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HAI, TRICOLORI!
A sosit și ora meciului 

cu Cehoslovacia ! Ultimul 
joc, acasă, al tricolorilor ta 
preliminariile europene. Vic
toria de răsunet asupra Ita
liei a făcut disputa de mii
ne teribil de palpitantă. Ca 
întotdeauna cînd începe si 
se zărească linia sprintului. 
Băiefii lui Havranek au 
remizai la Milano. Cu ace
lași gînd vor coborî, proba
bil, astăzi, 
Otopeni.

Mîine, pe stadionul „23 August“, de la ora 20,30, în preliminariile C.E

La numai o lună de meciul 
cu Italia, iubitorii fotbalului 
vor lua iarăși drumul stadio
nului .,23 August". loc de des
fășurare a multor spectacole 
fotbalistice, pentru a urmări un 
nou ioc al echipei de inimă, 
echipa ROMÂNIEI. în prelimi
nariile campionatului european, 
cu o nouă puternică reprezen
tativă. aceea a Cehoslovaciei. 
După Rossi. Conti. Antognoni. 
Zoff. Scirea. Cabrini si ceilalți 
jucători ai squadrei campioană 
a lumii, pe gazonul marelui 
stadion vor păși Vizek, Bicov- 
sky. Jakubec, Jurkemik. demni 
reprezentanți ai unui fotbal 
care. în lunga lui existentă.^ de 
aproape 100 de ani. a făcut 
școală în arena internațională : 
cu particularitățile ei. de so
brietate tehnico-tactică. care au 
deosebit-o. cu rezultatele cu
noscute. de celelalte scoli ale 
Europei Centrale.

Palmaresul fotbalului ceho
slovac la nivelul echipei na
ționale este de-a dreptul im
presionant. reprezentativa re- 
coltînd. de-a lungul anilor, suc
cese după succese: finalistă la 
două ediții de campionat mon
dial (în 1934. in Italia, si 1962. 
în Chile), două prezențe pe 
podiumul campionatului Euro
pei (locul I. în 1976. în Iugo
slavia. locul III. la ultima e- 
diție, aceea din 1930, in Italia).

Astfel stînd lucrurile a-

CU REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI

poarta lui Venczel

6 iunie, 1970, Guadalajara . . .
... Un gol memorabil, cel înscris de Neagu (primul din cele două 

ale victoriei) in *

după-amiază. la 
Havranek și-a 
pregătit tacti
ca lui. Știe, nu 
ne îndoim. 
Cehoslovacia 
pierdut o „ 
lificare 
peana", la Bucu
rești. in TI 
cînd „tricolorii" 
au învins, tot 
pe stadionul .,23 
August", cu 2—1, 
cîștigînd grupa 
cu Tara Gali
lor și Finlanda. 
Havranek 
ce pot 
Boloni. 
taru, 
cu, 
Klein și 

lalți. Antrenorul oaspeți
lor mai știe și ce a 
făcut Craiova, anul aces
ta, în Europa ! Și va în
cerca să ne „strice" jocul. 
Mircea Lucescu știe însă șt 
el, pe dinafară, cine sint și 
cum joacă băieții de 
„ulița' cehă". Mircea 
cescu a studiat pină la 
sesie fiecare „traseu" 
adversarului și. cu sigu
ranță, a găsit in numeroa
sele lui „nopfi albe" ele
mentul de surpriză cu care 
să-i întreacă pe cei core 
au fost nu demult campio
nii Europei.

Ceea ce nu știe Havranek 
este... publicul. Minunatul 
nostru public, cald și spor
tiv. De la fantasticul . pu
blic din meciul cu Italia a 
venit „apa vieții". Am în-

ci 
a 

,ea- 
euro-

w ROMÂNIA

REDNIC IORGULESCU 
AUGUSTIN (ANDONE) 

GEOLGĂU

in confruntările directe: victo
rie: cu 2—1, in 1970, la tur
neul final al campionatului 
mondial din Mexic, si din nou

MORARU
STEFANESCU UNGUREANU 
BOLONI BĂLĂCI KLEIN 
GABOR (CAMĂTARU)

Arbitrii : A. PONNET (la centru), J. F. Crucke, M. Van Lan- 
genhoven (Belgia)

Meciul va fi transmis la Radio și Televiziune.

JANECKA
BICOVSKY ZELENSKY 

' EVY PROKES

CERMAK VIZEK
CHALOUPKA (KOVACIK) 
JURKEMIK JAKUBEC

HRUSKA (MIKLOSKO)

CEHOdljOVACIA

Ștefănescu, căpitanul

1 » VREM CA ACEST
0 AMINTIRE FRUMOASĂ

Știe
Bălăci, 
Cămă- 

Ștefănes- 
Ungureanu. 

cei-

pe 
Lu- 
ob- 

al

vins Italia numai și numai 
cu sprijinul uriaș al celor 
din tribune, eu nevăzuta, 
neștiuta forță care a ridi
cat puterea de luptă 
rajul fiecărui jucător 
ționalei noastre.

Așteptăm si miine 
titular de preț, al 
jucător, cum s-a mai apre
ciat, care este Publicul. 
așteaptă „tricolorii", 
sub reflectoarele de 

August", chiar dacă e 
nită, și va fi tirziu. 
tocmai de aceea, el, 
cui, trebuie si fie la cota 
cea mai înaltă. In fond, 
meciul de mîine înseamnă 
și o PROBA de FIDELI
TATE pentru cea mai 
meroasă 
lerie — 
ționale.

Mîine 
meciul acesta extrem 
greu, cu ochii minții 
trecut și cu gindul 
spre 
de sprijin, de optimism, îl 
reprezintă firește seara 
zilei de 16 aprilie. cind 
Rossi, Antognoni și ceilalți 
campioni ai lumii părăseau 
arena învinși. Alt punct de 
sprijin poate fi si septem
brie trecut cînd Dukla 
Praga. cu „artileria" ei 
grea, părăsea învinsă arena 
de la ,(23 August", in fața 
lui Dinamo. Motive de op
timism. Dar un optimism 
bine temperat. Meciul nu 
va fi tranșat din start, 
doar cu optimismul nostru. El - - -
cu 
ca 
în 
trebuie răbdare și 
dere. curaj și 1________
In teren și în tribune.

La ora aceasta pe bătrî- 
nul continent se vorbește 
foarte frumos despre fot
balul românesc. Nu trebuie 
să scăpăm momentul. HAI 
TRICOLORI ! Cit mai susl 
Cit mai departe !

Mircea M. lONESCU

și cu- 
al na-

același
12-lei

ll 
acolo, 

la „23 
dumi- 

Sau 
Publi-

ți înflăcărați 
cea a echipei

seară, vom

echipei naționale

MECI SA RĂMlNÂ
PENTRU NOI TOȚI u

nu- 
ga- 
na-

juca 
de 
in 

lucid 
viitor. Ultimul punct

va fi o luptă, secundă 
secundă, fază cu fazi, 
la șah, ca la rugby, ca 
sport. Tocmai de aceea, 

l incre- 
luciditate.

ceasta fiind cartea de vizită 
a fotbalului cehoslovac, cu atit 
mai mari sint, apreciem noi, 
meritele fotbalului românesc, 
rare — înfruntind o bogată tra
diție și un palmares demn de 
invidiat — a reușit, de mal 
bine de un deceniu încoace, o 
serie de remarcabile rezultate

un 2—1. un singur an mai tîr- 
ziu. la București, in prelimi
nariile campionatului european.

Cum va fi miine 7 Ce rezul-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Costică Ștefănescu, ..bătrînul" 
căpitan al echipei naționale, a 
traversat această febrilă pe
rioadă de pregătire cu mult 
calm. Cu alte cuvinte, și-a jus
tificat calitatea de căpitan, care 
înseamnă în primul rînd ma
turitate, echilibru, luciditate. 
Iată de ce ni se pare utilă o 
conversație la ora cînd meciul 
cu Cehoslovacia bate la ușă.

— Spune-ne, Costică, cum 
apreciezi acest meci cu Ce
hoslovacia?

— Cehoslovacia, pe care am 
studiat-o foarte bine în ultimele 
zile, joacă — vă rog să reți
neți — mai mult fotbal decît 
Italia. Spun asta nu pentru că 
meciul cu Italia a trecut, ci 
penițu că echipa Iui Vizek nu 
recurge la prea multe rafina
mente tactice, preferind jocul.

un joc de efort continuu, un 
joc de angajament, în care 
compartimentele dispar cînd e 
vorba să facem deosebiri de 
participare la joc.

Al doilea motiv este mai 
subiectiv, care ține, deci, mai 
mult de noi. E mai greu acest 
meci pentru că este al patru
lea, ultimul pe teren propriu. 
Sîntem la capătul unei etape 
de mare tensiune. Astăzi, jocu
rile pe teren propriu sint din 
ce în ce mai grele, apărările 
au cam început să lucreze cu 
mai multă eficacitate... Vreau 
să trecem cu bine acest meci, 
care, ca și în cazul tuturor me
ciurilor pe teren propriu, e un 
meci pe care spectatorii îl con
sideră de 1, uitind că în fot
bal există și un X, de pildă... 
Se pot întimpla atitea... Vreau

să trecem cu bine de acest 
meci pentru că aștept seria ur
mătoarelor trei, toate în de-

loan CHIRILA
__________________ l
(Continuare în pag. a 3-a)

Campionatele europene de box Mîine, la Kiev

DORU MARICESCU-ÎN FINALĂ
• 4 medalii de bronz pentru pugiliștii români

RUGBYȘTII ROMANI Șl SOVIETICI 
ÎȘI DISPUTĂ TITLUL EUROPEAN

MIHAI CIUBOTARU F*AUL GOLUMBEANU CONSTANTIN TlfOIU GHEORGHE SIMION

VARNA, 13 (prin telefon). 
Vineri au avut loc semifina
lele campionatelor europene 
de box. Din cele 19 echipe re
prezentative care au luat star
tul cu o săotămînă în urmă, 
doar 11 au mai fost prezente 
în această fază a competiției : 
U.R.S.S. — cu toți cei 12 bo

xeri, Bulgaria — 7, R.D. Ger
mană — 6, ROMÂNIA — 5, 
Italia și Iugoslavia — 4, Unga
ria — 3, Cehoslovacia, Polo
nia și Turcia — 2, Irlanda — 
1. Cu cel 5 sportivi în semi
finale (C. Tițoiu, M. Ciubo- 
taru. Gh. Simion D. Marices- 
cu și P. Golumbeanu)

în prima gală a semifinale
lor au urcat în ring Mihai 
Ciubotaru (cat. semimijlocie), 
Doru Maricescu (mijlocie) si 
Paul Golumbeanu (grea). Ei

Petre HENJ

(Continuare in pag. a 8-a)

KIEV, 13 (prin telefon). Vi
neri seara, echipa de rugby a 
României a sosit la Kiev

Campionatul eur opean de rug
by. al cărui penultim act se 
jcacă duminică la Kiev, pro
gramează o partidă care — 
prin jocul rezultatelor — s-a 
constituit într-o adevărată fi
nală a întrecerii continentale, 
Itoarece finală trebuie numită 
intîlnirea dintre echipele re
prezentative ale României și 
Uniunii Sovietice Cu alte cu
vinte. cine cîștigă, cucerește 
CUPA FIRA, ediția 1982/83. 
Plasarea echipei noastre națio
nale în această oosturâ nu este

un fapt ieșit din comun. da 
ani de zile ea disputîndu-și cu 
XV-le Franței supremația con
tinentală. Ceea ce surprind» 
este doar absența din faza de
cisivă a echipei „cocoșului ga
lic", retrogradată anul acesta 
pe poziția a treia a clasamen
te lui de ascensiunea cu totul 
remarcabilă a formației sovie
tice. urcată de curînd la nive
lul societății înal.e a sportului 
cu balonul oval. După nici 10 
ani. rugbyștii sovietici și-au a-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 4—5)
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| MIRCEA ROMAȘCANU - VICTORIOS
f ÎN ETAPA DE IERI A „CURSEI PĂCII“ f

Ș Amănunte în pag. a 8-a îj
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DIN MAREA ARENA A „DACIADEI"
La Casa pionierilor Orientare turistică Azi, la Ploiești

și șoimilor patriei
din Oltenița

„BUSOLA DL AUR I FINALELE „CROSULUI TINERETULUIu

FLOTILA „CUTEZĂTORII"
ȘI-A ONORAI I

A IEȘIT • IN LARG
Oamenii Olteniței iubesc Du

nărea ce le mingiie orașul și 
firesc iubesc navele de tot fe
lul. Drept dovadă — pasiunea 
și hărnicia constructorilor de 
la șantierul naval, unite în fap
te, să dea țării nave frumoase

la apă?**. Cum să nu 
„Marea" nu-i departe, 
didul bazin din baza 
prcprie — la fel de splendidă 
— „Cutezătorii". Navele ies 
în larg semețe, în volte pline 
de grație. Directorul Casei, prof.

vrem?! 
splen- 

sportivă

Aiindria navomodeliștilor de Ut Caia pionierilor și șoimilor 
triei din Oltenița : o frumoasă navă de pasageri

pa-

SI IN AtKT AN
PRESTIGIUL

împrejurimile motelului Gi- 
(județul Cluj) s-a desfășurat, 

cea de a XVI =

I

și moderne. Această iubire de 
ape și de nave o preiau și co
piii, chiar de la vîrstă crava
telor roșii cu tricolor. Am vi
zitat, de curînd, Casa pionie
rilor și șoimilor patriei de aici 
și am zăbovit la cercul de 
navomodele. Două ateliere lu
minoase, cu o adevărată flo
tilă de nave de toate tipurile, 
locepînd de la pescadoare la 
motonava „Transilvania", ma
chete lucrate în plastic și fi
nisate cu grijă de bijutier. Dar 
mai mult decît cargourile și 
velierele, submarinele și va
sele de linie te impresionează 
chipurile copiilor. Acești mici 
navomodeliști dar... mari con
structori. Fac retușuri la nave, 
mai adaugă amănunte la do
cumentația tehnică, descifrează 
planuri pentru viitoare con
strucții. Printre ei, instructo
rul Gheorghiță Voicu, un om 
de o aleasă modestie.

„Am lucrat pe șantierul na
val. Acolo am învățat mese
ria de modelist. Făceam mo
delele navelor proiectate pen
tru a intra în construcție. Pen
tru studii, pentru experimen
tări. Tainele navelor se dez
leagă încă de la model. Și am 
venit aici să le predau copii
lor „abecedarul" constructoru
lui de nave".

Simplu. Lucrează cu copiii de 
aici, peste o sută, de vreo 
doi ani. Și ce a realizat î A- 
nul trecut, la concursul repu
blican de la Amara, elevii să 
au ocupat locul 7 pe țară. Un 
debut promițător. Toată iarna 
au muncit la noi nave. Ma
rii meșteri ai cercului : Daniel 
Dragoș, Sandu Necula, Tudorel 
Podochia, Petrișor Pop. 
lista ar putea continua.
vreți să asistați la o lansare

Sima Rodin, este mîndru, 
drept cuvînt, de navaliștii 
care au ginduri mari. Adică, 
ne spune Gheorghiță Voicu : 
„Vrem să construim machete
le tuturor navelor care au ie
șit de-a lungul anilor din șan
tierul Oltenița".

Minunat proiect, pentru că 
astfel acești copii — dintre ca
re mulți vor fi miine con
structori pe șantier — vor re
aliza o adevărată istorie în 
machete a marinăriei din ora
șul lor natal de la malul Du
nării.

Viorel TONCEANU

In
lău_______ ______
zilele trecute cea de a XVI-a 
ediție a cunoscutei competiții de 
orientare turistică dotată ■ cu tro
feul transmisibil „Busola de aur".

Peste 200 de coneurenți din 
toată țara au ținut să la parte 
la acest concurs de prestigiu 
pentru clujeni, hotărîți să se 
mențină In elita orientării turis
tice din țara noastră. In care ei 
au avut, de multe ori, satisfacția 
de a-șl vedea reprezentanții pe 
podiumul de onoare al campio
natelor republicane.

Deschis tuturor categoriilor de 
vîrstă — de la 9 la 45 de ani — 
competiția „Busola de aur" a 
constituit, prin parcursurile va
riate (care au măsurat între 2,2 
km șl 9,5 km, în fiecare dintre 
cele două etape, eu diferențe de 
nivel Intre 50 și 320 de metri) un 
frumos prilej pentru participanți 
de a-și măsura forțele în această 
prestigioasă competiție interjude
țeană. Diplomele și frumoasele 
premii acordate au răsplătit efor
tul concurenților. Prezența spor
tivilor din 16 județe și 27 de 
cluburi și asociații este o cinste 
deosebită pentru clujeni, a căror 
competiție s-a bucurat totdeauna 
de o. bună apreciere, dai *— 
alegerii judicioase a 
competența arbitrilor și, In 
neral, organizării, 
concursului din 
else Majai).

REZULTATE 
nln, 9 ani —

acest an —

datorită 
traseelor, 

'1 ge- 
(secretarul 

Fran-

femi-TEHNTCE :
___ , _ ___ Katalln și Eriko 
Laszlo (Cluj-Napoca) : 12 ani — 
Kinga Kerekes (Metalul 
Cluj-Napoca) ; 15 ani — Agneta 
Kerekes (Metalul roșu) ; 16 ani
— Katalin Szocs („U“ București). 
Masculin : 12 ani— Tiberiu Fal- 
cău (Voința Hunedoara) ; 15 ani
— Peter Naghi (Metalul roșu) ; 
18 ani — Voicu Plaian (Voința 
Cluj-Napoca) ; 35 ani — Andrei 
Bogdanovici (Metalul roșu) ; 43 
ani — Vlrgilius Petijan (Voința 
Timișoara) ; 45 ani — Carol Ze- 
lenko (Voința Cluj-Napoca).

roșu

IN JUDEȚUL OLT RADIOAMATORISMUL
CUNOAȘTE 0 CONTINUA DEZVOLTARE

Radioamatorismul . _ 
mai mulți adepți în județul Olt. 
Șl aceasta datorită profesorului 
de matematică Marian Ene. De 
mal bine de un deceniu, el mili
tează pentru dezvoltarea acestui 
sport tehnico-aplicativ, prin în
ființarea unul cerc la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei ” 
Slatina șl, de asemenea, prin 
dloclubul Județean pe care 
conduce.

