Năf- 
tică cu o dezechilibrare care a- 
vea să fie cotată cu 3 puncte, 
păstrînd avantajul mai bine de 3 
minute. Numai că în min. 3,03 
Năftică a prins o priză de shime 
(strangulare) și englezul nu a 
mai putut evita Ipponul. în tu
rul următor. Costel Năftică l-a 
Intîlnit pe Robert Kastenbcrger. 
Prinzînd curaj după victoria an-

C. E. DE BOX
(Urmare din pag. I)

sen (Danemarca) — și ar fi 
cîștigat ușor de tot, dacă nu 
ar fi încercat să obțină acest 
lucru înainte de limită. A- 
ceastă dorință de boxer fără 
experiență l-a făcut să riște 
mult și, la un schimb de lo
vituri, în ultima repriză, a 
fost... numărat în picioare. A- 
cest k.d. nu a putut influența 
însă decizia celor 5 judecători, 
care l-au dat, în unanimitate, 
învingător, urmînd să întil- 
nească în semifinale pe cam
pionul european al categoriei, 
sovieticul A. Iagubkin.

Deși a boxat curajos, cu 
multă ambiție, Titi Cercel (cat 
pană) nu a reușit să treacă de 
sovieticul Serik Nurkazov, un 
pugilist mai bun decit el, la 
care a pierdut la puncte. Nur
kazov e un boxef tehnic, care 
a avut și avantajul alonjei. 
Incomodat și de garda inversă 
a adversarului, Cercel nu a avut 
altă cale decit atacul. El a în
cercat să se apropie de Nurka
zov și a reușit în citeva rin- 
duri, dar mult prea rar. Sovie
ticul a punctat cu directul de 
dreapta și „contre" de stingă, 
acumulînd mai multe puncte, 
care i-au adus decizia de 5—0.

La categoria grea. Georgică 
Donici și sovieticul Vitali Ko- 
sanovski ne-au oferit o parti
dă cum rar vedem, dramatică, 
în care k.o.-ul a*plutit deasu
pra ringului. In spatele direc
telor de stingă s-au aflat în
totdeauna ..contrele" de dreap
ta. Donici conduce lupta ata-

Programul semifinalelor de vineri (două gale):

Semimuscă: I. Mustafov (Bulgaria) — B. Sijanov (UJLS-S.), 
S. Todlsko (Italia) — M. Gene (Turcia).

Muscă: p. Lesov (Bulgaria) — R. Kobtrov (UJLS.S.), J. Va- 
rodl (Ungaria) — C. Tițoiu (România).

Cocoș: S. Buzoli (Iugoslavia) — K-D. Erscbstein (R.D. Ger
mană), P. Matura (Cehoslovacia) — L Aleksandrov (U.R-S.S.).

Pană: R. Gonczl (Ungaria) — S. Nurkazov (UJLS.S.). P. 
Kamburov (Bulgaria) — F. Rauschnlng (R.F. Germania).

Semiușoară: T. Puha (Cehoslovacia) — C. Russolilio (Italia), 
E. Ciuprenski (Bulgaria) — V. Demianenko (U.RSS.).

Ușoară: M. Puzovici (Iugoslavia) — S. Mehnert (R.D. Ger
man A V. Sișov (U.R.S.S.) — I. Lesov (Bulgaria).

Semimijlocie: P. Galkin (U.R.S.S.) — K. Joice (Irlanda). L. 
Bruno (Italia) — M. Ciubotaru (România).

Mijlocie mică: M. Takov (Bulgaria) — V. Laptev (U.R.S.S.). 
Gh. Simlon (România) — R. Hunger (R.D. Germană).

Mijlocie: D. Mariceseu (România) — N. Redzedi (Iugosla
via), V Melnik (U.R.S.S.) — H Moske (R.D. Germană).

Semigrea: P. Tadicl (Iugoslavia) — V. Kosanovski (U.R.S.S.), 
E. Kiftci (Turcia) — P. Skrzecz (Polonia).

Grea: A. Jagubkin (U.R.S.S.) — P. Golumbeanu (România), 
G. Skrzecz (Polonia) — G. Avics (Ungaria).

