
Astăzi, etapa a 29-a In Divizia „A“ de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO,
UN DERDY CARE POATE DECIDE
• La Timișoara, Corvi

nul vizează primul său 
punct pe Bega, „Poli” se 
gîndețte la barem % La 
Pitești. Dobrin se teme de 
„foamea" de puncte a bra
șovenilor $ La Constanța, 
gazdele n-au depus arme
le, chiar dacă ieșenii joacă 
bine în deplasare £ La 
Ploiești, Steaua reapare 
după cinci ani, cu gîndul 
că, atunci, a învins cu 3—0 
@ La Rm. Vilcea, duelul'
Oblemenco - Kun 9 La Petroșani, Jiul vrea să se 
revanșeze pentru infrîngerea din tur la scor de forfait 
(?) La Craiova, derby-ul oltenilor 0 La Bacău, Vâtafu 
știe că a cîștigat un punct in tur, dar nu uită că Băla
ni și ai săi au învins la... lași

PROGRAMUL ETAPEI

CLASAMENTUL

1. DINAMO 28 14 tt 2 52-23 48
2. Sp. stud. n îs 8 8 39—19 38
3. F.C. Argeș 88 15 5 8 43-28 38
4. Un hr. Craiova 25 U 4 6 47-18 M
5. Steaua 25 11 9 8 40-34 31
6. Corvinul 25 11 8 9 37-27 30
7. F.C. OII 28 11 5 12 37-27 27
8. A.S.A. Tg. M. 28 15 7 11 31-31 27
9. C.S. Tlrgovfște 28 9 9 10 30-33 27

10. F.C. Bihor 27 9 8 10 45-49 26
11. S.C. Bacău 28 15 6 12 32—17 26
12. J ’rul 28 9 8 11 24-37 26
13. Chimia Rm V 28 9 7 12 27-33 25

14. F.C.M. Bv. 26 9 6 13 30-42 24
15. „Poli" lași 27 7 9 11 26-32 23
16. Petrolul M. 28 10 3 15 28-51 23
17. F.C Constanța 27 6 6 15 28-51 18
18. „Poli- Timiș. 28 7 4 17 27-54 18

- Corvinul Hunedoara
- F.C.M. Brașov
- Politehnica lași
- Steaua
- F.C. Bihor
- Dinamo

Politehnica Timișoara
F.C. Argeș
F.C. Constanța 
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc

(stadionul Sportul studențesc - fost C.A.M. ; meci televizat) 
Jiul Petroșani . ~ '
Universitatea Craiova 
S.C. Bacău

C.S. Tîrgoviște
F.C. OH
A.S.A. Tg. Mureș

Toate partidele vor începe la ora 18.
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După victoria in campionatul european

RUGBYUL ROMÂNESC CONTINUĂ SĂ STRĂLUCEASCĂ
Călduroasă primire tăcută reprezentativei noastre la aeroportul Otopcnl

Cu satisfacția 
datoriei împlini
te. rugbyțtii noș
tri, campioni eu
ropeni. într-o fo
tografie de album 
la sosirea pe ae
roportul Otopeni-

Foto : D. NEAGU

în această fierbinte primă
vară pentru sportul românesc, 
rugbyul nostru și-a reafirmat 
valoarea, înscriindu-și în pal-

STEAUA-DE IERI Șl DE AZI
CAMPIOANA A HANDBALULUI ROMANESC

• știința Bacău „cvcnlur tamplonat Cupâ • Un record dc eficacitate: n.c.
Minaur — 60S goluri înscrise • Avem mari tehnicieni, dar progresăm lent!...

25-a 
de 

putut

La finele celei de a 
ediții a campionatelor 
handbal, Divizia „A“. a 
fi alcătuit tabloul performere
lor anului 1983:

Masculin: STEAUA — cam
pioană a țării: H.C. MINAUR 
— cîștigătoare a „Cupei Româ
niei*.

Feminin: ȘTIINȚA BACAU

— campioană a țării și ciști- 
gătoare a „Cupei României**.