Muncă deloc ușoară plină 
satisfacții. în acest an, de pildă, 
două eleve de la Liceul „Ion 
Minulescu" din orașul de reșe
dință al județului Olt, Liana 
Ghiță și Mihaela Ene, s-au aflat 
printre fruntașele campionatului 
republican de unde scurte (tele
grafie .................  ‘
asiduu

După 
există 
Casei 
patriei

ciștigă tot

din 
ra

il

de

sală) altele se pregătesc 
spre a se afirma și ele. 
cum ne-am dat seama, 
la Slatina, în cadrul 
pionierilor șl șoimilor 
(președinte, prof. Iuliana

MÎINE, PRIMA ALERGARE CLASICĂ A ANULUI

Miine pe hipodromul din Ploiești, 
se va desfășură prima alergare cla- 
slcâ a anului cu participarea mul
tor coneurenți ai derbiului 1983, din
tre care remarcam pe Jurista, Mo- 
•oc, Feteasca, Toporaș, încadrați de 
Copist și Sondaj, eșalonați pe 90 
metri într-o cursa de vitezâ. In pro- 
Kmul zilei, mai remarcăm prima 

ni re dintre Perjar și Trifoi, în- 
tr-o probă de semifond, dar care ni 
se par cam sever penalizați. Ama
tor- de pariuri au și el partea lor, 

* tono*i.« la pariul event din cursele 
t un fond de pornire de 
le pariul ordinea tripla din 

report de 2868 lei, iar 
iin cursa 5-a un 
I. Aici avem o 
pe cor® am mat 
i. ca reporturile 
ea sâ re por

cele obținute de Frecvența, adusa 
cu multa precizie de N. Gheorghe 
la sosire, și Răsad, care a făcut 
un simplu antrenament spre a cîști- 
ga, deoarece cei mai mulți concu- 
renți au fost total dezinteresați în 
obținerea victoriei. Tînărul V. Pâ- 
trașcu, conducînd cu tact și răbdare 
pa Timona, și-a adjudecat prima 
probă a zilei, Persoana, total scă
pată în alergare, ș’-a dominat ad
versarii, Sonel, condus cu mult a- 
plomb, a cucerit prima victorie în 
carieră. Iar In, de asemenea, scă
pat In cursa, a ciștigat cu mari re
surse. Credem că a sosit momentul 
unor alergări mai echilibrate I

REZULTATE TEHNICE : Cursa I :
1. Timona (Pătrașcu) 1:39,4, 2. Sal-
vamont. Cota : cîșt. 1,20, ord. 9. 
Cursa a ll-a : 1. Persoana (Marciu) 
1:37,4, 2. Ionatan, 3. Hazos. Cota : 
cîșt. 1,60, ord. închisa, ev. 9, ord. 
triplă 174. Cursa a III : 1. Sonel
(Oană) 1:41,0, 2. Santina. Cota : cîșt.
2, ord. 19, ev. 7 
Cursa a IV : 1. 
1:29,8, 2. Sadâu, 
cîșt. 5, ord. 9, 
427. Cursa a V-a 
Gheorghe) 1:29,8, 
dșt. 6 ord. 32, 
4-5 253. Cursa a Vl-a : 
(M. Ștefănescu) 1:33,2. 2. 
u-mlon. Cota : cîșt. 2,20,

X

Lungu) un climat propice pro
pășirii radioamatorismului — ca 
de altfel și celorlalte cercuri de 
sporturi tehnico-aplicative — 
ceea ce oferă perspective dintre 
cele mai frumoase acestei dis
cipline. Mai mult, atît în unită
țile de învățămînt, cit și în în
treprinderile și instituțiile din 
Slatina și din alte orașe (Cara
cal, Corabia, Drăgănești) și cen
tre de comună (Potcoava), prin 
grija C.J.E.F.S. Olt au fost pre
gătiți Instructori de radioamato
rism, tehnicieni tn măsură să 
formeze secții în asociațiile spor
tive de care aparțin. Asemenea 
preocupări sînt de semnalat în
deosebi }a Aluminiu Slatina, în
treprinderea de osii și boghiuri 
din' Balș și întreprinderea de 
vagoane din Caracal.

înțelegînd să vină în sprijinul 
dezvoltării radioamatorismului în 
județul Olt, forul de specialitate 
a încredințat C.J.E.F.S. sarcina 
de a organiza întrecerile dotate 
cu „Cupa Federației române de 
radioamatorism", probe de tele
grafie sală, seniori și 
Programată în toamnă, 
competiție va reuni 
tot ce are mai valoros ____
sport tehnico-aplicativ. „Va fi — 
cum apreciază prof. C. Ghlțescu 
secretar al -C.J.E.F.S. Olt — un 
examen greu pentru noi, atît pe 
plănui organizării, cit și al par
ticipării cu rezultate cît mal 
bune. Dar, nădăjduim că repre
zentanții noștri vor fi la înăl
țime...".

Pregătirile lor, efectuate cu 
sîrguință, le anticipează reuși
tele... (t. st.)

juniori, 
această 

la Slatina 
acest

*3 MAI <M3
iragere excepționala

PRONOEXPRES

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pentru acest cfîrșit de săp- 
tămînă, bogata agendă a 
eiadei" - - - -
oalele 
tiee de 
tului", 
anii trecuți. s-a bucurat de par
ticiparea — în etapele de masă 
a sute și sute de mii de tineri de 
pe Întreg cuprinsul țării. Acum, 
campionii județelor si ai mu
nicipiului București (cîte o fată 
șl un băiat de fiecare catego
rie de vîrstă) vor 
finala competiției, 
astăzi de la ora 9.
Traseele pe care 

Analiștii au fost 
incinta si în vecinătatea Hipo
dromului din Ploiești.

Conform regulamentului, „Cro
sul tineretului" se va desfășu
ra la trei categorii de vîrstă : 
15—16 ani (fetele — 1 000 m. 
băieții — 1 500 m). 17—19 ani 
(f — 1 000 m. b — 2 000 m) și 
peste 19 ani (f 1 500 m. b — 
3 000 m).

De notat faptul că în ..des
chiderea" finalei va avea loc 
un mare cros popular pentru 
tinerii din județ (băieți sj fe
te). De semnalat, totodată, că 
în „ferestrele" probelor „Cro
sului tineretului”, organizatorii 
au programat si o serie de de
monstrații susținute de sportivi

„Da- 
este dominată de fi- 

amplei competiții atle- 
masă „Crosul tînere- 
întrecere care, ca și în

participa la 
programată

vor concura 
stabilite în

fruntași la citeva discipline.
în fine, ca un stimulent pen

tru tinerii crosisti care vor ur
ca pe podium, sau se vor clasa 
în primii 10 la fiecare probă, 
C.C. a) U.T.C. va asigura. în 
vacanta de vară duna iulie) 
participarea la o tabără cen
tralizată. acolo unde aceștia vor 
putea să-si continue pregătirea 
sportivă.

I ECHIPELt JUDEȚELOR NEAMȚ (junioare)
I Șl DOLJ (juniori) CAMPIOANE LA VOLEI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

Cele mai bune 16 echipe, re
prezentante de județe, calificate 
din faza de zonă, și-au disputat 
Ia Constanța șl Piatra Neamț 

faza finală a „Daciadel- (ju
nioare șl juniori, sport de per
formanță) .

CONSTANTA. Turneul final al 
junioarelor s-a desfășurat în sala 
C.S.S.l, Dintre cele 8 formații 
împărțite în două serii de 
echipele municipiului
rești și județelor

4,
Bucu- 

__r_ r ____„ Neamț,
Dolj și ’constanță au obținut ca
lificarea din serii in semifinalele 
pentru locurile lr—4, în timp cc 

reprezentantele județelor Argeș, 
Canaș-Severin, Cluj $1 Sibiu și-au 
disputat semifinalele locurilor 5— 
8. tn semifinalele fruntașelor : 
București — Constanța. 3—1 și 
Neamț-Dolj 3—0, iar în finale : 
Neamț — București 3—2 și Dolj— 
Constanța 3—-2. Astfel, echipa ju
dețului Neamț (antrenoare Maria 
Săvlnescu) a cucerit titlul de 
campioană a ,,Daciad»ei“. aliniind 
lotul : Cristina Busnosu, Mihae
la Marian. Daniela Pufu, Car
men Popa, Anca Gheorghe, Eli- 
s abet a Dumbravă, Raluca Roșu, 
Domni ca Andeanu, Cristina Lasu, 
Aurelia Imileanu, Gabriela Do- 
breanu, Mirela Mir ea. Clasament 
final : 1. Neamț — campioană a 
„Daciadei“, 2. București, 3. Dolj, 
4. Constanța, 5. Caraș-Severin, 6. 
Cluj, 7. Sibiu, 8. Argeș. Pe par
cursul competiției s-au remar
cat : Cristina Busnosu, Mihaela 
Marian. Anca Gheorghe șl Car-

men Popa (Neamț), Emilia Nc- 
delcu, Elena Negulescu, Cristina 
Anton (București). Gabriela Du
mitrescu, Marla Chitic (Dolj), 
Mădălina Ciorbaru, Mirela Ca
zangiu (Constanta). Natalia Duli
ei, Florica Tănăsie (Caraș- Seve
rin), Corina Savu (Cluj), Anca 
Beșta (Sibiu), Felicia Popescu 
(Argeș).

G. DRAGAN, coresp.

PIATRA NEAMȚ. în sala Cea
hlăul, competiția tinerilor volei
baliști a fost dominată de for
mațiile județului Dolj și munici
piului București, care și-au dis
putat titlul. Finala : Dolj — 
București 3—2. Pe treapta a treia 
a podiumului a urcat reprezenta
tiva județului Timiș, care a dis
pus de cea a județului Neamț cu 

3—0. Iată, dealtfel, clasamentul 
final : 1. Dolj — campioană a 
„Daciadei", 2. București, 3. Timiș, 
4. Neamț, 5. Prahova, 6. Caraș- 
Severin, 7. Cluj. 8. Galati. Cîști- 
gătoarea competiției, formația 
Doljului (antrenor Marian Marcu) 
a aliniat lotul : Neculiță, Rădoi, 
Sandu, Simon, Sturzu, Ștefan, 
Văduva, Văsuică, Vllsan, Geor
gescu, Avram, Dudău. Pe par
cursul turneului s-au remarcat : 
Văsuică (cel mal complet jucă
tor), Georgescu, Sturzu, *’ "
lită (Dolj). Pădurețu (cel 
bun ridicător), Dumitru,

Necu- 
mai 

___ __________ ,,_________, Vele a, 
Drăgușin (București). Soica (Ti
miș) — cel mai bun trăgător, Uță 
și Florea (Neamț). (M. V.).

BASCHETUL ÎN FAZA ÎNTRECERILOR ZONALE
Recent au fost stabilite zo

nele „Daciadeî" la baschet, 
competiție la care Iau parte 
selecționate județene si ale 
municipiului București. Iată 
componența zonelor: SENIORI: 
CLUJ-NAPOCA (participă: Cluj, 
Bihor, Satu Mare. Timiș. Mu
reș) ALEXANDRIA (Teleor
man. Dolj, Călărași. Sibiu. 
București), IAȘI (Iași. Galați. 
Constanța, Maramureș) ; SE
NIOARE : ORADEA (Bihor, 
Satu Mare, Cluj, Timiș). PLO
IEȘTI (Prahova. Galați. Iași, 
București, Dolj), BRAȘOV (Bra
șov, Mureș. Vîlcea. Harghita). 
Și la băieți și la fete se - 
lifică primele două clasate 
fiecare grupă. Întrecerile 
cadrul zonelor vor avea loc 
tre 24 și 26 mai.

JUNIORI i SATU MARE 
(Satu Mare. Cluj. Maramureș.

ca- 
din 
din 
în-

Timiș, Hunedoara, Bihor), PIA
TRA NEAMȚ (Neamț, Galați, 
Brăila, Iași. Dolj), PITEȘTI 
(Argeș, Gorj, Mehedinți. Bucu
rești, Dîmbovița), TG. MUREȘ 
(Mureș. Sibiu. Bacău, Vîlcea, 
Prahova). Din 
re și Pitești 
două echipe.
tra Neamț și 
una. JUNIOARE : 
biu. Mureș, Timiș.
Dolj), BACĂU (Bacău, Tulcea, 
Iași. Rădăuți. Covasna. Giur
giu). TÎRGOVIȘTE (Dîmbovița, 
Călărași, Vîlcea. Constanta, Ga
lati, Vrancea), GHEORGHENI 
(Harghita. Cluj, Satu Mare, 
București. Vaslui. Bihor). Din 
zonele Sibiu și Bacău se cali
fică cîte o echipă, din zonele 
Tîrgoviște si Harghita câte două 
echipe. întrecerile vor avea loc, 
si la băieți si la fete. între 
27 și 29 mai.

zonele Satu 
se 

din
Tg.

Ma- 
cîte 

Pia- 
cîte 
(Si-

califică 
zonele
Mures
SIBIU
Hunedoara,

2 triplu 1-2-3 84. 
Dorobanț (Costică) 
3. Vrednic. Cota : 

ev. 4, ord. tripla 
i : 1. Frecventa (N. 
, 2. Vinga. Cota :

ev 60, triplu 3- 
1. Răsad 
Somon, 3.

Cota : cîșt. 2,20, ord. în- 
•v. 46, ord. tripla 121. Cursa 

V!1-a ; 1. In (Marinescu) 1:31.6,
beția. Cota : ctșt. 2.60 ord. 18, 
X V’plu 5—67— 10?

A. MOSCU

ȘANSE MULTIPLE DE NOI Șl MARI SUCCESE ! 
In cadrul a 6 extrageri cu un total de 42 numere. 
ORICINE JOACĂ POATE OBȚINE :
• autoturisme „Dacia 1300”
• mari sume de bani
• excursii peste hotare

BILETELE DE 25 LEI VARIANTA AU DREPT DE 
CIȘTIGURI LA TOATE EXTRAGERILE I

ASTĂZI ULTIMA ZI DE PARTICIPARE



MliNE, PE STADIONUL „23 AUGUST", ÎN PRELIMINARIILE C.E1

(Urmare din pag. 1)

de scor

de a pre
care am-

european — ediția 
competiție la care, 

poate aspira 
eliminatorie

pentru „tri- 
examen in-

tat va arăta tabela 
in min. 91 ? -

Greu, foarte greu 
ciat in condițiile in 
bele echipe, neînvinse în grupa
lor, urmăresc cu ardoare victo
ria. animate de același impor
tant si dificil obiectiv, califi
carea in turneul final al cam
pionatului 
franceză,
asa cum se știe, 
din fiecare serie 
o singură echipă.

Dificil, așadar, 
colori" acest nou
ternațional — „cap de afiș", 
la sfîrșit de săptămînă. pe a- 
genda confruntărilor in campio
natul european — dar. cu toa
te acestea, avem 
forțele proprii, în obținerea 
nul nou rezultat

Acest optimism îl 
prestațiile încununate de suc
ces ale echipei noastre națio
nale din momentul (decembrie. 
1981) preluării conducerii teh
nice de cuplul Mircea Lucescu 
— Mircea Radulescu, îl argu
mentează. cu precădere, cele

încredere în

de prestigiu.
justifică

MECIUL NR. 348
două victorii — ambele în pre
mieră în istoria fotbalului ro
mânesc — repurtate asupra pu
ternicelor selecționate ale Sue
diei sl Italiei.

In principal, aceste două 
prestigioase succese, precum si

Clasamentul
1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Italia
5. Cipru

grupei a 5-a

4
4
3
4
5

3
1
1 
0
8

1
3
1
3
2

O 
O
1
1
3

8- 1 
11- 5
3- 4
3- 4
3-12

7
5
3
3
2

o- 
p- 
P- 
p-
P-

la Florența, la 
trecut, au

drawul obținut
4 decembrie anul 
propulsat formația noastră ne 
locul 1 intr-una din cele mai 
grele serii ale preliminariilor 
campionatului european, fapt 
care face firească, acum, DO
RINȚA TRICOLORILOR. A 
NOASTRÂ, A TUTUROR, DE 
A RAMANE ȘI DUPĂ CON
FRUNTAREA DE MÎINEPEA- 
CEASTA FRUNTAȘA POZIȚIE.

Ar mai fi, în afara cifrelor 
concrete și semnificative din 
clasamentul grupei a V-a. re-

0 AMINTIRE FRUMOASĂ PENTRU NOI TOȚI
(Urmare din pag l)

plasare, toate mai puțin arză
toare... dacă permiteți expresia, 
meciuri de 1x2. Nu iese la pri
mul, poate ieși la al doilea... 
și mai îl ai și pe al treilea... 
toate astea se știu și-ți _ ~
mereu atenția, chiar fără să-ți 
dai seama... De aceea e 
greu acest meci, mai ales 
victoria asupra lui Bossi... îmi 
spunea cineva la Craiova... 
Dacă l-ați bătut pe Rossi, Cos- 
tică, trebuie să-i bateți, și pe 
cehi, care nu sint Rossi...

— Există și un al 
tiv ?

— Există. La fel 
tant, dacă nu chiar 
tant. Este vorba de 
nostru, pe care îl consider păr
taș la victoriile noastre asupra 
Suediei și Italiei. îmi aduc a- 
minte, am citit undeva că un 
mare jucător de tenis, întrebat 
fiind ce simte cînd apare pe te
ren în fața tribunei, a răspuns : 
mă uit cu atenție cită lume' e.„ 
In ultima vreme s-a stabilit o 
legătură caldă intre noi și pu
blic. Am chiar impresia că pu
blicul vrea să știe mai mult... 
e mare lucru să fii aplaudat 
cînd deposedezi... 
tîmpla doar la englezi, 
publicul nostru trăiește 
meci întreg... Am simțit 
nu numai pe „23 August", gx »x 
la Hunedoara, la Sibiu, la Bra
șov, chiar și la Timișoara, 
unde, după cum știți... Cu alte

atrag

. ’-ai 
G ,.â

treilea mo-

de impor- 
mai impor- 

publicul

asta se în- 
Acum, 

un 
asta 
ci și

cuvinte, astăzi, mai mult ca 
altă dată, echipa noastră e a 
țării Întregi. Și asta se vede 
și se aude in tribună. Ținem 
foarte mult ca acest ultim meci 
.ne teren propriu în prelimSka- 
rii să fie o amintire frumoasă 
pentru toți... Mă gindesc și la 
faptul că după acest meci cu 
Cehoslovacia primul joc oficial 
pe „23 August" va fi peste 
vreo 15 luni sau chiar mai 
bine, adică în ediția viitoare a 
Mundialului... e vorba tot de 
preliminarii...

— Cum vă simțiți înainte de 
joc ?

— Țin minte că vechea echi
pă spunea : „Să ciștigăm, bă
ieți, ca să rămînem împreună". 
Era bine spus. Și foarte ade
vărat. La fel simțim și noi.

— Cum vezi desfășurindu-se 
jocul?

— Nu-mi plac jucătorii care 
au pretenția că pot prevedea 
desfășurarea jocului. Cei 
fac asemenea declarații, 
vor să iasă în evidență, 
vorbesc invers, ca_să-și deru
teze adversarii.
parte din nici o categorie.

— Un pronostic ?
— Unul singur. După meciul 

cu Cehoslovacia, sînt sigur că 
nimeni nu va putea reproșa e- 
chipei noastre lipsa de dărui
re intr-un joc care, dacă va fi 
cîștigat, poate să facă din anul 
1983 cel mai frumos din isto
ria fotbalului nostru... Adică o 
performanță pe care nu o visa 
nimeni acum numai un an...

zultate dintr-o comparație mai 
directă, 
tehnic" 
nostru 
reieșit 
taica 
Praga. 
multi j 
prezentative. Pentru că in timp 
ce Bohemians a intilnit in dru
mul ei spre semifinalele Cupei 
U.E.F.A. parteneri mai „ușori", 
ca Admira Viena. Saint Etienne, 
o echipă în mare scădere de 
randament de o bună bucată 
de vreme. Șervet te Geneve și 
Dundee United, reprezentanta 
fotbalului nostru in aceeași În
trecere. Universitatea Craiova 
a eliminat echipe mai bine co
tate. precum Fiorentina. Giron- 
dins de Bordeaux și F. C. 
Kaiserslautern. Intr-adevăr, mii
ne Ștefânescu, Ungureanu, 
Lung. Bălăci. Geolgău, poate si 
Cămătaru. dacă vjț. fi recupe
rat pe deDlin. vor alcătui, o 
dată in plus, împreună cu 
Moraru, Rednie, Iorgulescu, 
Bărbulescu, Augustin, Bdloni. o 
echipă puternică, capabilă 
să-și apropie un nou succes de 
prestigiu.

Cu o lună in urmă. în ex
trem de dificila partidă cu Ita
lia. „tricolorii" au atras aten
ția unor reputati tehnicieni de 
peste hotare printr-un mare 
angajament fizie, prin inteli
gență in joc, in ultimă analiză 
printr-un stil si 
me din 
conturate în prestația lor.

Dornici să repete miine. 
fata tribunelor stadionului 
August", remarcabila 
luție din Dartida de Ia 16 apri 
lie. în ___
mondiale, echipa noastră națio
nală s-a pregătit în tot timpul 
celor 10 zile avute la dispozi
ție cu aceeași (maximă) serio
zitate si responsabilitate, 
revine nouă, tuturor celor ce 
iubim 
spectatori aflati în tribune, da
toria de a fi trup si suflet ală- 

.turi de ea.
Succes l.tricolori". să lansăm 

de pe acum din toate pieptu
rile mobilizatorul „HAIDE 
ROMANIA !“

, încă un ..argument 
în avantajul „ll“-lui 

reprezentativ ; un plus 
din „paralela Universi- 
Craiova — Bohemians 
echipe care dau mai 

jucători celor două re-

o idee anu- 
ce in ce mai bine

in 
..23 

ei evo-

compania campioanei

Ne

fotbalul. numeroșilor

Miine, in Divizia „B"

se- 
pro- 

multe partide in-

care 
ori 
ori

Eu nu fac
Astăzi, la

liderul, Dunărea 
va evolua din

în disputa cu Car- 
(stadionul Republi- 
continuîndu-și ast- 
drumul spre „A".