Supergrea: p. stoimenov (Bulgaria) — F. Damianl (Italia). 
A. Miroșnicenko (U.R.S.S.) — U. Kaden (R.D. Germană).

SURPRIZE
terioară. sportivul nostru a luat 
conducerea cu 3 p, dar nu pentru 
mult timp, Kostenberger reușind 
să egaleze. Cind mai era uu mi
nut. austriacul a mal reușit o 
acțiune cotată cu 3 puncta. Timp 
ar fi fost suficient pentru a 
schimba soarta partidei. dar 
Năftică n-a insistat cit trebuia 
Si a pierdut la puncte. In reca
lificări. ei a fost nevoit să lupte 
cu Van de Walle. Valorosul ju
doka belgian l-a Întins lui Năl
ucă multe curse, șl acesta n-a 
reușit să evite două din ele. Van 
de Walle avind pe tabela electro
nică de punctaj un koita (3 p) 
șl un yuka (J p). Tot ce a pu
tut Năftică a fost să realizeze 
si el 3 puncte, dar. desigur, 
insuficiente. Astfel ei a fost În
vins la puncte si n-a putut in
tra In finala pentru medalia de 
bronz.

In lupta pentru titlu s-au in- 
lilnit francezul Roțer Vacboa si 

sovieticul Valeri Divisenko. A 
cistigat Divisenko (fost campion 
european de. juniori) medaliile 
de bronz revenind lui Van de 
Walle si Gunther Neureuther 
CR. F. Germania). Clasamentul la 
cat. grea : 1. Habim Biktașev 
(U.R.S.S.). 2. Dimităr Zaprianov 
(Bulgaria). 3—4. Angelo Parisi 
(Franța) șl Alexandr Van den 
Groeben (R.F.G.).

Vineri se dispută alte două 
categorii. semimijlode, unde 
Mircea Frățică, detinătonil titlu
lui. este în grupă cu englezul 
Adams și bulgarul Petrov. si 
mijlocie, unde nu avem concu
rent.

Costin CHIRIAC

TRIUNGHIULARUL ATLETIC
(Urmare din pag. I)

iosifoglu la 200 m, Stela Ma
nea la 400 m, Cristieana Coja- 

cînd susținut, dar adversarul 
răspunde Ia rîndu-i cu direc
te și contre. Meciul este echi
librat, dar în anumite momen
te de dificultate Kosanovski 
atacă periculos cu capul si in 
rundul 3 primește un avertis
ment In ciuda acestui fapt, 
judecătorii îl văd învingător 
pe Kosanovwki. cu o decizie 
4—1, care credem că i s-ar fi 
cuvenit lui Donici.

alte rezultate (sferturi
de finale) :

Cat semimuscă : I. itastafov 
(Bulgaria) b.p. H. Sakovrski (Po
lonia). B. Sijanov (U.R.S.S.) b-p.
G. Hawkins (Irlanda). S. Todisco 
(Italia) b.p. R. Marx (R D. Ger
mană), M. Gene (Turcia) b.p. L 
Misko (Cehoslovacia).

Cat muscă : P. Lesov (Bul
garia) b.p. D. Lauretta (Italia). 
J. Varadl (Ungaria) b.p. G. 
Duddy (Irlanda).

Cat ușoară : M. Puzovici (Iugo
slavia) b.p. M. Pîetrowski (Polo
nia), V. Sișov (U.R.S.S.) b.p. M. 
Ronzoni (Italia). L Lesov (Bul
garia) b.p L Bacsai (Ungaria).

Cat semimijlocie : P. Galkin 
(U.R.S.S.) b.p. S. Mircovlci (Iugo
slavia). K. Joioe (Irlanda) b.p. 
T. Molnar (Ungaria). L. Bruno 
(Italia) b.p. R. Poe (R.D. Germa
nă) prin decizie schimbată de 
Juriul de apel (de la 2-3 la 4-1).

Cat mijlocie mică : V. Laptev 
(UJLS.S.) b.p. R. Cazamodca 
(Italia). R. Hunger (R.D. Ger
mană) b.p. S. Hranek (Unga
ria), M. Takow (Bulgaria), b.dese. 
3 G. Rocchiciani (R. F Ger
mania).