Fără discuție, campionatele 
naționale n-au avut numai 
rostul ierarhizării echipelor, 
deși — din păcate — acest țel 
a primat, punînd in umbră 
altele de mult mai mare im
portanță pentru handbalul ro
mânesc. Am remarcat totuși,

STEAUA, pentru a n-a oară campioană a României, imediat după 
festivitatea de premiere din solo Rapid. De la sttnga la dreapta 
(sus): otto Telmaa — antrenor. Marian Dumitru. Gabriel Marian, 
Vasile Stingă, antrenorul emerit cornel Oțetea — președintele clubului 
sportiv Steaua, Mlhai Daniel, Ovldlu Marc, Cezar Drâgănlță, Nleo- 
Iae Munteanu, Radu Volna - antrenor principal, Gh. Goran — 
metodist: jos: Adrian Slmlon, Adrian Ghlmeș, Vlrgll Nlculae, Du

mitru Berbece, Marian Mlrlcâ.

lui am remarcat: 
semne 
vizare, 
vitate, 
cepție. 
legate 
nu ca o concepție, ca o idee de 
permanentizare, creatoare de 
deprinderi: în atac, goluri mai 
multe — dar și ca urmare a 
precarității apărărilor —. e- 
xecuții acrobatice intrate în 
practică, realizate pentru mă
rirea eficientei și nu numai 
pentru spectacol, un ritm mai 
alert, nesusținut însă pe în
treg parcursul unui meci.

Chiar dacă finalul campio
natelor ne-a oferit citeva par
tide de valoare ridicată (Stea
ua — H.C. Mlnaur, Chimistul 
Rm. Vilcea — Știința Bacău, 
de pildă), nu se poate afirma

în apărare 
mai evidente de acti- 
cu mobilitate și agresi- 
cu încercări de inter- 
din păcate prea rare și 
de nevoi de moment și

Hristache NAUM

(Continuări In pag 2-î)

mares un nou titlu european, 
într-o competiție care reuneș
te — cu excepția echipelor 
britanice — cele mai bune 
formații de pe continent, în 
frunte cu România și Franța.

Dispunînd de jucători talen- 
tați, îmbinînd tinerețea cu ex
periența, antrenorii Valeriu 
Irimescu, Theodor Rădulescu 
și echipa lor s-au aflat în a- 
ceste zile la capătul unui 
drum încununat cu o nouă și 
frumoasă performanță. Victo
ria de acum a reprezentativei 
României este cea de a 4-a in 
campionatul european, după 
1975, 1977 Și 1981, la toa
te aceste succese adăugîndu-se 
și trofeul cucerit în 1969 în 
„Cupa Națiunilor**, întrecere 
care a precedat actualul cam
pionat european și care a fost 
reorganizată de forul interna
țional pe noi baze și cu o par
ticipare mai largă. Cei ee se 
referă la al 5-lea 
european, includ, prin 
si Cupa Națiunilor.

Indiferent însă de 
competițională (să nu 
de succesele înregistrate in alte 
două competiții pe națiuni 
„Cupa Victoriei* și, apoi, în 
„Cupa Păcii* între 1959 și 1964) 
rugbyștii români s-au afirmat 
an de an, fiind considerați la 
ora actuală printre cei mai 
buni din lume. Au afirmat-o 
fără rezerve și ziarele din 
Marea Britanie după turneele 
efectuate dincolo de Canalul 
Mînecii, au recunoscut-o și 
neozeelandezii cu prilejul tur
neului din 1975. Au fost apre-

campionat 
urmare,

formula 
uităm

cieri care au stimulat, care au 
îndemnat de fiecare dată la o 
muncă mai susținută.

O caldă dovadă a 
și simpatiei de care 
rugbyștii noștri am 
și ieri după-amiază 
portul internațional 
Pentru frumosul lor 
rugbyștii noștri au fost felici
tați de președintele C.N.E.F.S., 
Marin Dragnea, și președintele 
federației noastre de speciali
tate, Emil Drăgănescu, de 
numeroși iubitori ai spor
tului cu balonul oval. Fe
riciți, componenții , echipei 
noastre, 
pridideau 
trebărilor. 
României, 
nea : „Dorim să repetăm cit 
mai des o asemenea... încerca
re si să o... transformăm în 
noi performanțe*.

Desigur, gîndul tuturor se în
dreaptă și spre o posibilă „Cu
pă a celor 6 națiuni*, în care 
echipa de rugby a României 
și-ar găsi, desigur, locul.