Intrecerea din eșalonul 
cund continuă miine, in 
gram figurînd 
teresante.

In seria I,
C.S.U. Galați,
nou în deplasare, de astă-dată, 
la Brăila, unde va intîlni o 
formație ambițioasă, dornică de 
a mai urca in clasament, pe 
F.C.M. Progresul.

In seria a Il-a, echipa Ra-

pid București speră să nu aibă 
„probleme" 
păți Mirșa 
cii, ora 12), 
fel liniștită
în Capitală vor mai avea loc 
alte trei partide: Antomatica — 
I.P. Aluminiu Slatina (terenul 
Automatica), Progresul Vulcan 
— Rova Roșiori (stadionul Pro
gresul) și Mecanică fină Steaua

CiT UE DEPARTE SINT CELTIC Șl WEST HAM
mițoara are o singuri for
mație, - -
seria a VIII-a. 
o poziție fruntași, ci 
treapta a 6-a.

Pilonii de susținere 
fotbalului din orașul de 
Bega — cel care a 
reprezentative intreoi. dtnd 
soccerului românesc jucă
tori de mare suprafață, a- 
devirați maestri ai jocului 
cu balonul rotund — tint 
pe cale si se prăbușească.

Cum a ajuns fotbalul ti
mișorean 
fie deloc 
sfaturi n-a dus lipsă... Poa
te ci au fost chiar 
multe aceste sfaturi, cî se 
bateau cap in cap (!), ci 
s-au transformat uneori in 
clevtiri care au dăunat 
bunelor intenții. au dăunat 
muncii. Pentru ci MUNCA 
făcută eu drag, pasiune ți 
competență, eu dorința de 
a continua frumoasele tra

Ce se intimplă cu fot
balul timișorean 1 A ajuns 
el oare să trăiască numai 
din amintiri ?

Din amintirea marilor e- 
chipe care au fost Chinezul 
si Ripensia ? Sau. mai re
cent, a cluburilor C.F.R. gț 
Politehnica-Știința. care de 
atitea ori au luptat pentru 
un loc pe podium f

Pentru ci, iată, clasamen
tul Diviziei „A* este neîn
durător : Politehnica Timi
șoara. dealtfel calificată In 
sferturile de finală ale Cu
pei României ți fostă deți
nătoare a trofeului, se a- 
flă pe ultimul loc. iar șan
sele de supraviețuire tn 
„A* sint minime. La fel de 
neiertător este si clasamen
tul Diviziei „B* : C.F.R. 
Si U.M.T. ocupă, după eta- 

........................................ ți 
a 

ele 
Ti-

pa a 26-a. locurile 15 
respectiv, 16 in seria 
TIT-a. locuri ce aduc cu 
retrogradarea, în ..C".

Constructorul, 
nici ea

pe aceaită 
onorantă ?

• Partida România — Cehoslovacia poartă ar. 348 în pal
maresul „tricolorilor", al căror debut international a avut loc 
eu «1 de ani în urmi, la Belgrad. Pină acum,' fotbaliștii noștri 
au cîștigat 143 de jocuri, au terminat de S3 de ori la ega
litate și au pierdut IM de tnttlnlri. Golaveraj : 588—549.
• Lotul României este alcătuit din : PORTARI — Lung (26 

ani. * set.), Moraru (24 — 13), V. lordache (32 — 19 ; ultima 
oară In echipa națională la 16.V.1982, 0—2 cu Peru, la Lima) ;... ---- ------------------ ---- lg) Ștef4_

Ungureanu
FUNDAȘI —' Rednie (31 . _
“eseu (33 — 40), Andone (23 — 15 —”1 gol marcat), „_______
(26 — 12), Negrită (28 — 13), Munteanu II (27 — 22) ; MIJLO
CAȘI — Augustin (27 — 21 — 2 g), Bălăci (26 — 61 — 8 g) 
Boloni (30 — 60 — 15 g), Kleln (23 — 18 — 4 g), Bărbulescu 
(35 — 1 ; ultima apariție : 13.V.1979, 1—1 cu Cipru, la Limassol), 
Coraș (24 — 4) ; ÎNAINTAȘI — Geolgău (22— »), Cămătaru 
(24 — 26 — 8 g), Clrțu (26 — 6), Crișan (28 — 45 — 4 g ; 
ultima apariție : 23.IX.1981, 0—0 cu Ungaria. Ia București),
Gabor (23 — 15 — 1 g), Văetuș (26 — 3 — 1 g)x Deci 9 jucă
tori de la Universitatea Craiova, 4 — Corvinul, 3 — Dinamo, 
2 — Sp. studențesc, cite 1 — A.S.A., Steaua, F.C. Olt, U.TA. 
Media de vlrstâ : 25 ani și 3 luni.
• Antrenorul principal al echipei este Mircea Lucescu (33 

ani), ajutat de Mircea Rădulescu. Bilanțul lor de ptnâ acum:
18 10 3 5 20—21

• Lotul Cehoslovaciei : PORTARI — Ilruska (Bohemians
Praga, 24 ani — 1» sel.), Mlklosko (Banlk Ostrava ; 22 — 3) t 
FUNDAȘI — Jaknbek (Bohemians ; 27 — 16), Prokes (Bohe
mians ; 30 — 6), Flala (Dukla Praga ; 27 — 29), Jurkemik 
(Inter Bratislava ; 20 — 53), Levy (Bohemians ; 35 — 3) t 
MIJLOCAȘI —« Chaloupka (Bohemians ; 24 — 7). Zelensky 
(Bohemians ; 34 — 3), Blcovsky (Bohemians : 32 — 43), Stan», 
bacher (Dukla : 30 — 25) ; ÎNAINTAȘI — Vlzek (Dukla ; 24 — 
40). Janeeka (Zbrojovka Bmo ; 26 — 21), Cermak (Bohe
mians; 33 — 7), Danek (Banlk ; 22 — 4), Kovacik (TJ. Vltko- 
vlce : 22 — debutant). Deci 8 jucători de la Bohemians Praga, 
lidera clasamentului. 3 — Dukla, 2 — Banlk, dte 1 — Inter, 
Zbrojovka șl Vltkovlce. Media de vlrstâ : 26 ani și T luni.

9 Jucătorii Hruska, Jakubek, Fia!a, Jurkemik, Chaloupka- 
Bicoysky, Stambacher și Vlzek au făcut parte din lotul pen
tru Spania '82.
• Antrenorul echipei este Frantisek Havranek. A preluat 

echipa după C.M. de anul trecut, lnloculndu-1 pe Josef Ve»- 
glos. Bilanțul său : 5 2 3 0 14—6.
• In 1982 reprezentativa Cehoslovaciei a disputat 11 medtni ■ 

2 cîștigate, S egale. 3 pierdute ; golaveraj : 14—15. Iată —nfi- 
tatele : 1—1 Brazilia la Sao Paulo ; 0—0 Argentina la Mar 
del Plata ; 2—1 Grecia la Praga ; 1—2 R.F.G. la Kffln ; 1—a 
Austria la Viena (amicale) ; 1—1 Kuweit și 1—1 Franța, am
bele la Valladolid. 0—2 Anglia la Bilbao (în turneul float 
al C.M.), 2—2 Suedia la Bratislava, 2—2 Italia la Milano (am
bele în preliminariile C.K.), 3—1 Danemarca la Copenhaga 
(amical). în 1983, Cehoslovacia a jucat de două ori eu Ctora 
in prel. C.E. : 1—1 la Larnaca șl 6—0 la Praga.
• Primul meet România — Cehoslovacia s-a disputat ea

șase decenii In urmă, la Cluj. De atunci șl pină acum, cote 
două reprezentative s-au întîlnit de 28 de ori. De 14 oii vto- 
toria a revenit formației cehoslovace, de 8 ori României, ter 
6 partide s-au încheiat la egalitate. Golaveraj : 41—50. Dintm 
aceste 28 de meciuri, două s-au disputat Intre formațlflo da 
amatori șl una Intre cele olimpice. Iată rezultatele : 1923« 
0—6 (Cluj) ; 1924 : 1—4 (Praga) ; 1931 : 4—1 (amatori, Oradea) ; 
1934 : 2—2 (amatori, Pardubice) șl 1—2 (Trlest, ta turneul flood 
ai c.M.) ; 1937 : 1—1 (București) ; 1938 : 2—6 (Praga) ; 19471 
2—6 (București) ; 1948 : 2—1 (București) ; 1949 : 3—3 (Praga) ; 
1950 : 1—1 (București) : 1951 : 2—2 (Praga) ; 1952 : 3—1 (Bucu
rești) ; 1953 : 0—2 (Praga) și 0—1 (București) ț 1960 : 0—■
(București) și 0—3 (Bratislava) ; 1964 : 4—1 (selecționate olim
pice, București) ; 1965 : 1—0 (București) șl 1—3 (Praga) ; 1970 « 
2—1 (Guadalajara, ta t.f.C.M.) ; 1971 : 0—1 (Bratislava) și 2—4 
(București) ; 1975 : 1—1 (Praga) ; 1976 : 1—1 (București) șt »—• 
(Praga) ; 1977 : 3—1 (Rabat — Maroc) ; 1980 : 1—3 (Brao*.

După cum se vede, de la Guadalajara încoace, fotbufișgl 
români au știut să se impună mai mult. Dovada ei din on- 
mele opt meciuri, au cîștigat trei șl an terminat do dou> aal 
Ia egalitate, golaverajul flindu-ne favorabil : 13—ÎL

18), Iorgulescu (26

(Bo-hemiaj»

lași, intr-o atractivă „uvertură"

TINERETFATA IN FATA, REPREZENTATIVELE
va disputa meciul echipelor de 
tineret ale României si Ceho
slovaciei din cadrul prelimina
riilor C.E. Atît pregătirile cît 
si interesul manifestat de ie
șeni au atins vineri cele mai 
înalte cote. Antrenamentele e- 
chlpei noastre au avut darul 
să' retușeze pină la ultimul a- 
mănunt, în asa fel incit „11“- 
le care va fi trimis in teren 
să atingă potențialul scontat la 
acest prim joc susținut pe te
ren propriu în actuala ediție. 
„Vrem să folosim Ia maximum 
avantajul de gazdă vizînd un 
rezultat — evident victoria — 
care să ne mențină în cursă 
pentru atingerea obiectivului 
propus, local I in grupă. Meci 
difieil, eăci intilnim lidera gru
pei. Am răsuflat însă ușurat 
cînd Balint — o piesă de bază 
— a primit aviz favorabil de 
joc" — ne-a declarat antreno
rul Cornel Drâgușin, el anun- 
țîndu-ne următoarea formație: 
Alexa — Mănăilă, Belodediei, 
Gheorghiu, Eduard — Balint, 
Movilă, C. Die, Eftimie — Gin
gii, Nemțeanu.

Am urmărit si cele două șe
dințe de pregătire ale fotba
liștilor cehoslovaci. Dimineață 
aa făcut un antrenament fizic, 
de acomodare, prilej de a ob- 
eerva lesne deoeebtaM lor ga
barit. dominați de „pivotul"

» ' ’ 5
IAȘI, 13 (prin telefon). „Dul

cele tirg al Ieșilor" găzduiește 
pentru prima oară o partidă 
oficială la nivel 
tative. Simbătă 
de la ora 17,30. 
„23 August" din

de reprezen- 
după-amiază, 
pe stadionul 
localitate se

NOU MECIURI ATRACTIVE
— Unirea Alexandria (terenul 
Mecanică fină).

In seria a IlI-a, două partide 
atrag în mod deosebit atenția, 
rezultatele lor puțind duce la 
desprinderea unei echipe in 
fruntea clasamentului. Este 
vorba de meciurile Aurul Brad
— F.C. Baia Mare și C.I.L. Si- 
ghet — U.T. Arad.

Toate partidele vor începe la 
ora 11, cu excepția jocului Ra
pid București — Carpați Mîrșa.

in

pe

oi
P« 

clidit

pozi- 
De

prea

diții ale Mehalei, ale Fra
te liei, ale Elisabethinului a 
lipsit. Și astfel Timisoara a 
început să „importe* jucă
tori. Dar nu numot jucă
tori. ei și conducători de 
club ți, I* un moment dat, 
chiar antrenori ! S-au o- 
dăugat tuturor acestora ne
încetatele schimbări de an
trenori (numai In campio
natul acesta la „Poli* au 
fost... trei perechi de antre
nori la conducerea tehni
ci) și de conducători.

Cit de departe sint fru
moasele zile ale meciurilor 
cu Celtic și West Ham 1

Noroc cu Auto Timișoara, 
echipa din județ, calificată 
pină In „16"-imile „Cupei 
României*. Dar Auto nu 
este decît o floridei, care 
pentru fotbalul Timișoarei 
n-a adus primăvara...

Mircea TUDORAN

Stejskal. portarul titular, cane 
dacă s-ar așeza lingă Necula 
Răducanu i-ar sugera acestuia 
replica „parcă e mal înalt !■- 
După-amiază, antrenamentul a 
avut un caracter tactic. cu li
nele scheme care au întărit »- 
firmația antrenorului Petr 
Packert : „Vom juca ofensiv 
pentru a scoate un rezultat fa
vorabil. Va fl un meet im
portant pentru ambele echipe 
pe care le consider favoritele 
grupei". Â aminat Insă decizia 
privind „ll"-le pe care-I va tri
mite în teren. Ne-am consul
ta'. cu ziariștii cehoslovaci pro- 
zenți aid și. după tonta pro
babilitățile. avîndu-ae ta vede 
re formulele de echipă folosite 
în celelalte meciuri de ptnft 
acum, se pare că vor intra ta 
teren Stejskal — Hasek. Cbo- 
vanek, Klncky, Bielik — Pav
lik, Herda. Kubik — Knofl*- 
eek, Griga. Luhovy. O echipă 
pe scheletul lui Spart* Praga, 
care dă patru jucători. aUturi 
de Cheb si Slavia, eu cite doL 
Un amănunt nu lipsit de im
portanți : Herda si Grig*. ea 
cite 9 goluri, ae • află pctatea 
fruntașii golgeterilor eatnolo- 
natului cehoslovac, la canal 
zile! de vineri a aoatt ai 
gada de arbitri elvețiană, *• 
Rudolf RenggH la centra.

Adrian VASILESCU

ȘTIRI ȘTIRI...
PE STADIONUL 

manifez- 
aniversi- 
avea loc 
fotbalis-

ASTAZI, 
DINAMO, In cadrul 
țărilor prilejuite de 
rea acestui club, va 
un interesant cuplaj
tic. tn deschidere, de la ora 
16,45, se vor intîlni echipele 
de old-boys Dinamo și Rapid, 
după care va urma partida a- 
micală dintre divizionarele 
,A“ Dinamo și F.C. Olt. în 
pauze : demonstrații de judo, 
lupte, box, concursuri de atle
tism fi dclism.

BILETELE DE IN
TRARE LA JOCUL. 
ROMANIA — CEHO
SLOVACIA se află ta 
vinzare la casele de bi
lete de la 
„23 
cii", .. . ..
ua", „Giulești". La acest 
joc vor fi valabile legi” 
timațiile-abonament eli
berate de C.N.E.F.S.

stadioanele
August", „Republl- 
„Dinamo". „Stea-
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In urmă cu aproximativ șase luni, deci la 
mijlocul actualului ciclu olimpic, ziarul, nos
tru a inițiat o largă acțiune de analiză a 

potențialului sportiv de moment al județelor, țării. 
Reporterii noștri au vizitat aproape 30 de județe 
— cele mai puternice, mai bine organizate, cu re- 
zultate bune sau relativ bune, în planul sportului 
de performanță. Pornind de la numărul și cali
tatea performerilor selecționați tn loturile olim
pice, și mai cu seamă de Ia rezultatele obținute 
în anul 1982 la mari competiții internaționale 
(campionate mondiale și europene, concursuri 
„Prietenia1'), ei au încercat'să depisteze condițiile 
care au favorizat succesele obținute dar mai_ cu 
seamă cauzele care au condus spre o seama de 
neîmpliniri Io acest capitol. Premisa fundamentala 
a fost ideea că sporirea potențialului sportiv al 
fiecărui județ in parte conduce, în mod necesar, 
la creșterea potențialului olimpic al țării, Ia în
tărirea capacității competiționale a loturilor care

se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de la Sa
rajevo ți Los Angeles, in ultimă instanță, la re
prezentarea cu cinste a tricolorului românesc la 
cea mai largă manifestare polisportivă a lumii 
contemporane.

Din acest punct de vedere, acțiunea de ridicare 
permanentă a valorii performerilor oferiți de ju
dețe loturilor 
rie patriotică 
tivitatea de 
rilor sportive.

In același 
nostru s-au dorit tot atîtea puneri în lumină ale 
aportului specific —„ în funcție de tradiții, de 
baza materială, de numărul și cclifcarea specia
liștilor - al fiecărei zone a țârii la efortul de în
deplinire a obiectivelor cuprinse în principalele 

special

olimpice se transformă într-o îndato- 
a tuturor factorilor angrenați în ac- 

augmentare a campionilor, a virfu-

timp, analizele efectuate de ziarul

deplinire a obiectivelor cuprinse în 
documente ale sportului i~~~ .românesc, și în

in Mesajul adresat de președintele țârii, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, Conferinței naționale a miș
cării sportive din 1982. Sarcinile reieșite din a 
ceste documente pentru fiecare județ, pentru prin
cipalele cluburi și asociații sportive, pentru toate 
secțiile de nivel olimpic precum și disciplinele 
considerate ca prioritare au constituit punctul de 
plecare în abordarea tematicii propuse.

tn numărul de astăzi al ziarului nostru prezen
tăm unele dintre 
tățile din județele 
ele pot însemna, 
incă în perioada 
pice, neajunsurile 
mare măsură, iar 
in tot atîtea puncte de referință pentru județele 
care nu au ajuns încă in stadiul de a putea for
ma elemente 
elita sportului

concluziile evidențiate de reali- 
analizate. O facem in ideea că 
pe de o parte, un impuls ca, 
rămasă pînă la Jocurile Olim- 
să fie înlăturate in cît mai 
pe de alta, să se constituie

Pași fermi pe tărîmul marii performanțe
delegațiile 

Sarajevo 
14

I
Z

CLASAMENT

Maramureș 
Argeș 
Caraș-Severii 
lași

incon- 
_______ _______ actlvi-

'» performan
ță de la nivelul județelor, mai 
eu seamă în ultimul an. Fa
ță de cel anterior, in acest 
eiclu pregătitor al Jocurilor 
Olimpice de iarnă și de vară 
din 1984, cu mult mai multe 
gone ale țării contribuie la al
cătuirea 
•limplce 
formeri 
Neamț, 
•ăud au 
premieră, în rîndurile 

marcînd

O serie de realizări 
testabile caracterizează 
tatea sportivă de

inla Ceahlăul ; 
sportive locale 

‘ i sistemul 
anulînd ast- 

posibilitate

naționale și 
‘ ' Per- 

Caraș-Severin, 
Bistrița-Nă- 

selecționați, in 
celor 

care, marcînd progrese re
marcabile, vor putea ocupa un 
loc in delegațiile țării noas
tre pentru Sarajevo și Los 
Angeles. Alte județe își vor 
•pori, cu siguranță, paleta 
disciplinelor la care să aibă 
reprezentanți la Jocuri. Aradul, 
de pildă, ar putea avea spor
tivi la Los Angeles, nu nu
mai la canotaj feminin și gim
nastică (ca la Moscova), ci 
fi la tir ; Bacăul are ocazia 
■ă adauge o atletă (Doina Me- 
linte), judo-ului, Argeșul lup
tele greco-romane iar Brașovul 
biatlonul, disciplinelor deja „o- 
Rmpice" în 1980.