Ca*, supergrea : p. Stolmenov 
(Bulgaria) b-p. T. Classen (RP 
Germania). F. Damiata (Italia) 
b.p. L Leval (Ungaria). A. Ml- 
roșnicer.ko (U.R.S.S.) b.p. O Ma
yer (Austria). U. Kaden (R D. 
Germană) b.p A. Safiha (Iugo
slavia).

Corespondență din Moscova

IN JOCUL DE. RUGBY CU ROMÂNIA, 
VA EVOLUA ECHIPA U.R.S.S.

CARE A ÎNVINS FRANȚA LA MERIGNAC!
MOSCOVA (prin telex, 

de la redacția ziarului ,.So- 
viețki sport"). Reprezentativa 
U.R.S.S. s-a pregătit la Kiev 
pentru meciurile cu formațiile 
Marocului și cel. mult mai di
ficil, cu selecționata României. 
Antrenamentele se desfășoară 
pe arena olimpică „Spartak", 
avind tribune cu 7 000 de 
locuri.

Formația va fi, probabil, a- 
ceea „standard", cu jucători 
verificați in partidele din ca
drul campionatului unional. 
Echipa își propune să evolueze 
la fel de bine ca anul trecut 
cind. intr-o întîlnire deosebit 
de grea, a avut drept adver
sari la Merignac pe faimoșii 
rugbyști francezi, campioni ai 
Europei. Luptind cu mult cu
raj, echipa U.R.S.S. a cîștigat, 
rezultatul fiind apreciat drept 
o mare surpriză. Dar. așa cum 
ne-a mărturisit antrenorul 
principal Igor Bobkov (de la 
Aviator Kiev) el a avut o 
mare încredere in elevii săi și. 
după cum se vede, nu ăg-a în
șelat împreună cu antrenorul 
secund, moscovitul Piotr Edko, 
Bobkov a alcătuit un lot de 
28 de jucători din 7 cluburi, 
toate din liga superioară.

earn la 400 mg etc. Fe
derația de atletism din Bul
garia va deplasa la Bucu
rești o echipă puternică, din 
care fac parte citeva atlete 
consacrate și alte citeva tinere 
de certă valoare. Vedeta for
mației este, indiscutabil, aler- 
gătoarea peste garduri Ior- 
danka Donkova, medaliată cu 
argint la campionatele euro
pene de la Atena la 100 mg. 
deținătoare a unui record ex
celent pe această distanță : 
12,44 s (la 0,08 s de recordul 
mondial). Alte performere va
loroase : Anelia Nuneva 11,14 
s la 100 m și 22.93 s la 200 m, 
Nadejda Gheorghieva 11.23 s 
la 100 m și 22.90 s la 200 m, 
Ghiuka Zagroceva 12.73 s la 
100 mg. Nadejda Asenova 55,94 
la 400 mg, Iuliana Tvetanova 
1,90 m la Înălțime, Svetlana 
Mitkova 19,03 m la greutate, 
Sveila Bojkova 66,42 m la

F.C ABERDEEN 
A MERITAT VICTORIA

F_naLa Cupel cupelor, desfășu
rată la Goteborg. în fata a 17 804 
spectatori plătitori, a fost dști- 
gată de formația scoțiană F. C. 
Aberdeen. Victoria obținută la 
Real Madrid, pecetluită abia în 
prelungiri, a fost pe deplin me
ritată. Jucind pe ploaie, pe un 
teren alunecos, fotbaliștii insulari 
s-au acomodat mai ușor decit 
adversarii lor. obisnuiți cu o altă 
clâmă cu alte terenuri ! încă 
în min. 4 tinărul Eric Black a
tras în bara transversală a ma
drilenilor. după care, in min. 7, 
in urma unui corner executat de 
Strachan. McLeish a pasat eu ca
pul lui Black și acesta a reluat 
In colțul porții Dsr iată că în 
min. 14 tabela de marcaj a ară
tat 1—1, In urma unui penalty 
transformat de Juanito (faultul a 
fost comis de Leighton asupra 
lui Santillana). în continuare. F.C. 
Aberdeen a trecut la cârma locu
lui. dar experisnentații Metgod 
și Știe like au stăvilit presiunea 
adversarilor la mijlocul terenului. 
După pauză scoțienii au ratat 
citeva ecazid (Strachan, Black), 
iar spaniolii prin Santillans, dar
scorul a rămas neschimbat după 
•• de minute. Antrenorul «ootiar