Acum, după acest succes de 
prestigiu, rugbyștii noștri — 
Ion, Fuicu, Aldea, Lungu, Con
stantin. Alexandru. Paraschiv, 
Dumitru. Murariu, Borș, Dără- 
ban, Caragea. Ionescu, Bucan, 
Munteanu, Dinu, într-un cu- 
vînt toți purtătorii „frunzei de 
stejar* — și-au adăugat, așa
dar. noi aprecieri, care vin să 
consfințească faptul că în rug
by. așa cum am fost obișnuiți, 
se lucrează intens, cu răspun
dere, cu fermă dorință de a- 
firmare a potențialului spor
tiv românesc.

prețuirii 
se bucură 

întîlnit-o 
la Aero-

OtopenL 
succes.

ai 
oval, 

componenții , i 
antrenorii săi 

să răspundă 
Căpitanul 

Paraschiv,

nu 
in- 

echipei 
ne spu-

mltru Berbece,

ȘTEFAN BIR TALAN Șl MARIA 
VERIGEANU, ÎNVINGĂTORI 
IN „TROFEUL EFICACITĂȚII*

Punct final și în cea de a doua 
ediție a „Trofeului eficacității**, 
organizata și dotată cu premii 
de ziarul „SPORTUL". Clasa
mente:

Masculin: 1. ȘTEFAN BIRT ALAN 
(Independența Carpați Mirșa) 188 
de goluri înscrise; 2. Alexandru 
Folker (Politehnica Timișoara) 
182; 3. Vasile Stingă (Steaua)
141. 4. Maicel Voinea (H.G
Minaur Baia Mare) 138; 5. Gh. 
Dumitru (Universitatea Craiova) 
137; 6. Vasile Avram (Universita
tea Cluj-Napoca) 126; 7. Ștefan
Deacu (Constructorul Arad) 113; 
8. Aure! Berbecaru (C.S.M. Bor- 
zești) 110; 9. Mihai Mironiuc
(H.C Minaur Baia Mare) 105; 
10 Viorel Croitoru (Constructorul 
Oradea) 100.

Feminin: 1. MARIA VERIGEANU 
(Chiar tul Rm. Vilcea) 222 de 
goluri înscrise; 2-3. luliana Di- 
mofte (Hidrotehnica Constanța) 
și Ed’th Torok (C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe) — cîte 154; 4. Rodica Gri- 
goraș (Confecția) 148 ; 5. Elena
Ciubotari. (Textila Buhuși) 137; 6. 
Nadîre Luțaș (A.E.M. Timisoara) 
127; 7. Geo^geta Oncu (C.S.M.
Sibiu) 125; 8. Mariana Oacâ 
(Rulmentul Brașov) 121; 9. Zo-
'anca Ștefanovlci (A.E.M. Timi
șoara) 119; 10, Anqela Avâdanei 
(TEROM lași) 114

citeva elemente tinere în creș-
- Adrian 81-

Berbcce 
(..U* 

Janto 
și Gh. 

care, 
așa de 

..explozie* 
Torok (C.S.M. 

Panait 
Călin 

și jucă-

tere evidentă — . 
mion și Dumitru 
(Steaua), Sergiu Pop 
Cluj -N apoca). Petre
(Politehnica Timișoara) 
Covaciu (H.C. Minaur) 
deși nu mai este chiar 
tînăr, a reușit o* 
valorică. Edith ___
Sf. Gheorghe), Mireîa 
(Progresul) și Irina 
(Rulmentul), jucători ,__
toare care au reușit să se im
pună mai ales în meciurile cu 
miză. în partidele grele ceea 
ce este deosebit de important. 
Numărul lor este — evident — 
restrîns și nu oferă șanse 
prea mari de înnoire echipelor 
naționale... Și — să nu uităm 
— sîntem în sezonul nreolim- 
pic!