Multe inițiative și-au 
materializarea prin 
intense ale 
ne județene, 
fel, intr-un 
cum este Neamțul, un 
•pecific de apă, canotajul, 
prins o poziție „olimpică", prin

loturilor
ale României, 
din 

Vîlcea,
fost

găsit 
eforturile 

diferitelor orga- 
cu atribuții. Ast- 
județ montan, 

sport 
a

1. BUCUREȘTI
2. Brașov
3. Constanța
4. Bacău
5. Arad
6. Hunedoara
7. Dolj
8. Sibiu
9.

10.
11.
12.
13. Bihor
14. Timiș
15 Suceava
16. fatu Mare 

Cluj 
Brăila 
Harghita 
Mureș 
Bistrița-Năj 
Neamț 7—j 
Galați I 
Prahova i 
Dîmbovițal 
Vrancea I 
Ialomița I 
Alba I

29. Vîlcea fi

susceptibile de a fi selecționate în 
românesc. ă

Pe de altă parte, s-a observat 
că tocmai în acele județe în 
care numărul de discipline 
prioritare a fost mai mic (e- 
forturile fiind, normal, con
centrate), aspectul calitativ a 
devenit evident : cele 7 spor
turi prioritare ale Hunedoarei 
au 4 secții de nivel olimpic ; 
în Dolj există tot 4 asemenea 
unități de elită din 8 spor
turi prioritare ; situația Ba
căului este similară cu a Dol
jului. Se poate așadar, afir
ma că specializarea mai adincă 
a județelor pe anumite dis
cipline (care pot fi astfel spri
jinite mai substanțial și se a- 
flă in sporită măsură in a- 
tenția factorilor de resort) 
este o premisă fundamentală 
care conduce spre rezultate 
superioare, materializate in
tr-un număr mai mare de per
formeri de clasă.

unele sporturi priori-nai în
tare. Cazurile Clujului (la pati
naj, tir cu arcul, lupte libere), 
al Brașovului (în sporturile 
de iarnă), ai căror practicanți 
cochetează, din lipsă de con- 
tracandidați, cu loturile olim
pice, dar nu au deloc o va
loare competitivă. Situația 
Constanței devine clasică, dat 
fiind locul 2 în clasamentul 
C.N.E.F.S. alcătuit pe baza 
rezultatelor din 
competiții interne, 
este însă susținut 
măr pe măsură al 
olimpici de valoare

in 
spre 

. Din cei 
compo-

> de 
_ __ a____    olimpic,
doar unul (George Donici) are 
o valoare autentică; numai 3 
din cei 12 candidați argeșeni 
(luptătorul St. Marian, boxerii 
V. Ioana și M. Fulger) sînt 
consacrați ; nici unul din cei 
3 vilceni, nici unul din cei 5 
severineni nu au valoare in
ternațională certă, iar lista 
poate continua. în alte situa
ții, anumite județe pot raporta 
rezultate bune pe plan națio-

17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

selecționarea i 
care vor pleca 
și Los Angeles, 
gălățeni, bunăoară, 
nenți ai loturilor olimpice 
la mijlocul ciclului cllz

secția de 
Dolj, forurile 
au renunțat total la 
de 
fel 
de 
cu . _____.___ ,
alte zone — Constanța, Argeș, 
Bacău, Suceava — au fost or
ganizate vaste acțiuni de 
lecție, prin filtrele cărora__
fost trecuți sute de mii de co
pii și tineri. Un alt bun ciș- 
tigat în ultima vreme a fost 
că o seamă de orașe mici și 
mijlocii au făcut în mod ho- 
tărît pași importanți, spre ma
rea performanță, ele reușind să 
aibă, cel puțin, reprezentanți 
In loturile olimpice lărgite. Sint 
cazurile localităților Cimpu- 
lung Muscel, Bistrița, Deva. 
Lugoj, Suceava, Piatra Neamț, 
Mangalia.

Alături, însă, de aceste 
succese incontestabile (și de al
tele), care atestă extinderea 
mediilor prielnice dezvoltării 
marii performanțe la nive
lul Selor mai diferite județe, 
anumite ncimpliniri au dimi
nuat sensibil — calitativ și 
cantitativ — producția de per
formeri oferiți loturilor națio
nale și olimpice de unitățile 
sportive din țară. Asupra lor 
ne vom opri, în speranța că, 
devenind un subiect de medi
tație pentru cei în drept, se 
va trece urgent la Înlătura
rea lor, acolo unde este cazul, -ui acest an preoiimpic

pe hîrtie

plată cu ora,
o importantă

a se munci dezorganizat, 
rateuri, la întîmplare ; în

chiar în

Discipline prioritare
O concluzie comună 

analizelor efectuate de 
nostru privește 
SPORTURILOR PRIORITARE: 
In prea multe cazuri există 
mari neconcordanțe între re
alitatea din teren și cea a 
•criptelor. Mai precis, disci
pline prioritare pe hlrtie nu 
«lnt ca atare și în privința 
rezultatelor obținute de spor
tivii care le practică, In spe
cial, la nivel internațional. 
Opinăm că una dintre cauze
le acestor neconcordanțe de
rivă din faptul că unele ju
dele au nominalizate un nu
măr prea mare de sporturi, 
astfel că eforturile — care s-au 
dorit inițial concentrate in 
Vederea dezvoltării lor — s-au 
diluat peste măsură : In Bihor 
există 13 sparturi prioritare, 
tn Constanța 17, în Brașov 19, 
ta Cluj 18, în Timiș 16 etc. 
Vrind-nevrînd, o serie de dis
cipline scapă astfel atenției 
consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică și sport, rezul
tatele performerilor care le 
practică situîndu-se sub ni
velul așteptat. Iată cîteva e-

tuturor 
ziarul 

problema

Performeri
nn deziderat

se- 
au

t pe
principalele 

care nu 
de un nu- 
candidaților 

ridicată^

meda- 
campioană națională, Valeria Răcilă 
una din tportivele de frunte

Medaliată cu argint la ultimele campionate mondiale, 
liată olimpică ți multiplă 
te prezintă, fără îndoială, 
județului Arad.

ole

• alcătuit pa 
Iul de puncte 
la C.M., Ct 
nice în anul 
olimpice de tra

i
Organizarea,

care se pot fac

xemple : haltere Ia Bacău, lup
te, sărituri in apă, schi fond 
la Bihor, tenis și atletism la 
Brăila, box, schi, scrimă, tenis 
de masă la Cluj, gimnastică 
și tenis' la Galați etc. Din a- 
oelași motiv, numeroase baze 
sportive moderne nu sînt în
trebuințate la capacitatea lor 
reală (sala sporturilor din 
Pitești, bazinul de înot din Ba
cău, sălile de box din Reșița, 
stadionul de atletism din Bu
zău, sălile de atletism din Vran- 
eea etc.); controlul și îndru
marea C.J.E.F.S. sînt insufi
ciente, dacă nu inexistente ; o 
mulțime de specialiști in atle
tism 
etc.). 
Cluj, 
Cluj, 
și-au 
performeri autentici pînă spre 
cota zero. Așa stind lucru
rile se poate aprecia că neîn- 
deplinirea rolului pe care tre
buie să-l aibă un mare nu
măr de discipline, prioritare 
are la bază, în principal, mo
tive subiective, de natură strict 
organizatorică.

(Timiș, Argeș, Satu Mare 
în box (Galați, Brăila, 
Arad), în tir (Ploiești, 

Brașov), în jocuri (Argeș) 
diminuat producția de

autentici,
prea rar realizat

Faptul că o seamă de 
dețe s-au putut mîndri cu 
număr substanțial de 
țl oria ți în loturile 
și olimpice, are darul să bucu
re. în comparație cu trecu
tul mijloc de ciclu olimpic — 
anul 1978 —, în 1982, mai multe 
județe contribuie la alcătuirea 
acestor loturi, fapt care de
monstrează extinderea sportu
rilor practicate la cel mai înalt 
nivel spre noi zone ale țării :

ju- 
un 

selec- 
naționale

Su- 
Caraș-Severin, Mche- 
Este

Cantitate fără calitate ?!
Problema — nerezolvată 

a priorității sporturilor 
ca urmări firești penuria 
țiilor cu adevărat valoroase și 
productive în elemente com
petitive pe plan international, 
a așa-numitelor secții de ni- 

t

are 
sec-

vel olimpic. Aradul raportea
ză doar două secții de nivel 
alimpic din 10 discipline pri
oritare, Constanța 3 din 16, Bu
zău zero din 8 ; Vrancea zero 
din 5 ; Caraș-Severinul 
din 8 ; Vîlcea una din

zero
6 etc.

Clubul U. T. Arad 
din cei 7 olimpici ai 
cu același nume ; ambele sec
ții ale C.S.Ș. „Cetate" Deva 
sînt, cu rezultate bune, de ni
vel olimpic ; Dinamo 
se mîndrește cu 
din totalul „olimpicilor" care 
activează în orașul de la poa
lele Tîmpei. în schimb : sec
ția „olimpică" de atletism de 
la Farul Constanța nu are nici 
un performer autentic ; 12 a- 
sociații si cluburi piincipale 
gălățene nu au format nici un 
candidat olimpic ; jumătate 
din cei 16 profesori de atle
tism din Cimpulung Muscel 
nu vor avea vreun elev la Los 
Angeles. De unde aceste rezul
tate diametral opuse ? Acoio 
unde județele au urmărit în
tărirea unui club teritorial 
care să devină reprezentantul 
lor In aria performanței na
ționale și internaționale, spor-

oferă 6 
județului

Brașov 
două treimi 

„olimpicilor"

tivii cu perl 
un mediu pi 
crește în val 
se afirma. J 
întărite pe d 
— material,] 
trebvA să d 
riență extind 
țele. Numai I 
maximum dl 
mai buni I 
aid pot fi I 
mentele cel 
și mai binel 
te pe raza I 
Iar bazele J 
bine îngrijit! 
exploatate I 
care o unit! 
nică —. exl 
tional a pcB 
al județului 
implicată 
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național. B
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Ț n anul competițional 1983 vor fi or-
1 ganizate 34 de campionate mondiale,

Neamț, Bistrița-Năsăud, 
ceava, "
dinți. Este tradusă, astfel, 
cu succes, In practică una din
tre principalele prevederi ale 
Programului de dezvoltare 
perioada 1981—1985. în 
lași timp însă, numărul per
formerilor cu șanse reale de 
a cuceri puncte și medalii o- 
llmpice este mult prea mie 
față de totalul sportivilor pro
puși de județe șl eluburi spre

pe 
ace-

I
f

27 europene, 43 de întreceri balcani
ce, 24 de concursuri „Prietenia", precum ți 
Jocurile Mondiale Universitare. Pornind 
de la ideea că aprecierea muncii de
puse poate fi efectuată, în mod corect, 
numai pe baza rezultatelor realizate in 
mari competiții internaționale, e de aș
teptat ca aceste examene - la discipli
nele olimpice cu prioritate - să fie a- 
bordate cu maximă responsabiiltate, pre
gătite cu toată seriozitatea ți absolvite 
cu succes. Tn consecință, obiectivul prin
cipal al sportului de performanță îl con
stituie, pentru anul 1983, participarea 
celor mai valoroți sportivi la competițiile 
internaționale de inalt nivel, în vederea 
verificării potențialului real al tuturor 
celor susceptibili de a reprezenta Româ
nia, in 1984, la Jocurile Olimpice de 
iarnă ți de vară.
• Sezonul care a început inseamnă, 

pentru factorii angrenați, la nivelul jude
țelor, în înalta performanță, ultimul pri- • 
lej de desâvirțire valorică a vîrfurilor 
sportive pentru ca acestea să fie aduse 
în 1984 la curba maximă a formei ți 
valorii lor, devenind astfel competitive în 
lupta pentru puncte ți medalii olimpice. 
De asemenea, e nevoie ca toți ceilalți 
performeri susceptibili de un salt impor-

tant să fie 
pentru ca întrecerile oficiale ale anului 
1983 să le confere statutul de certitudini 
olimpice, adică de performeri capabili 
să reprezinte cu cinste țara la Jocuri.

• In acest an, procesul de aprofun
dare a „specializării" județelor, 
rilor, secțiilor de performanță ți chiar a 
antrenorilor pe ramură de sport trebuie 
să continue și să se accentueze. Con-- 
form programului de dezvoltare a edu
cației fizice și sportului de performanță 
pe perioada 1981-85, unui număr mare 
de județe le-a venit timpul să-și îndepli
nească sarcina de a nominaliza - pe 
baza rezultatelor realizate în competiții 
internaționale - cel puțin o secție de 
nivel olimpic.
• Tot în competența organelor res

ponsabile de la nivelul județelor intră 
instaurarea mai deplină a ordinii ți dis
ciplinei in activitatea cluburilor, sec
țiilor, antrenorilor ți sportivilor. Nici o 
unitate de performanță, nici o bază 
sportivă, nici un specialist să nu rămină 
in afara unei activități strict planificate, 
cu randament maxim. Orice, posibilitate 
locală trebuie să fie folosită în acțiunea 
patriotică de descoperire, inițiere ți for 
mare a campionilor autentici, cu priori
tate în disciplinele olimpice.

înconjurați cu toatâ atenția

clubu-

I
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• In virtutea principii 
muncii în perspectivă, I 
de resort, în colaborară 
cu atribuții, au obligai 
- încă de pe acum -| 
ciclului olimpic 1985-11 
încît lipsurile semnalat! 
mai repete în preajml 
pice din 1988. In red 
cestui scop, consiliile I 
educație fizică ți spori 
tori implicați trebuie I 
rile prioritare astfel ini 
adevărat în prim plani 
numai in dosare ți dăl

1983 este, fără ind! 
tor pentru reprezentări 
Jocurile Olimpice de H 
de la Sarajevo și resre 
Lunile rămase pînă V 
mente, obiective prioB 
noastre sportive, trebiB 
eficient în vederea uf 
nice, pentru 
pid pe linia 
înalt nivel.

Nimeni nu 
dere că punctele ți 
încep să se numere

realizare! 
competi

trebuie
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XV-le ANGLIEI

Milne, de la ora 16,45, pe stadionul „23 August”
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TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). Orașul de pe Bega va 
găzdui duminică dimineața (de 
la ora 11. pe s tadionul „1 
Mai") primul meci din cadrul 
turneului pe care 11 întreprin
de în România selecționata de 
rugby a Angliei (jucători pină 
la 23 de ani). Intîlnirea, deși 
amicală, stîrneste un interes 
puțin obișnuit printre iubitorii 
sportului din localitate, dornici 
să vadă pe exponenții uneia 
dintre cele mai valoroase scoli 
de rugby din lume și cărora 
le va fi oousă selecționata Ti
mișoarei. „In perspectivă, o 
partidă-spectacol, cum ținea să 
sublinieze antrenorul 
Ti ti Ionescu, pentru eă 
mărim doar un rezultat 
onorabil, ei in aceeași

emerit 
nu or
ei t mai 

uuviauil, mâSU“
ră, dorim să realizăm o bună 
propagandă pentru sportul cu 
balonul oval, in rindul elevilor 
și tineretului îndeosebi". Să 
nădăjduim că o asemenea anti
cipație a reputatului tehnician 
se va împlini, cu atît mai mult 
cu cit este cunoscută orienta
rea rugbyștilor englezi către 
jocuri in care primează tru
th use tea fazelor. Primul lor 
meci din cadrul turneului ră-

(23 de ani)
mine să confirme această 
specifică.

Selecționata Timișoarei, 
s-a pregătit asiduu în

notă

care 
tot 

cursul săptămînii. va avea ur
mătoarea alcătuire : Jipa — 
Matei. Peter (Moș). Asmaran- 
dei. Pascale — Domocoș. Bo
nei — Beraru, Fintînaru, Suciu 
(Căprăroiu) — Bateai, Lazăr — 
Popovici, Mot, Preda. Ca re
zerve figurează Brinză. Da
mian. Fiat. Marin. Patru și 
Pislaru.

In ce privește XV-le An
gliei. antrenorul V. J. R. H. 
Greenwood se pare că se va 
opri la formula : Stinger — E- 
vans. Knibbs, Townend, Trick
— Barnes,'Melville (căpitanul 
echipei) — Dun, Richards. Rees
— Kidner, Pinegar — Higgs, 
Curry, Redfern. Rezerve : Ho- 
bley, Moore. Dixon (linia I), 
Gadd Si Buckton (flankeri. li
nia a III-a), Youngs (mijlocaș 
la grămadă). Andrew (uvertu
ră), Bailey (aripă) si Halliday 
(centru).

Partida 
francezul 
jutat 
canu

Meciul dintre echipele femi
nine de atletism ale României 
și R.S.F.S Rusă (li s-a adău
gat acum și puternica repre
zentativă a Bulgariei!, care, 
in mod obișnuit, încheia sezo
nul concursurilor internaționa
le, este programat acum, iată, 
la jumătatea lunii mai, mai 
devreme declt In oricare alt 
an. Această programare timpu
rie nu scade insă cu nimic din 
importanța InlUnirii ba sîntem 
tentați să credem, că în pli
nă efervescență în pregătire, 
caracteristică începutului de se
zon de concursuri In aer li
ber, atletele vor înregislra re
zultate 
capătul 
anunță 
loase.

Triunghiularul România — 
Bulgaria — R.3.F.S. Rusă se 
va desfășura miine pe marele 
stadion din parcul sportiv „23 
August". La ora 16,45 va avea 
loc festivitatea de deschidere, 
după care probele ae vor des
fășura astfel : ora 17,15: 404
mg, Înălțime, ora 17,30 : 100 m, 
disc (pe terenul de încălzire).

bune și foarte bune, la 
unor dispute care se 

interesante și spectacu-

MECIUL ROMÂNIA - BULGARIA - R.SJ.S. RUSĂ
800 ta, ora 18,00 :ora 17,45 : __

400 m, lungime, ora 18,15; 4X100 
m, ora 18,30 : 1300 m, 
(pe terenul de Încălzire), 
18,45: 200 m, greutate, __
19,00; 100 mg, ora 19,15; 3000 m, 
ora 19,30 : 4X400 m.

In cele trei echipe figurează 
cîteva atlete de mare valoare. 
Intre care; Anișoara Cușmir, 
Doina Meiintc, Mihaela Loghin, 
Florența Crăciunescu — Româ
nia ; Iordanka Doukova, Ane- 
lia Nuneva, Nadejda Gheor- 
ghieva, Svetla Bojkova — Bul
garia. Natalia Ahrimenko, Svet
lana Melnikova, Nina Vcrșini- 
na, Natalia Baranova, Elena 
CScerova — R.S.F.S. Rusă.
• Pe Stadionul Republicii 

va avea loc astăzi (de la 16) și 
m’ine (de la ora 8,30) tradi
ționalul concurs republican de 

primăvară al juniorilor mari.

suli)ă 
ora 
ora

ANIȘOARA CUȘM1R

va fi condusă de 
Andră Peytavin. a- 

la margine de Gh. Răs- 
și T. Wilkinson.

Tîberiu STAMA

COMPORTARE BUNĂ A AUTOMOBILIȘTILOR ROMÂNI
IN „RALIUL NISIPURILE DE AUR

I CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) de bună seamă măsurile

se

4
I

firmat veleitățile intr-un sport 
aproape necunoscut lor. însăși 
echipa Franței, care și-a per
mis luxul să-i intîmpine la 
Mărignac cu o echipă secundă 
(e drept foarte puternică, ruti
nată), a plătit ușurinta-i prin-, 
tr-o usturătoare și neașteptată 
Infrîngere : 6—12. Așadar, rug- 
byștii sovietici — care prin 
succesul lor asupra Franței 
și-au creat o situație favorabi
lă trebuie priviți cu multă se
riozitate, mai ales că 
ei au întrecut XV-le 
lui cu 17—12.

Tricolorii (care se 
zenta pe terenul Je_ _____
ntînvinși în actuala ediție a 
C.E.) sînt, firește. In deplină 
cunoștință de cauză. Cei doi an
trenori ai lotului national, teh
nicieni cu experiență, vor fi

luat _ ___
de siguranță tactică care 
Impun Intr-o partidă de o ase
menea dificultate și răspunde
re Să le acordăm creditul nos
tru și să urmărim eu încrede
re evoluția rugbyștilor noștri 
(antrenorii vor trimite în te
ren o echipă rutinată, aceeași 
care a învins Italia, cu o sin
gură modificare : Constantin fa 
centru, fn locul lui Vărzaru), 
așteptînd din partea lor un 
comportament la înălțimea 
prestigiului pe care și

miercuri 
Marocu-

vor pre
ia Kiev

prestigiului pe care și l-au 
.clștigat de-a lungul atîtor gre-
le bătălii rugbystice.