•TELEX*
BASCHET • Echipa americană 

.AH stars* a cîștigat turneul 
masculin de la Budapesta, urma
tă de Iugoslavia. Polonia si Un
garia. în ultima zi : All stars — 
Iugos^via 96—87. Polonia — Un
garia 81—64 • Turneul feminin
de la Havana : Cuba A — Fran
ța 87—47. Cehoslovacia — Cuba 
tineret 102—47.

POPICE • La Varșovia a avut 
loc intUmnea dintre echipele Po
loniei si Bulgariei încheiată cu o 
dubla victorie a formații ier gaz
dă : 2 326—2 223 p lg femei si 
4 900—4 612 p la bărbați.

VOLEI • La Gottwaldov In 
Cehoslovacia, se desfășoară com
petiția feminină dotată cu ..Cupa 
Eliberării*. Iată rezultatele ‘ gru
pa .A“ : Peru — Bulgaria 3—0 
(10 6. 14) Canada — Franța 3—0 
(10. 2. 7) Bulgaria — Cehoslova
ci 4—2 (—5 11. 11. —3. llltCeho-

După părerea specialiștilor, 
pe teren vor intra duminică 
următorii : V. Bobrov (V.V.A.) 
sau A. Gonianii (Aviator Kiev) 
care vor purta nr. 15 — AL 
Berzin (Slava Moscova) — 14, 
L Karpuhin (V.V.A.) — 13, L 
Ovcinnikov (Lokomotiv Mos
cova) sau L Ermakov (Slava) 
— 12, L Mironov (V.V.A.) —
11, — O. Slusar (Aviator) sau 
V. Neciaev (Slava) — 10, V. 
Klueinikov (Aviator) — 9 —
V. Kușnarev (V.V.A.) — 7, A. 
Tihonov (V.V.A.) — 8, AI. Ov- 
rinnikov (V.V.A.) — 6 — N. 
Plotnikov (Lokomotiv) — 5, V. 
Pozdniakov (Slava) — 4, I. La- 
vuașvill (Lokomotiv Tbilisi) 
sau V. Ivanov (V.V.A.) — 3,
A. Severev (Aviator) — 2 (sin
gurul veteran care evoluează 
în reprezentativă de la crearea 
ei, în 1974) și, In sfirșit, A. 
Epifanov (Slava) — 1.

întilnirea cu reprezentativa 
României, care se bucură de o 
mare reputație internațională, 
este așteptată — desigur — cu 
mult interes.

Miercuri, la Kiev, în cadrul 
campionatului european, repre
zentativa U.R.S.S. a întrecut 
Marocul cu scorul de 17—12 
(3—9).

disc, Kalinka Dragoeva 52,38 s 
la 400 m, Roșița Stamenova 
52,89 s la 400 m etc. Rezulta
tele notate le-am extras din 
bilanțul anului trecut Echipa 
Bulgariei urmează să sosească 
astăzi, cu autobuzul, la Bucu
rești.

în cursul zilei de ieri a ve- • 
nit in Capitală reprezentativa 
R.S.F.S. Ruse, cea mai puter
nică dintre cele ale republici
lor sovietice. Dn echipă fac 
parte, între altele, Nina Ver- 
șinina 1:58,50 pe 800 m, Nata
lia Pozdina 13,0 la 100 mg, Na
talia Baranova 56,55 și Galina 
Epanova 57,00 la 400 mg. Ma
rina Darpuina 1,91 m la înăl
țime, Elena Cicerova 6,80 m 
și Irina Timofeeva 6,78 m la 
lungime, Natalia Ahrimenko 
20,44 m la greutate și 64,68 m 
la disc, Svetlana Melnikova 
20,29 m și 66,06 m la aceleași 
probe.