în cele două faze ale jocu-

După concursul de primăvară al atleților juniori

0 GENERAȚIE GRĂBITĂ, 
ĂLTA PREA SĂRACĂ?..

Concursul republican de pri
măvară al atleților juniori de 
categoria I. desfășurat sîmbă- 
tă și duminică pe Stadionul 
Republicii din București, ne-a 
oferit, acum, la începutul se
zonului, o veritabilă trecere în 
revistă a potențialului atletis
mului nostru tînăr. A fost așa 
cum mai scriam, 
interesant, dar 
n-a fost dată, 
de . valoarea 
înregistrate, ci
mare al surprizelor, de schim
bările de ierarhii. Fenomenul ar 
trebui să fie firesc pentru că 
pînă la atingerea maturității 
sportive creșterile sînt diferi
te. uneori imprevizibile. Feno-

un concurs 
nota de interes 
în primul rînd, 

performanțelor 
de numărul

în etapa de ieri a „Cursei Păcii“

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL I 
CORNEL NICOLAE PE LOCUL DOI

(Amănunte în pag. a 4-a)

menul ar trebui 
să fie și îmbucu
rător. dacă schim
bările ar 
cu ele si 
nătățire 
mai bune 
te. Din 
concursul 
măvară ne obfigă 
la altă concluzie 
si anume aceea 
că. la nivel de an
samblu. generația 
de astăzi a junio
rilor mari pare 
destul de săracă, 
fiind dominată de 
promoția următoa
re, a juniorilor de 
categoria a Il-a. 
Constatarea are 
în vedere atît vîr- 
furile, cîștigătoril 
sau medaliații. cit 
și numărul Analiștilor Desigur, 
Doina Mihoreanu (100 mg și 
lungime), Luminița Romaniue 
(200 și400 m), Liliana Rusnae (800 
m). Cleopatra Pălăeeanu (3 000 
m), Marilena Doeea (400 mg), 
Felicia Tiiea (suliță). Răzvan

aduce 
o îmbu- 
a celor 
rezulta- 
păcate, 

de pri-

juvenil. N.

Livia Simon (17,01 m la aruncarea greutății), 
una din valorile sigure ale atletismului nostru 
: Foto ; N. DRAGOȘ

Enescu (prăjină). Dumitru Do- 
bre (3 000 m). dintre cîștigă- 
tori, sau Mihaeîa Chinilea,

Vladimir MORARU

(Continuare In pag. 1-3)



TINEREȚE, GRAȚIE ȘI MĂIESTRIE ȘAPTE ZILE PlNĂ LA DERBYUL CON
La Bistriț - ucșatu. Tîrgu 

Jiu și Tulcea s-au desfășurat 
fazele de zrm* * .Serilor

La Brașov s-a disputat zilele 
trecute campionatul national u- 
nl verși tar la tir. la care au par
ticipat aproape l»0 de trăgători 
din cinci centre universitare, că
rora 11 s-au adăugat invitați de 
la Centrul de tir Alexandria, 
C.S Sa. 1 București șl Lotul na
țional de senioare. Competiția, 
atît la pușcă cit și Ia pistol, a

Și dv. vâ puteți număra 
printre marii cîștigători de :
• AUTOTURISME „Dacia 

1300”
• BANI, sume variabile 

și fixe
• EXCURSII peste hotare 
Se efectuează șapte extra
geri cu un total de 66 nu
mere I
BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA AU DREPT DE PAR
TICIPARE LA TOATE EXTRA- 
GERILE
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE 
xîmbătă 21 mai 1983. 
Consultați prospectul ți juca 
ți din timp numeral» prefere

Daciadei”
BISTRIȚA in iota poliva

lentă din localitate au avui 
loc simbătă întrecerile ansam
blurilor de gimnastică ritmică 
modernă r wortivi din ca
drul fazei de zonă la care au 
fost prezente reprezentative 
din 10 județe Alba "lui. Co- 
vasna. Bihor Maramureș Mu
res. Harghita Satu Mare Să
laj si Bistrița-Năsăua Pn nu
meros public a aplaudat gra
tia si măiestria gimnastelor 
care au prezentat exerciții cu 
ți fără obiecte dansuri con
temporane românești si dan
suri cu temă Primele trei
clasate: Lie matematieă-fizi- 
ză .Gheorghe Șincai” Bala
Mare (prof. Clara Pană) 2. 
C.S.S. 1 Tirgu Mures. 3 Școa
la generală din corn Parva 
jud Bistrița Ton TO
MA).