De notat că pină acum rug- 
byștli români și cei sovietici 
s-au Intîlnit de 5 ori. de fie
care dată succesul fiind 
partea culorlor noastre 
la Albena (1974), 14—3 
(1976), 15—9 Harkov
23—6 București (1980). 
Moscova (1981) și 18—3

STEAUA
„CUPA

LA

A CUCERIT
ROMÂNIEI A A

CĂLĂRIE

de 
: 26—0 
Burgas 

(1979), 
18—10 

. - Bucu
rești (1982), dar realizarea vic
toriilor a fost, se știe, de fie
care dată foarte grea.

Jocul de la Kiev, programat pe 
stadionul .Spartak", începe la 
ora 14 (13 ora Bucureștiului) 
și va fi condus de arbitrul ita
lian Natale Cadainuro. Forma
ții probabile :

ROMÂNIA ; V. Ion (Farul, 7

prezențe In echipa națională)
— Fuicu (Steaua, 17) Lunga 
(Farul. 17). Constantin (Dftia- 
mo. 49), Al dea (Dinamo, 23) 
Alexandru (Steaua, 31), Paras- 
ehiv, căpitanul echipei (Dina
mo, 39) — Murariu (Steaua, 
35). Dumitru (Farul. 50), Borș 
(Dinamo ,18) — Dărăban (Di
namo, 38), Caragea (Dinamo, 
18) — Bucan (Știința Petro
șani. 24), Munteanu (Steaua. 
40), C. Dinu (Grivlța Roșie, 
69, record românesc absolut1).

U.R.S.S.: Bobrov — L Miro
nov. Karpukin, L Ovcinnikov, 
Berzin — Sljusar, Kllucnikov
— Kușnarev, Tihonov, A. Ov
cinnikov — Pozniakov, Plotni
kov — Liuiișvill, Șeverev, 
Epifanov.

Cu eine au jucat 
NIA cu 
(28—3), 
(13—6); 
(31—9).
(17—12).

ma-

ROMA-
Franța (13—9), Maroc 

R.F.G. (26—12), Italia 
U.R.S.S.: cu R.F.G.
Franța (12—6), Maroc

Dîmitrie CALUMACH1
1. ROMÂNIA 4 4 8 9 80- 30 12
î. Tranța S X 1 X 1X1- 40 10
s U.R.S.S. nu 60- 27 1

4. Italia 4 111 48- 25 9
S. Maroc 119 4 43- 17 7
t. R.F.G. S 0 0 5 37-180 S

• A mai rămas de jucat
U.R.S.S. (Ca-meciul Italia 

tania 22 mai).

S-a Încheiat „Raliul Nisipu
rile de Aur" (Bulgaria), aflat 
la cea de a 14-a ediție — com
petiție automobilistică interna
țională con tind ca etapă In 
Campionatul Europei și „Cupa 
Păcii", rezervată pilotilor din 
țările socialiste. O Întrecere 
deosebit de dificilă — ea are 
coeficientul de „4 stele",
ximum de dificultate In C.E. 
— la care au luat parte și 5 
echipaje românești : Undea — 
Banca. Mateescu — Panaite. 
Balea — Dicoi. 
Constan tinescu.
meanu.

„Un lot mult __ __
spunea tov. Valeriu Mitrescu, 
secretar al federației de _ spe
cialitate — eu elementele ee 
s-au afirmat in ultima perioa
dă, eare a obținut un rezul
tat bun, ee! mai bun de eind 
participăm noi românii la a- 
ceastă cursă de prestigiu".

Dar. iată amănunte referi
toare la acest raliu, aflate de 
la conducătorul delegației Va
leriu Angelescu și de la aler
gători care ne-au vizitat la re
dacție. „Raliul Nisipurile de 
aur" a măsurat 1 305 km, avind 37 
controale orare și 36 probe spe
ciale de clasament. Startul l-au 
hiat 77 de echipaje dintre care 
doar 35 au terminat cursa, 
chipaje pe mașini dintre cele 
mai moderne pentru acest gen 
de curse : 
300 H.P),
Porsche 911, 
Lada 1600, 
Ford Escort, 
Polonez 2000. într-un concurs 
greu si o campanie selectă au-

Costinean — 
Bucur — Si-

intinerit — ne

e-

Talbot Lotus (de 
Renault 5 Turbo. 
Renault 5 Alpine, 
Opel Ascona 400, 

Mitsubishi 2000, 
într-un

tomobiliștil noștri au concurat 
cu ambiție, demonstrînd ca
litățile Daciei 1300. una dintre 
putinele mărci care au ajuns 
la sosire cu 4 mașini. Echipa
jele românești au ocupat locu
rile 3—6 la elasa 1300 (12 în
scriși) în ordinea : Mateescu, 
Costinean. Balea, Bucur ; locul 
II pe echipe de uzină, după 
Polonez 2000 ; locul IV în „Cu
pa Păcii", In final cu clasa
mentul : 1. Bulgaria (pe mașini 
R 5 Turbo și R 5 Alpine), 2. 
Polonia (Polonez 2000 și Polski 
Fiat 1500), 3. Ungaria (Lada
1600), 4. România (Dacia 1300) 
— nu se putea mai mult dat 
fiind forța celorlalte mașini. 5. 
R. D. Germană (Wartburg și 
Trabant). 6. U.R.S.S. (fără nu
mărul necesar de mașini la 
sosire).

Clasament final : 1. Zanini — 
Garcia (Italia) pe Talbot Lo
tus, 2. Ferjancz — Tandari (Un
garia) — Renault 5 Turbo. 3. 
I. Ciubrikov — P. Ciubrikov 
fiul (Bulgaria) — Renault S 
Turbo.

în final — ne-au rugat aler
gătorii — un cuvînt bun pen
tru mecanicii din service-ul e- 
chipei noastre, „cei ce nu M 
văd" intr-o cursă, dar caro 
muncesc extraordinar zi «1 
noapte, foarte operativ : Radu 
Costache (Unirea Tricolor — 
București). Alexandru Moldo- 
veanu, Mircea Nicolae (I.P.A. 
Sibiu). Șerban Mihai, Ion Co
țofană (I. A. Dacia Pitești).

Modesto FERRARINI
i

LUGOJ, 13 (prin telefon). 
Pe baza hipică din localitate 
s-au desfășurat întrecerile ce
lei de a 18-a ediții a ,,Cupei 
României" la călărie. Benefi
ciind de un lot valoros, echi
pa Steaua, condusă de antre
norul Dumitru Hering, a reu
șit. să-și adjudece trofeul, la 
capătul unor pasionante dispu
te, la care au mai luat parte 
călăreți de la Dinamo, Olim
pia București, Petrolul Plo
iești, C.S.M. Craiova, Timiș 
Izvin, Centrul de călărie Lu
goj, C.S.M. Sibiu. A.S.A. Ciuj- 
Napoca ș.a.

Iată rezultatele înregistrate: 
proba nr. 1 (după baraj) — 
1. C. Grigore (Dinamo) cu 
Hermes 0 p (26,1 s), 2. V. De- 
mi an (Olimpia) cu Sofran 0 p 
(27,1 s), 3. M. Fieraru (Petro- 

' - s);
- 1. I. Vescan 
cu Balans 0 p 
Stoica (Steaua) 
(50,4 s), ‘ -
cu Jack 
nr. 3 — 
Sibiu) cu 

2. I.

iul) cu Marc 0 p (28.4 
proba nr. 2 - 
(C.S.M. Sibiu) 
(45,7 s), 2. FI. 
cu Baltag 0 p 
Velea (Steaua) 
(51,0 s); proba 
Vescan (C.S.M. 
cășan 0 p (60.3 s), 
can cu Balans 0 p (63,5s), 
D. Velea cu Jack 0 p (63,9 s); 
proba de forță : 1—3 ex aequo 
G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu 
Stindard, O. Fabich (Dinamo) 
cu Balcal, Al. Iavorovschi (Ti
miș) cu Zeița 0 p; echipe 
(după baraj): 1. C.S.M. Cra
iova 0 p (105.1), 2. Steaua 0 p 
(113,8 s). 3. Centrul de călărie 
Lugoj 11 p.

în urma cumulării rezultate
lor. trofeul a revenit echipei 
STEAUA (D. Velea cu Jack, 
I. Popa cu Jan, M. Neagu — 
Vanadin. FI. Stoica cu Florid)
359.2 p. urmată de C.S.M. Si
biu 216 p, C.S.M. Craiova 154 
p. Timiș Izvin 143 o, Dinamo
142.2 p. A.S.A. CIuj-Napoca 
107,5 p.

D. IGNEA-coresp.

3. D. 
0 P
1. L 
Făr- 
Ves-

S.

*

După campionatele mondiale de tenis de masă

DRUMUL SPRE VIRFUL IERARHIEI MONDIALE
PRESUPUNE ÎNCĂ MULTĂ MUNCĂ LA TOATE NIVELURILE

de tenis 
firește, să 
Prezentă la 
echipa fe-

comentarii.
Împreună cu
a țării noastre, antre- 

federală Ella ConStanti-

Cea de a 37-a ediție a cam
pionatelor mondiale 
de masă continuă, 
suscite 
Tokio, 
minină 
noarea
nescu ne-a oferit la întoarcere 
amănunte suplimentare.

— In 1956, tot in capitala ni
ponă, fost pc cea mai înal
tă treaptă a podiumului. îm
preună cu colegele din echipă 
și la dublu. Un succes, care nu . 
nu se uită. Care sint însă 
schimbările produse intre timp?

— Deosebirile sînt pe mai 
multe planuri. De Ia cel al 
ambianței — am avut un veri
tabil „șoc al viitorului" — și 
pină la cel mai important lu
cru pentru noi, ai jocului. S-a 
produs o imensă schimbare în 
ceea ce privește viteza de joc 
și materialele utilizate, acestea 
din urmă cu o influentă impor
tantă in domeniul tehnicii jo
cului. De asemenea, intr-o con
tinuă perfecționare sînt servi
ciile, 
mod de abordare a fiecărei în- 
tîlniri. Mai mult ca altă dată 
— și nu mă refer la 1355 — au 
fost jucători eare utilizează ma
teriale diferite pe cele două 
fețe ale paletei, ceea cc a de
terminat, de altfel. Congresul 
I.T.T.F. să introducă 
obligatorie a culorilor 
fiecare fată. De asemenea, s-a 
observat, In arena feminină, 
creșterea numărului de jucă-

ceea ee Impune un alt

rcgula 
pentru

Interviu cu antrenoarea federală ELLA CONSTANTINESCU
la 
pe

toare defensive, in timp ee 
băieți, aceștia sint, practic, 
cale de dispariție-

— Păstrîndu-nc la nivelul 
nului 1983, ce calități 
că au fost determinante 
plasarea in lupta pentru 
Hi 7

— In cazul primelor 5 
ții clasate — și mă refer doar 
la competiția feminină — s-a 
constatat eă ele dispun de 
jucătoare eu stiluri de joc di
ferite, de 4 jucătoare omogene, 
eare să poală H utilizate 
funcție de 
versarelor. 
oferit chiar campioanele 
diaie, reprezentativele 
Chineze, care, in unele 
niri, n-au folosit chiar pe de
ținătorii titlurilor individuale, 
fiind preferați alti sportivi. în 
funcție de 
lor. Este, 
zenta în 
specializați 
de adaptare.

— în acest 
apreciați evoluția echipei noas
tre ?

— în primul rînd, trebuie să 
remarc faptul că 
scos pină acum in 
atuuri care nouă 
în grupa noastră 
ademenea formații 
R.P.D. Coreeană, 
care au fost in luptă pentru

a-
credeți 
pentru 
meda-

forma-

in 
caracteristicile ad- 
Excmplele le-au 

mou
lt P.
IntH-

ealitățile adversari - 
deci, necesară pre- 
Iot
sau

a unor jucători 
cu mare putere

context, cum

ceea ce am 
evidentă sini 
ne-au lipsit, 
am avut 3

— Japonia, 
U.R-S.S. —

medalii. Cu capacitatea de eare 
dispuneam, in mod normal ar 
fi trebuit să ocupăm locul 8 
■u grupa de elită. Dar, jocul 
mai slab practicat In meciul 
pierdut eu Anglia — pe fondul 
usei ușoare imbolniviri a Ol- 
găl Nemeș și a tracului de de
but — ne-a privat de un re
zultat favorabil, care ne-ar fi 
stat la indemină. In rest, ce
lelalte meciuri s-au înscris în 
parametri normali ai succese
lor și insucceselor aducindu-ne 
in final doar locul 11. In plus, 
dublul n-a fost la Înălțime, e- 
ehipa eedind la .mijlocul" par
tidelor.

— Ce ne puteți spune despre 
fiecare jucătoare 7

— Mai tnlii de toate, aș vrea 
să subliniez că pregătirea efec
tuată in R. P- Chineză in 
preajma mondialelor ne-a fost 
de mare folos. Uu important 
eiștig pe mai multe planuri și, 
in special, in ceea ee priveș
te preluarea serviciilor, eapitol 
deficitar al felelor noastre. Do
vadă și faptul că, spre exem
plu, Olga Nemeș a jucat, chiar 
dacă a pierdut, de Ia egal eu 
cîștigătoarea titlului mondial, 
tocmai pentru că nu a mai 
avut acest complex, că a știut 
să relurneze mingi fără a ce
da puncte direct din serviciu. 
Tot ca o constatare de ansam
blu se impune și aceea că nu

prea știm să jucăm împotriva 
.defensivelor" — tocmai noi, 
eare am avut o adevărată școa
lă — și a celor care folosese 
materiale diferite pe paletă. 
Poate că, participind la mal 
multe concursuri fără miză, 
unde se află și asemenea ju
cătoare, ne vom elibera de a- 
cest complex. Că se poate, a 
dovedit-o Oiga, de Ia un meet 
la altul mai bună. Așadar, Oiga 
Nemeș rămîne în elita mondia
lă, ea afUndu-sc printre cele 
mai bune 16 din lume. Este în 
progres și din punct de vedere 
tactic, rămînînd indiscutabil 
jucătoarea noastră nr. 1. Ceea 
cc mă bucură este faptul că ea 
a fost receptivă și Ia indica
țiile de pe margine, ceea ce 
nu se întimplă în alte ocazii, 
Maria Alboiu și Liana Urzică 
au făcut uncie meciuri bune, 
altele mai slabe, dar nu se 
află încă la plafonul cerut de 
exigentele internaționale.

— Ce se impune?
— Desigur, este ino.ă prema

tur să mă pronunț, dar o spe
cializare a jucătoarelor în e- 
chipă este necesară, după cum 
se cere si o îmbunătățire a 
concepției de joc, de abordare 
a competițiilor de mare anver
gură. Esle, în fond, vorba de 
o restructurare a muncii la ni
velul cluburilor și chiar Ia ni
velul echipelor, naționale.

Emanuel FANTÂNEANU



ACTULUI SPORTIV-UN CADRU ETIC NEÎNTINAT!
In epoca noastră sportul se 

impune tot mai viguros ca o 
activitate de ample dimensiuni, 
căpătînd caracter de fenomen 
social, ceea ce a justificat dealt
fel afirmația unor spirite de 
marcă ale contemporaneității 
că trăit» într-un .straniu secol 
al sportului”. In rindu! oame
nilor de cele mai diferite preo
cupări devin tot mai nume
roase ți depline convingerile că 
practica sportivă este o activi
tate utilă sănătății fizice, inte
lectuale și morale, că deopotri
vă spectacolul sportiv se inte
grează celor mai populare și 
eficiente mijloace de destinde
re, cîștigînd un cuantum mereu 
sporit din bugetul de timp li
ber al 
vlrstele

curentă altor mijloace distrac-
setiv-educotive, fără Insă a ii 

substitui.
Caracterul tot mai social 

activităților ludice impune, 
rețte, și o exigență sporită 
ță de latura lor educativă, 
știe că in sine sportul are

ce săvîrșețte actul 
și pe cei care 
acest act ca spec-

oomenikx de toate 
și tocind o loială co*>-

al 
fi- 

fo- 
Se 
un 

evident conținut etic, el insem- 
nind nu doar educație fizică, ci 
deopotrivă dezvoltorea unor ca
lități psihice și morale de rea
lă importanță : curajul, botă- 
rirea, perseverența, dăruirea și 
atașamentul față de colectiv, 
simțul onoarei și ai dreptății, 
cinstea, demnitatea, prietenia 
stc. Sportul are, prin urmare, 
menirea socială să-l focă pe ora 
mai sănătos, mai puternic și 
mai frumos, dar totodată mai 
vrednic ți mai bun. Să-l educe

atît pe cel 
Sportiv, cit 
io parte la 
tator.

De aceea, socotim că norme
le etice care fundamentează ac
tivitatea acestui cuprinzător do
meniu trebuie să găsească în 
perimetrul arenelor sportive o 
fidelă concretizare, orice aba
tere de la aceste norme — din 
partea participanților efectivi 
sau a asistenților la actul spor
tiv — tnsemnind de fapt o inter
pretare deformată a rostului ac
tivității sportive Tn acest sens, 
aducem astăzi în discuție cîte- 
va aspecte, consemnate în are
ne ți In jurul lor, care vorbesc 
de mentalități ți atitudini reflec- 
tind diferite moduri de înțele
gere a etici! sportive. (A. BJ.

BRAVO, COPILE!
BRAVO, PROFESORE!

TRIBUNE NllMAI SUPORTERI ADEVĂRAțl!
Este 

cel ce ._______
Iul sportiv să fie sau să de
vină pe parcurs suporter al 
uneia din părțile aflate in În
trecere. Dealtfel, nu degeaba 
la jocurile de echipă se spune 
că publicul reprezintă „jucăto
rul in plus**. El poate să-fi 
mobilizeze favoriții prin Încu
rajări și aplauze, dar — trăind 
intens erupțiile întrecerii din 
arenă — el își va exprima In 
diverse chipuri decepția, în 
cazul unei prestații a favori- 
ților itiferioară celei a adver
sarilor. In această din urmă 
Ipostază, reacțiile suporterilor 
pătimași depășesc adesea li
mitele decenței, ale bunei cu
viințe. Acești suporteri se
năpustesc cu jigniri și invec
tive la adresa adversarilor, a 
cluburilor și a colectivelor pe 
care sportivii respectivi le re
prezintă sau își împroașcă cu 
noroi chiar favoriții. Cu atît 
mai apăsătoare, mai stridente 
devin ofensele aduse, in mo
mente de furie, sportivelor.

Zilele trecute, la Craiova, am 
asistat la un fel de 
jenant. în arenă, 
minine care-și disputau 
movarea în prima divizie 
volei. — 
trios 
tatea 
două 
nirea 
fetele n-au mai jucat cu 
ceeași concentrare ultimele do
uă partide. Drept pedeapsă, 
din tribună a coborît spre tim
panele lor o ploaie de sudalme, 
de epitete grele, care le 
veau dureros in suflete, 
umpleau de o amărăciune 
nu și-o puteau ascunde, le 
mezeau ochii. Și unora dintre

in firea lucrurilor ca 
participă la spectaco-

spectacol 
echipele fe- 

pro- 
de 

Favorita grupului res- 
de spectatori, Universi- 
Craiova, își asigurase eu 
zile mai devreme reve- 
in „A". Normal, poate, 

a-

Io
te
ee
u-

1 „NUMĂRUL 6“ AVEA 
LACRIMI ÎN OCHI.,.