Ferguson a avut o inspirație 
bună, cind cu două minute înain
te de încheierea timpului regu
lamentar (min. 88) l-a introdus 
pe Hewitt in locul lui Black, ac
cidentat. în min. 112, la o cen
trare de pe stingă, Hewitt, mai 
rapid decit portarul Agustin. a 
reluat cu capul în plasă. 2—1 
pentru scoțieni, și astfel, zarurile 
au fost aruncate !

Aberdeen a cucerit pentru pri
ma oară trofeul, intrind astfel în 
elita formațiilor scoțiene, ală
turi de Critic și Glasgow Rangers, 
în timp ce Real Madrid a pierdut 
pentru a doua oară o finală a 
..Cupei cupelor*. Arbitrul italian 
Men egalii a condus echipele. F.C. 
ABERDEEN : Leighton — Roug- 

vie, McLeish, Miller, McMaster— 
Cooper. Simpson, Strachan. 
Black (Hewitt) — McGhee, 
Weir. REAL MADRID. Agustin— 
Juan Jose, Metgod, Bonet, Ca
macho (San Jose) — Gallego, An
gel, Stielike — Juanito, Santi
llan a. Isidro (Salguero).

IN PRELIMINARIILE C.E.
în grupa a 6-a (seniori? la

„II Giro* — Turul ci
clist al Italiei- ajuns la a 
66-a ediție, este una din
tre marile competiții de 
lung kilometraj al sportu
lui cu pedate. Ediția din 
acest an. inaugurată ieri 
măsoară 3918 km. Ea por
nește de la Brescia și se 
încheie la Udine, la 5 iu
nie. Cursa are 22 de etape 
plus „prologul* și doar 
două zile de pauză, la 24 
mai și la 1 iunie.

slovacia — Franța 3—0 ; grupa 
,B“: România — Cuba 3—2 (7.

9, —9, —4. 11). U.R.S.S. - R.P.D 
Coreeană 3—0 (9, 8. 4), R.D. Ger
mană — România 3—1 (—14, 15.
11, 4) U.R.S.S. — R.D. Germană 
3—0.

ZI DE ODIHNĂ 
ÎN „CURSA PÂC|I“

VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — 
Parti cipanții la cea de-a 36-a
ediție a competiției cicliste in-
ternaționale „Cursa Păcii'4 au pe-
ti ecut ieri o zi de repaus la
Poznan,

Prima treime a cursei s-a
caracterizat printr o trenă ex-
tiem de rapidă, mediile orare 
oscilind în jurul a 45 km. ceea 
ce a dus la o selecție riguroasă 
In pluton, selecție din păcate 
amplificată si dc neșansa unor 
concurent! (intre aceștia multi 
lavoriti al Întrecerii), care fiind 
angrenați In busculade au pier
dut minute prețioase. Chiar din 
primele două etape, campionul 
mondial B. Brogan (R.D. Germa
nă) st coechipierul său I. Barth 
(acesta a abandonat), sovieticul
1. Katirln, românii M. Romașca- 
nu *1 C. Căruțașu au sosit cu 
tntirzlere de circa un sfert de 
oră. Dintre cicliștii români care 
au depus eforturi de a se men
ține In plutoniu fruntaș, dar n-au 
reușit decit în parte, 11 remar
căm pe Costlcă Pataschtv, ionel 
Gancea și debutantul Valentin 
Constantines cu.

Iată pozițiile înaintea etapei a 
4-a: individual : 1. Ciujda
(U.R.S.S.) — 11.28:32,0 ; 2.
Ugrumov (U.R.S.S.) — la 0,80 ;
2. Boden (R.D. Germană) — la 
13,0 ; 4. Mekema (Olanda) — la
H. Oj 5. Beredluk (Polonia) — la
20.0 : 6. Solleveld (Olanda) — la 
22,0 ; 7. Rosers (S.U.A.) — la 23,0 
ele. Locurile ocupate de cicliștii 
români: C. Paraschiv (25) — la 
4:27,0 : I. Gancea (41) — la
8:12,0; C. Nlcolae (42) — la 8:12,0; 
V. Constantinescu (44) — la 
8:17,0; C. Cărutașu (70) — lai 
23:39,0 ; M. Romașcanu (72) — la 
29:32,0. Au mal rămas în cursă 
88 de con curent! din 91