FOCȘANI. Publicul iubitor 
de sport a umplut vină la re
fuz sala „Vrancea*  fiind răs
plătit din plin prin calitatea 
programului oferit de ansam
blurile de gimnastică din 10 
județe: Bacău. Buzău Neamț. 
Botoșani, Galați Suceava, 
Brăila lăți. Vaslui ți Vran- 
eea Pentru spectatorii focțe- 
neni o asemenea int-eeere din 
eadrul „Daciadei" a fost o ve
ritabilă „premieră" aplaudată 
pentru varietatea și complexi
tatea exercițiilor tată clasa
mentul primelor trei reprezen
tative: 1. C.S.S Piatra Neamț 
(prof. Dorina Pîrvu), ?, $c 
gen. nr. Il Galati. 3 Șc. gen. 
ar. 70 Focșani rvîorel MANO- 
UU).

TÎRGU JIU. Faza de zonă a 
„Serilor Daciadei". desfășura
tă fn Sala polivalentă, a ofe
rit un minunat spectacol, ade

ALERGĂTORII DE LA STEAGUL ROȘU BRASOV
» »

AU CUCERIT „CUPA FEDERAȚIEI * LA MOTOCROS
Desfășurată pe un nou traseu 

•Ies la marginea orașului Cîm- 
puIung-Mușcel în organizarea 
(vufliă) a asociației sportive Musce
lul din localitate, ultima etapă 
(a 5-a) a tradiționalei eompeti- 
gl de motocros dotată cu „Cupa 
federației*  a reunit la start a- 
proape 70 de alergători din 10 cluburi și asociații.

Cu excepția clasei 50 cmc. 
muie tînfirul de 11 ani Mihai 
Feraru (steaua) șl-a Întrecut co- 
legti lui mal marl. In rest favo- 
rtțli și-au confirmat valoarea. 
Iată învingătorii ta ordinea cla- 
•eior: se cmc — M. Feraru
(Steaua); M cmc — K. Moașa 

r. Bv.); 125 cmc tineret —

METALURGISTUL GH. MARIAN ÎNVINGĂTOR 
In CAMPIONATUL DE JUNIORI LA DIRT-TRACK

Ajuns la a doua ediție, cam
pionatul republican de dirt-track 
rezervat alergătorilor pini la 21 
de ani a început duminică pe 
pista stadionului Metalul din 
Capitală. La start s-au aliniat 
juniori de la C.S. Brăila, I.P.A. 
Sibiu, Voința Sibiu Steaua ș! 
Metalul București care și-au dis
putat Intiietatea ta clasica for
mulă de ÎB alergători cu a de manșe.

La prima etapă s-au produs și 
primele surprize. Dacă tinărul 
metalurgist Gheorghe Marian 
iantrenor — maestrul sportului 
iheorghe Sora) a confirmat bu

nele aprecieri, clștigind pe me
rit roate manșele, 'n schimb, ți
nui din principalii favorițl. Da
niel Stoica, a evoluat sub aștep
tări datorită unor ezitări in 
luarea startului. In evident pro
gres s-a prezentat slbianul Nl- 
eolae Puraveț, extrem de bă
tăios duminică care a reușit aă 
nrce pe treapta a doua a podiu
mului premiaților. Printre ani
matori s-au mal numărat Anton 
Hack Dan Gașpar șl Gheorghe 
ÎOf ran, spre deosebire de eo- 
egll lor de generație Gicu Scar

let și Marius Șoaită, care au a-

«a MAI M*1

IHAGtflE EXCEPȚIONALA

vărată sărbătoare a aportului 
nostru de masă, la care ti-au 
demonstrat măiestria 115 de 
concurente din 10 județe: 
Arad. Caraț-Severin, Dolj. Me
hedinți, VUcea Hunedoara, 
Sibiu. Olt. Timiș ti Gorj. O 
frumoasă demonstrație a ofe
rit Casa de copii țcolari din 
Rimnicu Vilcea. iar h» final

elevii Liceului industrial nr. 
5 din Tg. Jiu. care au prezen
tat un aplaudat spectacol cul- 
tural-sportiv. Clasament: L
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei Tg. Jiu (prof. Aurelia 
și Marcel Grigorescu), 2. C.S.S. 
Drobeta-Tr. Severin, 3. L4c. ind. 
nr 1. Lugoj (Pantelimon CRIS- 
TEA).