In Soia sporturilor din 
Tulcea, lumea nu prea 
mare a baschetului școlar 
urmărea întrecerile fazei 
de zonă din cadrul „Cupei 
speranțelor" — criteriu _ na
tional rezervat junioarelor 
III. în lupta pentru ocupa
rea locului 3 intraseră pe te
ren foarte tinerele baschet- 

, batiste de la C.S.Ș. Galați 
i ți Citarăți. Mai incisive, 
; mai insistente sub panou, 

elevele din Călărași con- 
i duceau la pauză eu scorul 
. de 34—J. Fetițele din Ga- 
• lăți luptaseră din răsputeri 
, pentru • reduce din usndi- 
1 cap, dar mingea — parcă 

,| voit — ocolea coșul. Se in- 
< timpii și la echipe mai 
j mari! A venit insă pauza, 

a venit profesoara Alexan
dra Bratete in mijlocul mi
cuțelor baschetbaliste de 
la C.S.Ș. Galați, a păl
muit-o pe conducătoarea 

I do joc — nu-i respectase 
probabil trivialele „indi
cații” din timpul jocului. 
Fetifa Antoaneta Pănuță 
purta pe tricou nr. 6, fu
sese cea mai bună de pe 
teren, iar acum plingea 
mocnit, de pedeapsa primi
tă nemeritat, în „chip edu
cativ”. in văzul tuturor. 
Ea, Antoaneta, purta răs
punderea acestui nefavo
rabil scor .'?

P. COMȘA — coresp.

Jocuri aprige in sala „Victoria” din Ploiești, așa cum ii 
stă bine unui turneu final al campionatului național de vo- 
lei-juniori ! Fiecare dintre jucători, antrenori, conducători 
dorind ca reușitele cele mai mari să le aparțină. Timp de 
cinci zile — aplauze, galerie clasa-ntii, bucurii și amă
răciuni. Dar, peste toate, două fapte, aparent neînsemnate, 
ne-au atras atenția...

Primul. Profesorul Ioan Rusu de la C.S.Ș. 2 Bala Mare 
a ajuns cu echipa sa pentru prima oară in turneul final. 
Dar nici acest lucru nu face obiectul însemnărilor noastre, 
ci faptul că, permanent, in cele cinci zile de concurs, pro
fesorul Rusu devenea — de pe banca spectatorilor — un 
suporter de suflet al tuturor copiilor, cum le spunea el ju
cătorilor. Indiferent din ce echipă făcea parte, în dreptul 
locului său de spectator, cel ce reușea „ceva” primea un: 
bravo, copile ! De zeci de ori l-am auzit strigind același 
lucru Cui ii erau adresate aceste cuvinte ? Nimănui al
tora decit foștilor sau viitorilor adversari ai echipei sale. 
Dar ce importanță avea acest lucru ? Și mai spunea ceva 
profesorul Rusu : nu-i nimic, copile ! — că erau ți astfel 
de momente. Iar noi ce putem si spunem mai mult de- 
eit bravo, profesore !

Al doilea. Antrenorul tinerilor voleibaliști dinamoviști, _

de le era cu atît mai greu 
de suportat cu cit in tribune 
aveau pe a te cineva din fa
milie ; părinte, soț, frate sau 
soră, care asistau la spectaco
lul de Insulte.

După penultimul meci, me
dicul Dubinciuc, pe care-1 vă
zusem indignat față de atitu
dinea unui spectator bărbos 
ce-i insulta soția aflată in te
ren, îmi spunea afectai : „De 
așa suporteri nici eă-i nevoie. 
Și, să fiu sincer, așa se intîm- 
plă aici și în alte cazuri. Cind 
echipele trec prin momente 
grele, nu numai că galeria nu 
le ajută să se regăsească, ba 
dimpotrivă se găsesc destul 
care le fac să se prăbușească 
și mal mult. Prin huiduieli, o- 
cări, ironii, insulte". Și nid 
nu mi s-a părut curios faptul 
că in ziua următoare, ultima, 

Dubindue, 
șir culo- 
a mai in-

jurul secției de volei nu și-au 
menajat deloc jucătoarele, gra- 
tulindu-le cu epitete care ră
neau vizibil. Suporterii păti
mași și lipsiți de elementara 
delicatețe cuvenită in atitudi
nile față de fete n-au avut 
decit să exacerbeze duritățile 
verbale ale celor apropiați e- 
chipei. Ce mal apropiați și ce 
mai suporteri !

Aurelian BREBEANU

Al aouea. uneruar wicjuuwjh umuiiiuuifn, _
Veneriu Tătaru, este cunoscut de ani de zile ca fiind des- fe n 
coperitorul și primul antrenor al multor voleibaliști. Prin
tre aceștia — Marian Păușescu, acum in pragul retragerii 
din activitate. Știți cine aducea prosoapele și sticlele cu 
apă ta momentele de întrerupere a jocului echipei de ju
niori Dinamo 7 Nimeni altul decit Marian Păușescu, cel 
care nu demult purta ta miini cupele, diplomele și florile 
cuvenite marilor învingători. La Ploiești, aceleași miini 
purtau, simplu și nespectaculos, apa răcoritoare pentru ti
nerii juniori. Și mai aducea ceva : cite un sfat, compe
tent pentru copii. Și, din nou, trebuie să spunem : Bravo, 
profesore I

Mihail VESA

CEL MAI ÎN VlRSTĂ DINTRE MUȘCHETARI.

mâhnirea 
jigniri pe 

reprodu- 
adresate 

care nu

inginera Marilena 
care a slujit ani în 
rile alb-albastre, nu 
trat în teren.

Nu mică a fost 
reporterului auzind 
care din jenă nu le 
tem, cuvinte grele 
impudic unor tinere
sînt pur și simplu sportive, ci 
mai sînt și studente silitoare 
care se pregătesc pentru di
verse profesii, unele chiar cu 
diplome de profesoare de ma
tematică, inginere etc., dar ca
re au rămas cu sufletul alături 
de echipă. 'Bnere care, după 
ce și-au atins obiectivul re- 
promovării, au avut o zi mai 
ștearsă, într-un med fără nid 
o implicație. Cu atît mai sur
prins a fost reporterul obser- 
vind că chiar și activiști din

Floretistul Ștefan Szentkiraly 
reprezintă in scrima noastră 
de performanță un caz apar
te. Cel mai in virstă dintre 
componenții echipei C.S. Satu 
Mare (a împlinit 40 de ani) 
este, in același timp, șl unul 
dintre sportivii cei mai activi 
ai divizionarei „A” din orașul 
de pe Someș. Pentru că nu 
există meci in care Szentkiraly 
să nu realizeze cel puțin cite 
două victorii, de regulă, contri
buția sa depășind această cifră.

Prezent In activitatea 
petițională de mal bine de un 
sfert de veac, Ștefan ~ 
kiraly a rămas același om de 
echipă, sufletul colectivului în 
care practică sportul preferat. 
Primul la antrenamente (In po
fida faptului că timpul îl este 
drămuit — nota bene: este me
die stomatolog), el este 
odată sportivul care 
coechipierilor săi mai 
(Mătușan, File, Eder, 
etc.), ambiție și curaj, acea for
ță de a se depăși continuu, 
indiferent de adversarul pe care 
11 au în față.

FAULT TEHNIC!
Protestele la de

ciziile arbitrilor sini 
o racilă mai veche 
ta baschetul din ța
ra noastră ți 
mințim că ta 
multe rînduri 
selecționatele 
ți participantele 
cupele europene 
avut de suportat 
miri negative 
cauza faulturilor 
tehnice eu care au 
foot sancționați ju
cătorii recalcitranți 
«nil fiind chiar eU- 
mmați. Acest fapt a 
impus federației 
române un plus de 
severitate, mani
festat prin sancțio
narea cu suspen
dare a baschetbaliș- 
tilor care depășeau 
limitele sportivității. 
Din picate, însă, 
mai mult nu a în
treprins. deoarece a- 
tit ii permit limitele 
actuale ale regula
mentului.

Drept urmare, a- 
sistăm in continuare 
(ne referim la cam
pionatul divizionar 
,.A“) la o adevărată 
avalanșă de proteste 
și la fot atît 
multe faulturi 
nice dictate 
potriva celor 
consideri că

ne a- 
mai 

chiar 
tării 

la 
au 

ur- 
din

nu greșesc niciodată, 
ci numai... arbitrii. 
La ultimele turnee, 
disputate la Con
stanța și ta Capitali, 
s-a înregistrat un 
neonorabil record în 
materie: 25 de faul
turi tehnice I Tot 
in acest campionat a 
mai fost consemnat 
un record : 179 de 
greșeli tennice a- 
cordate de-a lungul 
celor 42 de etape 
desfășurate pini a- 
cum ! Rapid (24) și 
Farul (21) acumu- 
leazi cele mai multe 
faulturi tehnice, iar 
Cristian 
(Rapid)
Băiceanu (Farul) an 
pini acum cUe t 
greșeli tehnice I La 
Constanta, _Gheorghe 

o
sancționat cu 
faulturi tehni- 

cu eliminare 
ce înseamnă

Flutura* 
fi Virgil

com-

Szent-

tot- 
insuflă 

tineri 
Cost*

partea elu- 
respfctive 

importanta 
a educa- 
poate ex- 

deeit 
fap-

de 
teh- 
im- 

care 
ei

Dumitru (Farul) 
fost 
două 
ce și 
(ceea 
tot fault tehnic), iar 
Gheorghe Mihuță 
a fost suspendat 
pentru că după eli
minarea lui (pentru 
lovirea adversarului 
cu piciorul !?) a...
protestat impotriva 
deciziei

Pot insemna toate 
acestea altceva decit 
insuficientă preocu-

pare din 
burilor 
față de 
problemă 
țieiî Se 
plica altfel 
prin nepăsare 
tul că. deși jucăto
rii echipelor ee le 
poartă culorile apar 
etapă de etapă ta 
„Clasamentul indis
ciplinei". Cluburile 
nu a» luai absolut 
nici o măsură sau 
dacă au luat-o au 
țlnut-o „secretă", 
neanunțînd-o nici 
federației și nici 
ziarului 1 în aceste 
condiți, nu se cuvi
ne un FAULT TEH
NIC chiar împotriva 
cluburilor care nu 
vid (sau nu vor să 
vadă) cum se com
portă sportivii lor 7

Deocamdată 
oprim aici, nu 
înainte de a 
F.R. Baschet o 
punere menită 
pună 
de proteste : 
acumularea a 
greșeli tehnice, 
cătorul (sau antre
norul) în cauză să fie 
automat suspendat 
pe o etană !

ne 
insă 
face 
pro- 

să 
stavilă suitei 

după 
trei 
ju

D. STANCULESCU

L-am revăzut la prima etapă 
a Diviziei „A“ de floretă, i-âm 
admirat (pentru a cita oară ?) 
tenacitatea, tn ciuda vârstei, 
el are suficiente resurse și pen
tru a fi un floretist de. .. nota 
10, dar și pentru a-și impul
siona colegii de echipă, redre- 
sindu-le moralul, atunci 
lupta de pe planșă 
un curs mal puțin 
.Cu doctorul, aflat in margi
nea planșei, parcă aș
două brațe împotriva adversa
rilor** ne spunea mai in șagă, 
mai in serios, Ernest Mătușan. 
Iar ceilalți colegi de echipă, 
din Satu Mare, au confirmat 
această remarcă.

„Băieți, nu există echipă ca
re să se declare dinainte vic
torioasă sau infrintă**. Acesta 
este cuvintul de ordine al flo- 
retistului Ștefan Szentklraly. 
Ceea ce, desigur, presupune

clnd 
cunoaște 

favorabil.

avea

nu o simplă afirmație, ci o an
gajare totală pentru obținerea 
victoriei, valorificarea atentă 
a întregului proces de antrena
ment pe care l-ai efectuat.

Cu acest mod de a privi 
întrecerea sportivă și de a o 
aborda, C.S. Satu Mare a a- 
juns să ocupe locul 3 în cla
samentul Diviziei „A* de flo
retă, poziție pe care dorește 
să și-o păstreze pînă la fine
le campionatului.

In paranteză fie precizat, flo
retistul sătmărean cultivă 
dragostea pentru sport între
gii sale familii, celor trei co
pii (doi băieți și o fată) și so
ției, cu toții prezenți în saij^* 
de scrimă, pe pirtiile de scnL 
pe terenurile de tenis sau în 
sala de gimnastică. Frumos 
exemplu!

Tiberiu STĂM A «i

AVANTAJUL Șl... 
„TERENULUI

Relația sportiv—spectator sau, 
dacă vreți, spectator — sportiv 
se manifestă pe multiple pla
nuri. In cele ce urmează 
ne-am propus să ne referim 
la două aspecte ținând de a- 
ceeași ideee a educației, 
racterul de examen în 
opiniei publice sportive 
muncii depuse de 
antrenor), 
care îl are 
lui propagandistic pe care com
petiția U joacă in atragerea 
către ramura sportivă res
pectivă a copiilor și tinerilor, 
din rindul cărora să se aleagă 
viitorii performeri.

Sintem tentați să credem e* 
numărul insuficient de ele
mente tinere talentate i» te
nisul nostru de maaă ae ex
plică nu numai prin modul 
cum fac antrenorii respectivi 
selecția, ci și prin faptul eă 
mai toate competițiile interne 
și, cu precădere, partidele cam
pionatului pe echipe, desfășu
rat pe etape (de regulă) săp
tămânale, au loc cel mai ade
sea intr-un desăvîrșit anoni
mat. Jocurile Diviziei „A*, in 
care evoluează tot ce are mal 
bun acest sport la toate ni
velurile, se dispută in sălile 
(sau sălițele) cluburilor și a- 
soclaților respective, „in fa
milie* — cum se spune — 
singurii spectatori fiind... cei 
ce nu joacă în partida aflată 
în desfășurare. De ee 1 Este 
invocat „avantajul ■ terenului 
propriu". Faptul că sportivii 
respectivi își cunosc sala, me
sele și... podeaua, avind po
sibilitatea să-și valorifice a-

DEZAVANTAJELE
PROPRIU H

ca
la ța 

al 
sportiv (șt 

în pregătire, pe 
competiția șl ro-

cest avantaj. La urma-urmel, 
se spune, toate duhurile mart 
fac așa. Dar rezultatele în
registrate confirmă că cin» 
joacă bine ciștigă oriunde, a- 
casâ ca și in deplasare. O a- 
testă și campionatul nostru, 
ne-a demonstrat-o și cam
pionatul mondial !

Dar jucind la infinit, fără 
spectatori, sportivii noștri, mal 
bine spus marea lor majori
tate, nu-și fac probleme că-l 
mal vede cineva di de slab 
joacă, își îngăduie nu numai 
o evoluție sub cerințe, d șt 
gesturi și atitudini pe care na 
și le-ar permite in fața iu
bitorilor acestui sport, a su
porterilor echipei. In achimbș 
oricit de bune ar fi unele par
tide, oriclt de renumițl ar fi 
unii jucători (ți avem și din
tre aceștia), prezența lor ta 
competiție nu are cui aprinde 
dorința de a Îndrăgi acest 
sport, de a ajunge ea Olga 
Nemeș, să zicem.

Chiar la sala din Cluj-Napo- 
ca, la Progresul, la ‘ 
la Republicii, este 
să vezi un spectacol 
fără spectatori !

Să scoatem această 
tiție in săli 
să se facă 
raș fiecărei etape, 
ce la orice alt sport 
cătorii se vor simți 
nai la examenul c___
fața publicului, iar tot 
mulți copil și tineri vor ___
la poarta secțiilor. Fiindcă te
nisul nostru de masă are ne
voie și de una și de alta ’

Mircea COSTEA

Arad sau 
dezolant 

sportiv

compe- 
corespunzătoare, 

propagandă in o- 
cum se Ia

și ju- 
săptămi- 

calității în 
mal 
bate



Divizia ,,A“ de polo Finiș in campionatele de handbal

CAMPIOANA ÎNVINGĂTOARE

IN „MECIUL ZILEI"
ARAD, 13 (prin telefon).

Ultimul turneu al actualei e- 
diții a campionatului de polo 
a avut în programul de vineri, 
o partidă așteptată cu interes: 
Dinamo — Rapid. Un meci de 
tradiție și cu ambiții de am
bele părți, chiar dacă dina- 
moviștil nu mai puteau pierde 
titlul de campioni. în conse
cință. am asistat la un meci 
frumos, spectaculos si echili
brat în prima sa parte. După 
ce în repriza a 3-a rapidiștii 
au ratat cîteva atacuri, spor
tivii de la Dinamo s-au dis
tanțat, conducînd in min. 18,10 
cu 8—1. Este rîndul giulește- 
nilor să aibă o serie bună, 
apropiindu-se la un gol și ra- 
tind egalarea în min. 22. în 
final. Dinamo revine si obține 
o victorie meritată cu 10—8 
,2—1, 3—3, 3—2, 2—2) prin 
golurile înscrise de Ciobăniuc 
4, Hagiu 2, Ardeleanu 2. Moi- 
eeann și Popescu cite 1. Pen
tru Rapid au marcat Niță 2, 
Ionescu 2. Vespe, Arsene, Gai
ță. Olac cite 1. Au arbitrat R. 

jyimoc și V. Burdea, ambii din
I^Cluj-Napoca.

Alte rezultate: 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

— VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
7—8 (1—1. 3—4, 2—0, 1—3); ou 
marcat: Tătaru 4, Ivănescu 1, 
Dîngu 1. Mădcscu 1 
învingători respectiv 
lean 3. Colceriu 2, Pop, Sebok, 
Covaci cite 1; arbitri: R. Ti- 
moc (Cluj-Napoca) și Șt. Ca
racsony (Oradea). VIITORUL 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA- 

• DEA 9—15 (3—4, 2—4. 3—1,
1—6); au marcat: Ghiță 4. Ra
gea 3, Oprișan și Vamoș cite 
1 pentru bucureșteni. respectiv 
Gordan 3, Kișș și Costrăș cite 
3. Garofeanu 2. Feyer 1; arbi
tri: A. Sooș (Tg. Mureș) si 
V. Goian (București) C.N. 
A.S.E. BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 12—12 
(5—2. 1—3, 2—3. 4—4); au În
scris: Fruth 3. Nuțu 3 Tufan 
2. Popa 2. Geantă 1. Palanov 
1 pentru C.N.. respectiv Tăta
rii 4. Dîngu 3. Mădescu 2, 
Ivănescu 1. Mușat 1, Boga 1; 
arbitri: Eug. Nistor și B. Bă- 
jenaru (București). RAPID 
ARAD — VOINȚA CLUJ-NA-

pentru 
Olpre-

POCA 7—9 (1—2. 3—3, 2—3,
1—1); au marcat: Ghițan 4, 
Chioreanu 2. Marc 1 pentru 
gazde, respectiv Sebok 4, Pop
1, Covaci 2. OIpretean 2; ar
bitri: St. Caracsony (Oradea) 
și A. Czegeni (Cluj-Napoca). 
DINAMO BUCUREȘTI — VI
ITORUL BUCUREȘTI 15—8 
(4—0. 5—2. 2—2. 4—4) ; au
marcat : Hagiu 9. Răducanu 2. 
Ungureanu 2. Ardelean și Cio- 
băniuc cite 1 pentru învingă
tori. respectiv Ghiță 3. Bariț- 
ehi 2. Măhălean, Oprișan. “ 
moș 
(Tg. 
rad).
PID
3-4. . . __ _____
trăș 5. Gordan 4. Fejer 3.
3. Bone 2. Garofeanu. Ursuciu 
și Pantea cite 1 pentru învin
gători. respectiv Marc 2. Szabo
2. Chioreanu 2. Suhanck 2. O- 
nea 1 ; arbitri : A. Czegeni 
(Cluj-Napoca) și B. Băjenaru 
(București). RAPID BUCU
REȘTI — C.N. A.S.E. 15—8 
(3—2, 4—0. 4—3, 4—3) ; au mar
cat : Gaiță 5. Ardeleanu 2. Olac 
2, Ionescu 2, Vespe 2, Scher - 
van și Tufan cite 1 pentru în
vingători. respectiv (Geambașu 
2. Fruth 2, Popa 2. Chiru și 
Nuțu cite 1 ; arbitri : V. Golan 
(București) și V. Burdea (CJuj- 
Napoca).

loan IOANA, coresp.

cite 1 ; arbitri : A. 
Mureș) și D. Sabău 
CRIȘUL ORADEA — 
ARAD 20—9 (5—1. 
7—3) ; au marcat :

Va- 
Soos 

(A- 
RA- 

5—1, 
Cos- 
Kiss

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO

DIN 13 MAI
1 EXTRAGEREA I : 38 25 81 
87 22 50 77 51 15 ; EXTRAGE
REA a Il-a : 41 75 44 10 39 6 
34 79 55. Fond total de cîști- 
guri : 1.016.739 lei, din care : 
131.021 lei, report la cat. 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 8 MAI

Cat. 2 : 1 variantă 100% 
32.162 lei și 6 variante 25% 
8.041 lei ; cat. 3 : 9 ___
100% a 4.123 lei și 42 variante 
25% a 1.031 lei ; cat. ‘ 
variante a 796 lei ;
230.50 a 200 lei; cat. 6 : 2.159,75 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 
98.462 lei.