Clasamentul general pe echipe:
I. R. D. Germană — 34.25:47,0 ;
2. U.R.S.S. — la 11,0 • 3. Polonia 
— la 58,0 ; 4. Olanda — la 59,0; 
5. Cehoslovacia — la 4:28,0 : 8.
Bulgaria — la 12:57.0 : 7. Fran
ța — la 19:18,0; 0. Cuba — la 
20:03,0 ; 9. România — la 20:39,0; 
10. S.U.A. — la 20:45,0 : 11. Bel
gia — la 23:43,0 ; 12. Portugalia 
— la 24:14,0; 13. Ungaria — ta 
24:43.0 ; 14. R.P. Mongolă — la 
1.11:55,0; 15. Finlanda — la 
1.19:57.0; 18. Anglia — la 
1 25:23,0.

actualitatea în tenis
LUGANO. în turul doi al tur

neului internațional feminin ju- 
câtoarea noastrâ Lucia Romanov 
a obținut o prețioasă victorie în- 
trednd-o pe ten is man a bulgară 
Manuela Maleeva cu 6—1. 6—3. 
în.tr-un alt joc. americanca Bo
nnie Gadusek a dispus de ar- 
gentinianca Emilse Longo cu 
6—4, 4—6. 7—5.

FLORENȚA. în turneu? mascu
lin, care se desfășoară în locali
tate, In turul secund, francezul 

Thierry Tulasne a dispus cu 6—3, 
6—2 de Florin Segărceanu.

HAMBURG. Citeva 'rezultate î 
Willander — Orantes 4-^-6. 6—2,
6—4, Vilas — Maurer 6—4 6—3,
Tanoczy — Edwards 6—2. 6—4, 
Teltscher — Casai 6—3, 6—4.

Tirana : Albania — Turcia 1—1 
(0—1). Au înscris Metin (min. 34) 
pentru oaspeți, respectiv Rasid 
(min. 73) — autogol. în clasa
mentul grupei conduce Austria 
cu 7 p (4 locuri), urmată de Ir
landa de Nord 7 p (5 j), R. F. 
Germania 5 p (4 j), Turcia 3 p 
(5 j) și Albania 2 p (6 j). Ur
mătorul meci : Albania — Aus
tria, la 8 iunie.

ȘTIRI, REZULTATE
• în finala Cupei Olandei : 

Ajax—Nijmegen 3—1. în formația 
învingătoare a jucat și Cruyff 
(36 de ani), căruia îi va expira 
contractul la 1 iulie. Cruyff are 
numeroase oferte, printre oare 
de la Feyenoord și alte 12 for
mații europene. Celebrul jucător 
a afirmat că indiferent unde va 
juca, el dorește să-și încheie ca
riera în Olanda.
• Reprezentativa Argentinei, 

sub conducerea noului antrenor 
Carlos B ilar do. va juca azi. la 
Santiago de Chile, cu reprezen
tativa țării care recent a fost 
învinsă greu de Brazilia pe .Ma
na cana* (2—3). în noul lot figu
rează numeroși jucători tineri ca 
Arregui, Giusti, Marangoni. Tro- 
ssero, Ruggeri, Burruchaga șju 
Dintre cei cunoscuți n-au mai 
rămas deeît portarul Fillol. Ra
mos șl Calderon-
• în etapa a 28-a campionatu

lui Greciei, Olympiakos a dis
pus cu 1—0 de Panionios și 
conduce în clasament cu 43 p, 
urmată de Arls și Larissa cu 
cite 37 p. Alte rezultate : Aris— 
AEK 1—1, Seres — Panathinai- 
kos 1—2. OFI — Panahaiki 2—0. 
Rodos — Makedonikos 1—0
• Duminică în preliminariile 

C.E. (seniori) au loc meciurile : 
Ungaria — Grecia (gr. 3). Sue
dia — Cipru (gr 5) si Malta — 
Spania (gr 7).
• în preliminariile olimpice :

Honduras — Costa Rica 0—1. *
• Federația columbiană a de

cis ca de la 1 ianuarie 1984 toate 
echipele participante la campio
natul țării, în prima divizie să 
aibă cel puțin șapte jucători 
autohtoni, în loc de patru ca pî- 
nă acum.
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