TULCEA. Sala sporturilor 
s-a dovedit neincipitoare pen

AGENDA FINALELOR...
La sfirșitui săptăminii sint 

programate noi întreceri fina
le pe tară, preen m și nnme- 
roase alte manifestări de ni
vel județean. Dintre acestea, 
am selecționat pentru ^agen
da” rubricii noastre de astăzi 
pe cele mai importante:

SPORT DE PERFORMANTA. 
• între 20 și 25 mai se vor 
desfășura la București (seni
ori) si Arad (senioare) finale
le ,,Daciadei” la handbal, eom- 
rvetiti' așteptate cu mare Inte
res. Atît la seniori cit si la 
senioare vor participa cite 16 
formații reprezentative de ju
deț și cea a municipiului Bucu
rești. • De luni pină simbătă,

Al. nieș (Steaua); 258 eme se
niori — E. Millner (Torpedo Z4r- 
neștl)

CLASAMENTE GENERALE PE EC'Hife : pe clase, 50 cme — 1.
I.R.A.  Tg. Mureș 281 p, 1. st. r. 
Bv 121 p. S. Steaua 183 p; M 
eme — 1. st. r. Bv. m p, 1. 
Mușcelul-Cimpulung 215 p, 3. Po
iana Cîmplna 167 p; 12S cmc — 
1. Steaua 851 p 2. I.R.A. Tg. M. 
187 p. 3. St. r. Bv. 153 p; 25» eme 
— 1 Torpedo 321 p, 2. Poiana 
225 p, 3. St r. Bv. 187 p; pe 
cluburi și asociații sportive — 
1. Steagul roșu Brașov 733 p, 2. 
I.R.A. Tg. Mureș 583 p, 3. Steaua 
497 p, 4. Torpedo Zămești 480 p, 
5. Poiana Cîmplna 455 p.

vut o comportare ștearsă. In 
încheiere se cuvine sâ subliniem 
faptul că juniorii de ÎS—16 ani. 
Ghexrgbe Stăuel, Mircea Agrișan 
și Tlberiu Bădulescu, promovați 
de la „Cupa speranțelor-, se a- 
nunță ea viitori performeri.

CLASAMENTUL: 1. Gh. Marian 
(Met. București) 15 p, 2. N. Pu- 
ravet -.(LP_A. sibiu) 14 p, 2. XL 
Stoica (Steaua) 12 p. Campiona
tul de juniori continuă miine la 
Sibiu cu etapa a doua. 

C. s. U. BRAȘOV A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL UNIVERSITAR LA TIR

tru numărul mare de specta
tori dornici să asiste ia „Serile 
Daciadei" faza de zonă la 
care au evoluat ansambluri 
din județele. Giurgiu Dîmbo
vița, Teleorman. Călirăți. Ia
lomița. Prahova Brasov Con
stanța, Argeș r Municipiul 
București. Au fost primite cu 
aplauze exercițiile de gratie si 
măiestrie oferite de gimnaste, 
ca ți formațiile de dansuri 
populare ți moderne. Un punct 
de atracție l-a constituit de
monstrația de dansuri de so
cietate realizate de ansamblul 
Școlii generale din comuna 
Mahmudia, pregătit de învăță
toarea Anițoara Dumitru. Iată 
clasamentul primelor trei re
prezentative de județe: 1. li
ceul economic nr. 1 București. 
2. Șc. gen. nr. 4 Tulcea, 3. Șc. 
gen. nr t Constanta (Posn sl- 
llu COMSA).

Primele trei reprezentative 
de județ de la flecare ..zonă” 
▼or participa la spectacolul fi
nal. care va avea loc In Sala 
sporturilor din Buzău, în zi
lele de 4 si 5 iunie.

la Tulcea, se dispută întrece
rile de box ale juniorilor, care 
— sperăm — vor oferi nu nu
mai gale atractive, ei si pri
lejul evidențierii celor mai 
talent ați pugiliști.

SPORT DE MASA • în 
prim-plan: Dinamoviada de
atletism, o competiție de am
ploare și tradiție care. în acest 
an (vineri și simbătă) va avea 
loc la Craiova Programul cu
prinde probe și alergări, arun
carea grenadei si săritura în 
lungime • 21—22 mai. la Plo
iești, o atractivă întrecere de 
popice — Cupa lucrătorilor din 
industria alimentară.