PENTRU FIECARE — JOCUL 
PREFERAT...

• De La agențiile Loto—Prono- 
sport se mai pot procura doar 
astăzi bilete cu numerele prefe
rate de dv. pentru tragerea ex
cepțională Pronoexprcs de du- 

15 mai 1983. (Cei ce do- 
aslste la desfășurarea 

sînt Invitați, la ora 16,00,

a 
a 

variante

4 : 101
cat. 5 :

minică 
resc să 
tragerii oui» luvua^i, ia uța iu,uu, 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din 2.. ZLJ
co vi ci nr. 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi transmise la tele
viziune și radio în cursul 
serii) • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi pentru depunerea bu
letinelor de participare la atrac
tivul concurs Pronsport de miine. 
care cuprinde meciuri deosebit 
de interesante din campionatele 

- divizionare A (ultima etapă) șl B 
ale Italiei. ÎNCERCAȚI SA VA
NU MAR ATI ȘI DV. MÎINE PRIN
TRE MARII ClȘTIGATORI LA
SISTEMUL DE JOC PREFERAT!

București, str. dr. Stai-

DINAMO - STEAUA, ETERNUL DERBY, 
ÎNCHEIE PASIONANTUL SERIAL AL DIVIZIEI „A"

Programul ultimei runde Clasamente
FEMININ

Tg. Mureș : 
Bacău : 
Brașov : 
Timișoara : 
St. Gheorghe : 
București : 

(sala Giulețtl.

MUREȘUL 
ȘTIINȚA 
RULMENTUL 
A.E.M.
C.S.M. 
PROGRESUL 

de la ora 10).

— CHIMISTUL RM. V.
— TEROM IAȘI
— TEXTILA BUHUȘI
— CONFECȚIA BUCUREȘTI
— C.S.M. SIBIU
— HIDROTEHNICA C-ȚA

MASCULIN

București : DINAMO
(sala Giuleștl, de la_ora 

Craiova : 
Mîrșa : 
Săvinești : 
Baia Mare 
Cluj-Napoca UNIVERSITATEA

11,15).
UNIVERSITATEA 
INDEPEND. CARPAȚI 
RELON »
H.C. MINAUR

•
Handbalul nostru are pro

gramată miine sărbătoarea în- 
minării premiilor in cea de a 
25-a ediție a campionatelor pri
mei divizii. Ultima rundă n-a 
rămas insă una de atestare a 
ierarhiilor stabilite, ci una lu
crativă, cu probleme încă de 
rezolvat. Ea este dominată de 
eternul derby, cel al marilor 
ambiții, dintre Steaua și Di
namo București. Dacă pentru 
Steaua, ciștigătoare cunoscută 
cu multe etape in urmă, me
ciul este numai de orgoliu 
(este oare puțin ?), pentru Di-

Ieri, la concursul pe ambarcații mici

VALERIA RĂCILĂ, ÎN FRUNTEA
CELOR MAI BUNE SCHIFISTE
In frumosul decor al Snago- 

vului s-a încheiat, ieri, concur
sul republican de canotaj pe 
ambarcații mici. în finala mare 
a probei de simplu fete. Vale
ria Răcilă de la U.T. Arad a 
cucerit primul loc, după o 
cursă bine gîndită, cu efort 
minim în apropierea liniei de 
sosire. Medaliata cu argint la 
Ultimele campionate mondiale 
de la Lucerna a evoluat și de 
data aceasta la inălșime (3:38,1) 
dovedind aceeași bună caden
ță In sprintul ei prelungit că
tre întrecerile fierbinți ale 
„mondialelor" din august, de 
la Duisburg. Pe locul secund a 
venit Mioara Ciobanii de la 
Dierna Orșova (3:40,6), o tină- 
ră speranță a schitului nostru 
feminin, urmată de Elisabcta 
Oleniuc de la Olimpia-Polico- 
lor (3:41,6). Titie Țăran — lo
cui 4 (3:42,0) și Mariana Traș- 
că — loc 5 (3:44,8) de la Me
talul au confirmat că rămtn 
In prima grupă valorică a pro
bei de simplu. In sfîrșit. pe 
locul 6 — Adriana Cheiariu, o 
surpriză plăcută după lunga 
perioadă de convalescență.

în finala mică a probei de 
simplu, cum se prevedea, s-a 
impus timișoreanca Maria Ma
coviciuc, intr-un pluton în care 
a condus 
7. Maria 
Timișoara) 
Fricioiu 
3:45,4; 9. ___
rul) 3:46,5 ; 10. Olga Bularda

tot timpul. Așadar : 
Macoviciuc (Voința 
3:43,1; 8. Maria 
(C.N. — A.S.E.) 

Jeana Mieilă (Viito-

8.

• Ultima etapă (a 5-a) a 
„Cupei federației" la motocros 
va avea loc miine pe un nou 
traseu ales la marginea orașu
lui Cîmpulung-Mușcel. In pro
gram figurează curse pentru 
seniori, tineret si juniori.

LOCURI PENTRU ODIHNĂ Șl TRATAMENT
Pentru luna fhai se găsesc locuri la odihnă în stațiunile : 

BORSEC, BORȘA, BREAZA, BUȘTENI, CHEIA. DURAU, LA
CUL ROȘU, PREDEAL, SINAIA, TUȘNAD.

Plecări zilnice — serii de la 6 zile în sus.
Tot peritru luna mai sînt locuri la tratament în stațiunile : 

AMARA, BORSEC, EFORIE NORD, HERCULANE, FELIX, 
LACUL SARAT, NEPTUN, PUCIOASA, SOVATA, SÎNGEORZ 
BAI, SLANIC MOLDOVA.

Plecări în serii de la 14 la 18 zile.

STEAUA
— CONSTR, ORADEA
— CONSTR. ARAD
— POLI TIMIȘOARA
— DINAMO BRAȘOV
— C.S.M. BORZEȘTI

namo el reprezintă unica po
sibilitate — In cazul unei vic
torii — de a se clasa pe lo
cul IL La meci egal sau la 
victorie a Stelei, „roș-albii“ vor 
trebui să se mulțumească cu 
poziția a treia. •

Tot la băieți, un aprig duel- 
indirect, pentru „supraviețuire" 
în „A", Săvinești — Craiova. 
O victorie a Relonului trimite 
Universitatea Craiova în „B“, 
în timp ce un egal sau o în- 
frîngere, coroborate cu un suc
ces al oltenilor, aduc bucurie 
in tabăra studenților și tristețe 
în cea a handbaliștilor de la 
Relon.

în campionatul feminin, teo
retic Știința și Chimistul au 
șanse la titlu, dar practic 
handbalistele din Bacău au 
asigurate toate condițiile pen
tru izbîndă, egalul de la Bra
șov spulberînd iluziile celor 
din Rm. Vilcea. Firește, se vor 
mai schimba și alte poziții în 
clasament, dar la polii ierarhiei 
totul pare să fie lămurit.

Maria
Lu-

(Dinamo) 3:47,8; 11.
Gligor (Viitorul) 3:49,2 ; 12 
da Sauca (Metalul) 3:49,9. 

întrecerile masculine au 
mai puțin spectaculoase, 
puțin animate, fără băieții 
lot, care se pregătesc pentru 
viitoarele C.M. In finala de 
simplu, stelistul Gh. Stoian a 
ciștigat in fața specialistului a- 
cestei probe, colegul lui de 
club Dimitrie Popescu. Clasa
ment : 
7:26,2 ; 
7:30,0 ; 
7:32,4 ; 
7.40,7 ; 
7:45,6.

în ultima finală — 
rame băieți — experimentatul 

. echipaj dinamovi3t G. Bularda
— C. Postoiu gi-a adjudecat 
primul loc (6:53,7), după o 
cursă ambițioasă- Cu un finiș 
susținut, ei au reușit să-și de
pășească principalii adversari, 
ramerii de la Steaua, T. Ma
ca vei — C. Toader (6:59,4). Pe 
locurile următoare ; 3. Steaua 
(Cristea-Mondoc) 7:06,5; 4. Di
namo (Cherteș-Bidian) 7:12,8; 5. 
Steaua (Ciodar-Mazim) 7:16,2.

A fost o primă mare între
cere de canotaj din acest an 
pe lacul Snagov, o confruntare 
frumoasă, directă, menită să 
Ierarhizeze valorile individuale, 
să formeze loturile reprezen
tative pentru viitoarele regate 
internaționale.

fost 
mai 
din

1.
2.
3.
4.
5.

Gh. Stoian 
Ghiban 

Popescu 
Oprea 
Ghinea

T. 
D.
V. 
Al.

(Steaua)
(Steaua) 
(Steaua) 

(Dinamo)
(Steaua)

cea de 2

Vasile TOFAN

• După campionatul de dirt- 
track rezervat echipelor de se
niori. duminică va începe pe 
pista stadionului Metalul din 
Capitală campionatul republi
can de juniori. Primul start 
se va da la ora 11.

FEMININ

MASCULIN
1. STEAUA 21 20 0 1 564-407 61
2. Dinamo Buc. 21 13 2 6 529-459 49
3. H.C. Minaur 21 13 1 7 578-470 48
4. U. Cluj-Nap. 21 12 0 9 484-496 45
5. Con str. Ar. 21 11 0 10 457-446 43
4. Poli Tim. 21 9 4 8 439-449 43
7. Constr. Or. 21 10 0 11 428-451 41
8. Dinamo Bv. 21 9 2 10 448-465 41
9. Ind. Carpați* 21 9 1 11 479-494 39

10. Relon Săv. 21 6 1 14 423-450 34
11. U. Craiova’* 21 6 2 13 419-501 33
12. C.S.M. Bon 21 1 1 19 427-587 24
• Echipă penalizată cu un punct.

•• Echipă penalizată cu 4 puncte.

1. ȘTIINȚA BC 21 15 1 5 515-441 52
2. Chimistul 21 15 1 5 508-454 52
3. Rulmentul 21 12 2 7 425-410 46
4. TEROM lași 21 11 0 10 458-413 43
5. Hidrotehnica 21 10 2 9 409-418 43
6. A.E.M. Tim. 21 10 1 10 428-426 42
7. Confecția 21 9 2 10 447-439 41
8. Progresul 21 9 1 11 416-425 40
9. Mureșul 21 9 1 11 392-418 40

10. Textila Buh. 21 8 2 11 393-465 39
11. C.S.M. Sibiu 21 6 1 14 396-436 34
12. C.S.M. Sf. Gh. 21 3 4 14 427-469 31

nou de ne- 
unor arbitri

Vom aminti din 
cesitatea delegării 
corespunzători și aceasta pen
tru că în ultimul timp am asis
tat la atîtea evoluții subme
diocre ale „cavalerilor fluieru
lui" incit ne-am convins că din 
multe puncte de vedere arbi
trajul este sub nivelul atins de 
handbalul nostru. Pînă la pau
za dintre campionate, cînd fe
derația va trebui să întreprindă 
ceva pentru a ridica nivelul 
arbitrajelor, se impune ca acum 
— în etapa finală — să fie 
delegați numai cei care pot 
asigura meciurilor o desfășu
rare normală, numai acei care 
au dovedit în această primă
vară că au nivelul necesar 
pentru a conduce meciurile 
primei scene a handbalului
nostru.

„Trofeul eficacității*4
întrecerea pentru cucerirea „Trofeului, eficacității", conferit de 

ziarul „SPORTUL", se află șl ea In prag de final. Înaintea ultimei 
runde, Ierarhia se prezintă astfel :

MASCULIN : 1. ȘTEFAN BIRTALAN (Independența Carpați Mîrșa) 
a înscris 180 de goluri ; 1. Alexandru Folker (Politehnica Timi
șoara) — 170 ; 1. Măricel Voinea (H.C. Mlnaur Bala Mare) 133 ; 
4. Vasile Stingă (Steaua) 129.

FEMININ : 1. MARIA VERIGEANU (Chimistul Rm. Vîleea) 215
goluri Înscrise ; 2. Edith T6r6k (C.S.M. Sf. Gheorghe) 146 ; 3—4. 
Iuliana Dlmotte (Hidrotehnica Constanța) și Rodlca Grlgoraș (Con
fecția București) — cite 143.

Turneul de baraj pentru divizia „A" de volei (m)

A. S. A. [LECTROMMRfȘ - VIRTUAL PROMOVATA
P. NEAMȚ, 13 (prin telefon). — 

O sală arhiplină a aclamat to 
ritmul „Marșului triumfal" <Rn 
Aida victoria categorică a volei
baliștilor din Săvinești to partida 
eu studenții timișoreni : Relo-
nul Săvinești — Politehnica Ti
mișoara 3—0 (11, 3, 5). Medul a 
Început to atmosferă de mare 
tensiune a ambelor echipe, eu 
numeroase servicii greșite (to 
special studenții), cu exerciții 
tehnice defectuoase. Treptat, jo
cul se încinge, egalitatea se 
menține ptoă la 11—11, după 
care „localnicii", mai atențl la 
finalizare, cîștigă meritat se
tul cel mai echilibrat al medu
lui. în setul secund studenții 
timișoreni au fost total debuso- 
lațl, juctod practic fără blo
caj. preluările punlndu-i. nu o 
dată, in situații ridicole. în 

setul 3, șl ultimul, Relonul a 
condus „ostilitățile" de la început 
la sfirșit, eforturile timiș orali
lor dovedin<2u-se lipsite de efi
cientă. Arbitrii internaționali 
V. -Dumitru și L Niculescu Oam- 
bil din București) eu condius 
foarte bine echipele : RELONUL 
— Gavril (Căescu), Vițelarii, Sa- 
vu (Popa). Mogoș, Lepădătescu 
(Boicu), Boerescu ; POLITEH
NICA — S. Grădinaru (L. Gră- 
dinaru), Czlk (Tursan), Cozlao 
(Pele), Județ, Groza, Cionca. __

In cel de-al dodlea joc 
Electromureș Tg. Mureș — CSM 
Delta Tulcea 3—« (1, M, Ț). Ar
bitrii internaționali V. Vrăjes- 
eu si A. Dinicu au condus Soar-

te bine echipele ; ELECTROMU
REȘ — Racoltea (Sinpetrean),' 
Dincă (Frangu), Barda (Haini), 
Rad (Baba), Pop, Szekely ; DEL
TA — Gavrilă, Roiban (Alexan- 
drescu), Bălan, lacoblev, lorda- 
che. Standu. CLASAMENT : t 
ASA Electromureș 9 p (12:4), V 
Redonul 8 p (12:7), 3. Politehnica 
8 p (11:11), 4. Delta 5 p (4—151. 
Slmbătă : ASA Electromureș — 
Politehnica ; Rekxnul — Delta.

Mihail VESA

DIN JURUL FILEULUI

SEJUR PE LITORAL LA PRETURI AVANTAJOASE
în luna mai și prima jumătate a lunii iunie, mari reduceri 

de prețuri în stațiunile de pe Litoral.
71 lei/zi/persoană în luna mai
79 lei/zi/persoană pînă la 15 iunie
Plecări zilnice, sejur nelimitat în luna mai.
La sejurul de 6 zile în stațiunea Neptun se organizează și 

o excursie în Bulgaria (numai în luna mai).

înscrieri și informații la agențiile de turism ale I.T.H.R. București din : str. Luterană nr. 4 (telefon 14 21 77/2958), Bd.
Republicii nr. 68 (tel. 14 08 00), Cal. Moșilor bloc 55 bis (tel. 11 03 48), Bd. 1818 nr. 4 (tel. 14 98 81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 
(tel. 15 74 11), str. Mendeleev nr. 14 (tel. 59 37 60), Cal. Grivi ței nr. 139, str. N. Tonitza nr. 13 (tel. 14 95 94).

• Reprezentativa masculină de 
volei a țării noastre, care se 
pregătește pentru campionatul 
balcanic (programat la sfârșitul 
lunii în Bulgaria), s-a deplasa* 
ieri la Berlin pentru a lua parte 
la tradiționalul turneu organizat 
de federația din R.D. Germană M 
dotat cu „Cupa magistralilor*. 
Au făcut deplasarea jucătorii 
Dumănoiu, Tutovan, Enescu, Gîr- 
leanu, Ionescu, Manole, Mina, 
Stoian, Căta- Chițiga, Vrîncuț, 
Dascălu și Gheorghe, însoțiți de 
antrenorii W. Schreiber, C. Chi- 
țigoi, de medicul P. Bendiu, de 
metodistul V. Surugiu, de arbi
trul internațional D. Rădulescu 
ți de fostul antrenor al repre
zentativei, președintele C.J^E.F.S. 
Galați, Florin Balaiș, conducăto
rul delegației. La turneu iau 
parte, alături de echipele R. D. 
Germane (două) și României, 
formațiile Poloniei, Cubei si Ca
nadei.
• Echipa masculină B a Româ

niei se va deplasa la un tur
neu amical organizat la Kosice 
(Cehoslovacia) intre 21 si 25 mai. 
Antrenorii G. Bartha si V. Du
mitrescu au alcătuit un lot din 
care fac parte, printre alții, A. 
Ion, Gizdavu, Pralea, Pcntelescu, 
S. Pop, V. Oprea.
• Faza interjudețeană a cam

pionatului de calificare ''pentru 
divizia secundă se desfășoară în
tre 18 si 22 mai. Zonele : Ale
xandria, Tîrgoviște, Bistrița (fe
minin), Iași, București, Pitești, 
Tg. Jiu, Alba Iulia si Arad7 
(masculin).

o La centrul sportiv „23 Au
gust “ din Capitală, între 16 si 21 
mai, se desfășoară un curs de 
perfecționare pentru antrenorii 
de „A“ și „B“.



VLAD NICU-3 MEDALII MIRCEA ROMAȘCANU - VICTORIOS
LA C.E. DE HALTERE (juniori)
La campionatele europene 

de haltere pentru juniori de 
la San Marino, un al doilea 
sportiv român (după Dorel 
Mateeș) a obținut un frumos 
succes. Este vorba de Vlad 
Nicu, care a cucerit trei me
dalii la categoria semigrea (90 
kg) : bronz la total, cu 367,5 
kg, argint la „smuls* tu 162,5 
kg și bronz la „aruncat*1 ea 
205 kg — toate trei recorduri 
naționale de juniori. Pe pri
mele locuri : V. Mokrousov 
(U.R.S.S. 375 kg (170+ 205), D. 
Petrov (Bulgaria) 367,5 kg (160 
+ 207,5).

ÎN ETAPA DE IERI A „CURSEI PACII“
BERLIN, 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 36-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii* a continuat, 
după o zi de repaus, cu etapa 
a patra: Poznan — Forst, în
cheiată cu o splendidă victo
rie a rutierului român Mircea 
Romașcanu, care a fost iniția
torul principalei acțiuni a zi
lei. alături de portughezul L. 
Teixeira și Z. Ganbold din e- 
chipa R.P. Mongole. .Mircea 
Romașcanu — relatează cores
pondentul sportiv al agenției 
ADN — de opt ori participant 
la cursa celor trei capitale, 
riști gător in anii trecuți a

A 32-a ediție a campionatelor europene de judo
♦

SERIA SURPRIZELOR CONTINUĂ ÎN SALA „PIERRE DE COUBERTIN.**

două etape si a unei medalii 
de bronz în clasamentul gene
ral al ediției 1978, a dovedit 
că in ciuda celor 30 de ani 
rămine unul dintre cei mai 
valoroși rutieri amatori din 
lume. Deși in primele etape a 
suferit defecțiuni și a pierdut 
minute prețioase, el nu s-a 
descurajat și in etapa de astăzi 
și-a arătat adevărata sa va
loare, reușind să trecă primul 
linia de sosire în orașul Forst 
(R D. Germană) după 175 km*.

După sprintul cu premii de 
la Sulechow. ciștigat de Olat 
Ludwig (R.D. Germană), rit
mul cursei se întețește si la 
primele urcușuri spre Zielona 
Gora, Romașcanu se desprinde 
printr-un demarai puternic, 
talonat de portughezul Teixe
ira și Ganbold (R P. Mongolă). 
Cei trei fugari își creează un 
avans de 500 m care va crește 
treptat pe serpentinele ce duc 
spre punctul de cățărare de 
la km. 85, unde primul trece 
ciclistul portughez. La km. 120

avansul fugarilor era de circa 
trei minute, el va mai crește, 
dar spre finalul etapei pluto
nul atacă puternic și reduce 
diferența însă nu-i va mai 
putea ajunge pe cei trei. 
Sprintul la Forst prilejuiește 
o dispută strînsă în care Mir
cea Romașcanu iese învingă
tor, intrecindu-1 cu tfteva lun
gimi pe Teixeira.

Iată clasamentul etapei Poz
nan — Forst: 1. Mircea Ro
mașcanu (România) a acoperit 
175 km în 4h 06:22,0; 2. Teixe
ira (Portugalia) — 4h 06:26,0; 
3. Ganbodl (R.P. Mongolă) — 
același timp.

Pe echipe, etapa a fost cîș- 
tigată de selecționata Româ
niei.

In clasamentul general in
dividual nu s-au produs mo
dificări importante, lider fiind 
in continuare Oleg Ciujda 
(URSS). Pe echipe conduce 
R.D. Germană. Astăzi se des
fășoară etapa a 5-a: Forst — 
Berlin (177 km).PARIS, 13 (prin telefon). 

Campionatele europene de 
judo au continuat vineri cu în
trecerile la categoriile semi- 
mijlocie si mijlocie. Si de a- 
ceastă dată pe cele două tata
mi de concurs s-au înregis
trat surprize de proporții. La 
categoria semimijlocie, cam
pionul european din 1981, 
Gheorghi Petrov (Bulgaria) nu 
s-a numărat nici măcar printre 
sportivii care au beneficiat de 
recalificări, iar campionul o- 
limpic de Ia Moscova. Șota 
Habareli (U.R.S.S.). n-a mai 
avut acces in finală, fiind ne
voit să se mulțumească cu 
participarea în semifinale de
oarece a pierdut în fata fin
landezului Seppo Myllila. un 
judoka absent pînă acum din 
elita continentală. Campionul 
de anul trecut. Mircea Frăti- 
că, a pierdut, cel puțin. la 
unul din cei mai valoroși spe
cialiști ai categoriei, englezul 
Neit Adams, campionul mon
dial al ultimei ediții (1981) |1
ciștigător al laurilor continen
tali de mai multe ori. De fapt, 
Frâtică. luptind cu succes pînă 
la meciul respectiv, și-a cisti- 
tlgat dreptul de a evolua di
rect in semifinală.

In primul meci Mircea Fră
tică l-a întîlnit pe portughezul 
Antonio Andrade. un iudoka

deosebit de bătăios. Cu 44 de 
secunde înainte de final Fră- 
ticâ a reușit o priză de sblme 
pe care nu a slăbit-o pînă la 
consemnarea ippon-uluL A ur- 
yat meciul cu austriacul Tho
mas Haasmann, cel care îl e- 
liminase pe Petrov. Firește, 
Frătică trebuia să Ce extrem 
de prudent, si de-abia la ju
mătatea meciului (min. 2,31) a 
reușit să finalizeze un atac 
cotat cu koka (3 p). în min. 
3,41 insă. Haasman. profitind 
de un moment de relaxare a 
lui Frătică. a egalat în con
tinuare sportivul nostru si-a 
dominat adversarul si in mod 
normal Haasmann trebuia să 
fie penalizat pentru evitarea 
luptei. Timpul s-a scurs însă 
repede si meciul s-a Încheiat 
la egalitate. Arbitrii au acor-

dat in unanimitate decizia lui 
Frătică prin yusei-gachi (supe
rioritate tehnică). Situat pe 
locul Iutii in grupă. Frătică a 
luptat pentru desemnarea u- 
nuia din finaliști cu Adams. 
După 1.47 de luptă englezul 
l-a fixat pe campionul nostru 
la aol ln kanshetsu (luxarea 
brațului) și a ciștigat prin 
lppon. în sfîrsit. in meciul 
pentru medalia de bronz cu 
polonezul Andrei Sadej. Mir
cea Frătică a primit un aver
tisment de 5 p (față de unul 
de 3 p acordat polonezului), 
oierzind meciul si ocupînd în 
final locul 5. după : 1. Adams 
(Anglia) 2. Myllila (Finlanda). 
3—4 Sadej (Polonia) si Haba
reli (U.R.S.S.).

Costin CHIRIAC

TURUL CICLIST AL ITALIEI
MANTOVA. In urma unei de

monstrații de masă care a avut 
loc joi, desfășurarea „prologu
lui* celui de al 66-lea Tur ci
clist al Italiei n-a mal fost po
sibilă. astfel că organizatorii ma
rți Întreceri au fost constrânși 
să renunțe la acesta, „11 Giro 
•S3* tnceptnd direct cu prima

etapă. . . Vineri s-a dat deci, 
startul, in cursă, prima ftaiă 
desfășurtndu-se de la Bres^g 
la Mantova (70 km.), contratimp 
pe echipe. întrecerea a fost cîș- 
tigată de echipa „Bianchi—Pia- 
egio* și individual de suedezul 
Tommy Prim, care a Îmbrăcat 
tricoul roz. '

CHILE - ARGENTINA 2-2 *

ȘAHIȘTI ROMÂNI
VARȘOVIA. în runda a 8-a 

a turneului international de 
șah de la Varșovia. Szigulaki 
a ciștigat la Sidor. Dorfman 
la Szinczak, iar partidele Foi
șor — Uhlmann, Kindarmann — 
Skrobak șl Adamski — Spasov 
s-au terminat remiză. Ia cla
sament conduce Dorfman

0 SIMPLA ÎNCERCARE...
Intr-o corespon

dență din Norr- 
koeping (Suedia), 
a Agenției France 
Presse, se relatează 
o Intlmplare puțin 
obișnuită petre
cută zilele trecute 
pe stadionul local. 
In ' timpul unul

meci de fotbal fe
minin. Doi tineri 
spectatori, de 15 și 
18 ani, aa Început 
să tragă cu pisto
lul tn direcția tri
bunei. S-a produs. 
Crește, panică șl a 
trebuit să Intervină

poliția, mai Înainte 
ca cineva să fi 
fost rănit. „Na 
ne-am glndlt la ni
mic rău... am vrut 
doar să Încercăm 
pistolul tatu*, a de
clarat senin unul 
dintre făptași...

PESTE HOTARE
(U.R.S.S.) cu 6 p. Maestrul ro
mân Ovidiu Foișor ocupă lo
cul 12 cu 3 p.

FILZNO. La turneul interna
tional pentru junioare desfă
șurat In localitatea poloneză 
Fîlzno. Cristina Bărbulescu 
(România) s-a clasat pe locul 
dot eu 8 p. din 11 posibile. 
Primul loc a revenit sahistei 
Hdiko Madl (Ungaria), cu 9 p.

TEL AVIV. — Marele maes
tru argentinian Miguel Quinte
ros. cu 6 p din 9 posibile, a 
ciștigat turneul international 
masculin de șah de la Nat- 
hanya (Israel), fiind secundat 
de Kagan eu 5 p. Victor Cio- 
ciltea și Mircea Pavlov, s-au 
clasat pe locurile 6—7 cu 
cite 4 p.

La Santiago de Chile, a avut 
loc meciul amical dintre repre
zentativa Chile și selecționata 
Argentinei. Jocul s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—2 (1—0).
Gazdele au deschis scorul în 
min. 36. prin Orellana. După 
pauză, argentinienii au egalat 
prin penalty-ul transformat de 
Alonso (min. 56) și au preluat 
conducerea grație golului în
scris de Gareca, iar două mi
nute mai tîrziu, chilienii au e- 
galat prin punctul lui Dobo. A-

cesta a fost primul meci pe 
care Argentina l-a susținut 
după plecarea fostului antre
nor Menotti. în formația ar- 
gentiniană au debutat citeva 
elemente tinere, care, după cum 
transmit agențiile de presă, au 
dat satisfacție. Reamintim că 
reprezentativa Chile a avut o 
comportare meritorie și in par
tida amicală recent desfășurată 
la Rio de Janeiro, unde a pier
dut după o luptă strinsă, tn 
compania Braziliei (2—3).

REPARTIZAREA PE ȚĂRI A ECHIPELOR PARTICIPANTE 
IN CUPA U.E.F.A.

După cum- anunță, „Agenția 
France Presse*, în urma coefi
cientului realizat în ultimii ani 
în Cupele europene, au fost 
stabilite cite echipe din fie
care țară vor lua startul la vii
toarea ediție a Cupei U.E.F.A. 
(1983—1984). Cu cite 4 formații: 
R.F. Germania, Anglia și Olan
dă ; cu cite 3 echipe : Spania,

Belgia, Franța, R.D., Germană 
și Iugoslavia ; cu cite 2 echi
pe : U.R.S.S., Cehoslovacia, El
veția, Italia, Scoția, Portuga
lia, ROMÂNIA, Ungaria etc. 
In rest, din alte 9 țări va fi 
prezentă cite o echipă.
• In meci restant în cam

pionatul Angliei : Tottenham-» 
Manchester United 2—0.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
lrtPOTRIU SENSlin SPORULUI!

Am Înserat de multe ori In coloanele ziarului nostru fel 
Ide fel de performanțe remarcabile, anele chiar Ieșite 

comun, Înregistrate pretutindeni in lume. Una dintre acestea, 
puțin obișnuită, este cea realizată mal zilele trecute, ta 1 

I Anglia, In apropiere de Londra, de o automobilist!... eao- 
cadoare. Da volanul unei mașini obișnuite, cu unele modi
ficări la suspensii șl cu unele Intărlturl aduse șasluluL 
tinăra Jacqueline de Creed s-a avintat Intr-o tentativă de

I record. După ce a prins o mare viteză, mașina a urcat >
o trambulină care a ajutat-o să... zboare. Șl a zburat na 
mal puțin de 67,8 metri I Extraordinar 1 Dar la oe rteo 
se supun unii oameni pentru un pic de glorie, a Ut de efe-

I meră, și pentru un pumn de bani, căci o astfel de perfor- ■
Imanță sportivă este, orice s-ar spune,* ...Împotriva sensului

sportului !

(Urmare din pag. 1)

0 VICTORIE CATEGORICA I
Buni dimineață la 

ora 11.11 minute șl 
35 secunde GMT a 
sosit la Newport 
(Rhode Island) na
vigatorul francez 
Philippe Jeantot, 
clștlgătorul detașat 
al cursei In jurul 
lumii, special orga
nizată pentru velie- 
re solitare. Startul 
ln acest „campio

nat* a fost dat la 
2* august 1982, Ia 
Newport. Cele 27550 
de mile (circa 
60 006 kilometri) aa 
fost parcurse de 
marinarul francez 
tn 159 de zile, 2 ore 
șl 28 de minute de 
navigație, timp care 
este superior ca 
vreo două ore re

cordului „traseului* 
deținut din 1974 de i 
un alt francez 
Alain Colas. Șl, ta I 
sfirșlt, un amănunt 
foarte interesant, l 
ai doilea clasat tn 
această cursă, sud- I 
africanul Bernie 
Reed se atu la o I 
distanță de— 1» 
zile I I

Romeo VI LARA .

au avut ca adversari, ln ordi
ne, pe Luciano Bruno (Italia). 
Nurset Redzedi (Iugoslavia) și 
Aleksandr Jagubkin (U.R.S.S.).

Performerul nostru ia aceas
tă primă semifinală a fost ti- 
nărul Doru Marieeseu, care 
l-a întrecut la panete pe iu
goslavul Norset Redzedi. A- 
mlndoi boxeri cu gardă in
versă, el au Început partida 
prudent, cu un duel de direc
te ln primul rund, ln care 
nici unul nu a reușit să se de
tașeze. în rundul al doilea 
Marieeseu amenință mult dar 
nu lovește pe măsură, astfel 
că' adversarul său ia un ușor 
avantaj. Dar repriza a treia a 
aparținut românului, ale cărui 
directe de intîmpinare au fost 
precise și eficace. A fost o 
partidă in general echilibrată, 
arbitrii judecători neputind 
stabili, ei singuri, Învingătorul. 
Decizia a fost dată de Juriul 
de apel : 4—1 in favoarea Iui 
Doru Marieeseu. El — primul

TELEX TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
baschet • In ziua a doua a 

turneului feminin de la Havana: 
Bulgaria — Franța 65—57 (33—
»), Cuba A — Cuba B 74—71 
(33—29). Cehoslovacia — S.U.A. 
103—74 (10—39), Ungaria — Cuba 
tineret 95—62 (»—38). Cuba A și 
Cehoslovacia slnt neînvinse.

ciclism • Pe velodromul ln 
aer liber din Tbilisi. sovieticul 
Aleksandr Șupin a stabilit trei 
recorduri mondiale cu antrena
ment mecanic : 36:05 la 50 km 
(vechiul record 3. .23.66). Ihl3:31
la 100 km (v.r. lh 26:31) și 83462 
km intr-o oră (v.r. 81,910 km).

• Marele premiu al Valonlei, 
Sombreffe — Charleroi (238 km), 
a revenit Irlandezului Stephen 
Roche m 6h22:00.

POLO • Rezultate Înregistrate 
tn cupa F.I.N.A. la Malibu (Ca
lifornia) : U.R.S.S. — Cuba 13—»; 
Spania — Ungaria 9—8 ; R.F. Ger
mania — Italia 9—8 ; S.U.A. — 
Olanda 7—». Conduce echipa R.F. 
Germania — 9 p, urmată de
U.R.S.S. — 7 p șl Italia — 5 p.

TENIS s In turul doi al tur
neului feminin la Lugano : Pam 
Casale — Virginia Ruzfci 8—1, 

8—4 • John McEnroe a trecut

• TELEX • TELEX
In fruntea clasamentului WCT cu 
58,15 p, fiind urmat de Ivan 
Dendl 56,24 p. Jimmy Connors 
44,30 p. Guillermo Vilas 41,97 p, 
Gene Mayer 36,24 p etc. • Sur
priză ta turul m la Hamburg : 
Taroczy — Lendl 6—2, 4—6. 6—1 1 •

VOLEI a La Gottwaldow, Jn 
turneul feminin „Cupa Eliberă
rii* : România — R.P.D. Coreea
nă 3—0 (5. 4, 10), U.R.S.S. — 
R.D.G. 3—0, U.R.S.S. — Cuba 3—8. 
Peru — Franța 3—1, Bulgaria — 
Canada 3—2, Cehoslovacia — 
Franța 3—0.

nostru medaliat cu argint — de
ocamdată — va boxa în finală 
duminică cu sovieticul Vladimir 
Melnik.

Mihai Ciabotaru a cedat la 
puncte lui Luciano Bruno (I- 
talia), și tot la puncte a fost 
invins Paul Golumbeanu, de 
campionul mondial A. Jagub
kin (U.R.S.S.), intr-un meci in 
care a boxat curajos.

In gala de seară, Const Ti- 
țoiu (cat muscă) și Gheorghe 
Simion (mijlocie mică) au fost 
declarați învinși in partidele 
lor cu Jannos Varadi (Unga
ria), respectiv Rolf Hunger 
(R.D. Germană). Tițoiu a fă
cut un meci foarte modest, în 
repriza a doua fiind și nu
mărat. Simion, dimpotrivă, a 
boxat frumos, meritind — du
pă părerea noastră — decizia.

ALTE REZULTATE
— sferturi de finală -

Cat cocoș : S Buzoli (Iugo
slavia) b.p. G. Kineses (Unga- 
garia), K.-D. Kirchstein (R.D. 
Germană) b.p. M. Stecca (Ita
lia), P. Madura (Cehoslovacia) 
b.ab. 2 M. Kaddour (Franța), J. 
Aleksandrov (U.R.S.S.) b.p. K. 
Gheorghiev (Bulgaria).

Cat pană : R. Gonczi (Unga
ria) b.p. J. M. Gambino (Fran
ța). P. Kamburov (Bulgaria) b.p. 
K. Kosedowski (Polonia). F. 
Rauschning (R.D. Germană) b.p. 
M. Sandor (Cehoslovacia).

Cat semiușoară : T. Puha 
(Cehoslovacia) b.p. J. Aslah 
(Norvegia), C. Russollllo (Italia) 
b.p. R. Gies (R.F. Germania), E. 
Cluprenski (Bulgaria) b.p. L Turu 
(Ungaria). V. Demianenko b.p.

H. KrOger (R.D. Germană).
Cat mijlocie : N. Redzepl

(Iugoslavia) b.p. S. Karakelle 
(Turcia), V. Melnlk (U.R.S.S.) 
b.p. A. Bauer (R.F Germania).
I. Angheiov (Bulgaria) b.p. H. 
Maske (R.D. Germană), prin de
cizie schimbată <*e juriul de apel

(de la 2—3 la 4—1).
Cat. semigrea : P. Tadici (Iugo

slavia) b.ab. 3 K. Folev (Bulga
ria), E. Kittel (Turcia) bab. 1 
J. Ligos (Cehoslovacia), P. Skr
zecz (Polonia) b.p. I. Hanninen 
(Finlanda).

Cat grea : A. Jagubkin
(U.R.S.S.) b.p. A. van der Lljde 
(Olanda), G. Skrzecz (Polonia) b. 
at>. 1 A. Manfredlni (Italia), G. 
Alvics (Ungaria) b.p. R. Roco- 
hiclani (R.F. Germania).

- semifinale -
Cat semimuscă : I. Mustafov 

(Bulgaria) b.p. B. Eijanov 
(U.R.S.S.), S. Todisko (Italia) 

b.p. M. Gena (Turcia).
Cat muscă : P. Lesov (Bulga

ria) b.p. R. Kabirov (U.R.S.S.).
Cat. cocoș : S. -Buzoli (Iugo

slavia) b.p. K. Kirchstein (R.D. 
Germană). I. Aleksandrov 
(U.R.S.S.) b.p. P. Madura (Ceho

slovacia) .
Cat pană : s. Nurkazov

(U.R.S.S.) b.p. R. Gonczi (Unga
ria), P. Kamburov (Bulgaria) b.p. 
F. Rauschning (R.F. Germania).
Cat. semiușoară : C. Russollllo 

(Italia) b.p. T. Puha (Ceho
slovacia), E. Cluprenski (Bulga
ria) b.p. V. Demianenko 
(U.R.S.S.) 1

Cat. ușoară : M. Puzovlci (Iu
goslavia) b.p. S. Mahnert (R. D. 
Germană), V. Sișov (U.R.S.S.) 
bm. I. Lesov (Bulgaria).
Cat. semimijlocie : p. Galkln 

(U.R.S.S.) b.p. K. Joice (Irlanda).
Cat mijlocie mică : V. Laptev 

(U.R.S.S.) b.p. M. Takov (Bul
garia).
Cat mijlocie : V. -Melnlk 

(U.R.S.S.) b.p. H. Moske (R.D. 
Germană).

Cat semigrea : V. Kosanovskl 
(U.R.S.S.) b.k.o. 1 P. Tadici (Iu
goslavia), P. Skrzecz (Polonia) 
b.p. E. Klftd (Turcia).

Cat grea : G. Avics (Ungaria» 
b.p. G. Skrzecz (Polonia)

Cat supergrea : F. Damianl 
(Italia) b.p. P. Stolmenov (Bul
garia), U. Kaden (R.D. Germa
nă) b.p. A. Mlroșnlcenko 
(UJt.S.S.).
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