Campionatul de călărie

DINÂMOVIȘTII AU DOMINAT PROBA DE OBSTACOLE (S.M.)
LUGOJ, 17 (prin telefon). 

Prima etapă a campionatului 
republican de călărie (dresaj 
și obstacole) pentru seniori a 
continuat la baza hipică din 
localitate, în program figurind 
probele de dresaj — cat. u- 
șoară și obstacole — cat. semi
grea. Dacă Întrecerea de dre
saj a revenit destul de deta
șat unui sibian, Aurel Lăpă- 
duș cu Hazard, disputa la ob
stacole a fost foarte echilibra
tă și s-a încheiat cu victoria 
dinamovistei Mariana Moisei 
cu Mentor, ea anunțîndu-se 
astfel ca o pretendentă la u- 
nul din locurile în echipa na
țională feminină. Iată rezul
tatele :

DRESAJ — cat. ușoară : 1.
Aurel Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) 
cu Hazard 532 p, 2. Cristian

DUPĂ CONCURSUL
(Urmare din pag. 1)

Cristina Vlăsceanu, Ana Al- 
george. Dumitru Parâscliiv, Ion 
Tomescu și alți juniori II cla
sați pe podium în diferite pro

test cîștigată de țintașii brașo
veni. Cele mai bune rezultate 
le-ău obținut Nlcuilna Iosif 
(I.E.F.S.) la pușcă 60 t culcat — 
597 p, Eva Olah (C.S.U. Brașov) 
396 p la aceeași probă, precum 
și junioru’ ieșean Nlcu Pinzaru
— 546 p la pistol liber 60 L

Iată clștigătorli: Mircea Ilca 
(C.S.U. Brașov) la pușcă liberă 
3X4» f seniori — 1141 p și 80 
f.e. — 595 p: Cristian Opriș
(C.S.U. Oradea) la pușcă stan
dard 60 f.c. juniori — 593 p. Nl- 
cuilna Iosif (uE.F.S.) la pușcă 
standard 60 f.e. senioare — 597 
p; Eva Olah (C.S.U. Brașov) la 
pușcă standard 3X20 f senioare
— 564 p: Cristian Opriș — la 
3X20 f juniori — 565 p; Levente 
Hrlbor (C.S.U. Brașov) la pistol 
liber 60 f seniori — 543 p; Nlcu 
Pinzaru (Universitatea laș!) la 
pistol liber 60 f juniori — 546 p; 
Florin Irimia (C.S.U. Brașov) la 
pistol viteză 60 f seniori — 590 p 
și Elena Miu (C.S.U. Brașov) la 
pistol standard 30+30 f senioare
— 560 p și pistol liber 30 t — 
241 p.

Clasamentele generale — pușcă: 
L C.S.U. Brașov 5» p, 2. C.S.U. 
Orade 33 p 3. I.E.F.S. Bucu
rești 16 p 4. Medicina Cluj-Na
poca 16 p, 5. Universitatea Iași 
7 p; pistol: 1. C.S.U. Brașov 85 p,
2. C.T. Alexandria 13 p, 3. Uni
versitatea Iași 10 p.

Caro’ GRUIA — eoresp.

BASCHETBALISTE
• Doar șapte zile ne des

part de marele derby Steaua
— Dinamo care va desemna 
campioana României la baschet. 
Pină atunci, echipele se pre
gătesc intens, iar federația de 
specialitate ia măsuri oentru 
ca partidei să t se asigure ce
le mai bune condiții ie desfă
șurare. Printre altele, s-a sta
bilit ca si etapa precedentă 
celei care include derbyul Di
namo — Steaua să se dispute 
la Palatul sporturilor si cul- 
turij. scopul măsurii fiind de 
a crea jucătorilor posibilitatea 
acomodării cu terenul. Deci, 
miercuri, in prima zi a tur
neului. vor avea loc meciurile: 
de la ora 15,38: Steaua — C.S.U 
Sibiu, Rapid — Farul. Dinamo
— I.C.E.D; joi, de la era 15: 
C.S.U. Sibiu — Farul, I.C.E.D. — 
Rapid, ora 17,50: Steaua — Di
namo (old-boys) ora 18,30 : 
STEAUA — DINAMO — ve
ritabilă finală a campionatului 
național. Etapele următoare, 
de vineri, simbătă și dumini
că. se vor desfășura In sala 
Floreasca.
• în aceleași zile (de 

miercuri pină duminică) se va 
disputa la Cluj-Napoca ulti
mul turneu al grupei valorice 
7—12 a Diviziei „A”.

• Efervescență în activita
tea baschetului din Rm. Vîl- 
cea. în primul rînd prin fap
tul că. pentru prima dată de 
rind se practică acest loc 
sportiv In orașul respectiv, o 
echina a promovat în Divizia 
„A”. Este vorba de formația 
feminină Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vilcea. antrenată de prof. Du
mitru Moise. Al doilea motiv 
H constituie apropierea Fes
tivalului național pionieresc de

Grigore (Dinamo) eu Bellami 
510 p, 3. Mihai Stroici (Dum
brava Neamț) cu Sultan 486 p, 
4. Alexandru Iavorovschi (Ti
miș Izvin) cu Centaur cu 473 
p, 5. Wipert KSroș (Agrono
mia Timișoara) cu Mărcuș 
462 p.

OBSTACOLE — cat. semi- 
mijlocie (36 concurenți — 14 
în baraj) : 1. Mariana Moisei 
(Dinamo) cu Mentor 0 p (36,3 
s), 2. Ionel Bucur (Dinamo) 
cu Novac 0 p (36,4 s), 3. Ion 
Vescan (C.S.M. Sibiu) cu Ba
lans 3 p, 4. Florin Stoica 
(Steaua) cu Jur 4 p (31,8 s), 5. 
Carol Tanco (Centrul de călă
rie Lugoj) cu Aida 4 p (40,3 
ș), 6. Enache Boiangiu (Olim
pia) cu Port Said 4 p (41,0 s).

întrecerile continuă.
G. IGNEA-coresp.

DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR JUNIORI
be sint elemente talentate, a 
căror ascensiune ne bucură. 
La fel spuneam, „însă, și cu 
2—3 ani în urmă despre cole
gii lor mai mari, remarcați 
atunci pentru talentul precoce, 
dar întreciiți astăzi pentru că 
nu au mai progresat sau chiar 
au dispărut din atletismul de 
performantă. Vorbeam, cu ani 
în urmă, de „momentul critic” 
al trecerii de la juniorat la se- 
niorat. Iată că răul n-a dis
părut, schimbîndu-se doar mo
mentul de impas prin cobori- 
rea „vîrstei critice”. Că nu 
este vorba de cazuri izolate 
ne-o dovedesc unele probe unde 
fenomenul are proporții de 
masă (7 din 8 finaliste la 200 
m. primele trei clasate la 100 
m garduri, 6 din primele 8 la 
3 000 m sint junioare de cate
goria a Il-a)! Iată o temă de 
meditație, pentru antrenorii 
noștri care activează la nive

ID'ÎIMSlRAȚIA Df STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 MAI 

1983
Categoria 1 (13 rezultate): 5 

variante 100% a 11.166 lei și 
142 variante 25% a 2.792 lei;

Categoria 2 (12 rezultate): 
177 variante 100% a 302 lei și 
4.069 variante 25% a 75 lei;

Categoria 3 (II rezultate): 
1.621 variante 100% a 50 lei și 
36.745 variante 25% a 13 lei.

AȚI JUCAT
NUMERELE PREFERATE 7

• Pentru iubitorii de Loto 
care nu și-au procurat încă bi
lete pentru tragerea de vineri 2» 
mai 1983, precum și pentru cel

STEAUA - DINAMO
mini baschet" care va avea loc 
la Rm. Vilcea Intre 38 iunie 
și 0 Iulie. Printre alte pregă
tiri, menționăm amenajarea a 
șapte terenuri de minibasenet 
pe platforma din jurul Sălii 
sporturilor.
• Jocurile etapei de dumi

nică au adus clarificări in 
partea superioară a clasamen
telor Diviziei „B“ de tineret, 
în sensul că și-au asigurat 
calificarea In Divizia „A” echi
pele masculine Carpați grup 8 
Construcții București (antre
nor N. Danețiu) Academia 
militară Mecanica fină Bucu
rești (D Leca) și echipele fe
minine Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vilcea (D. Moise) și Mobila 
C.S.Ș. Satn Mare (Inlia An- 
derco).
* • Rezultate din ultima eta
pă a Diviziei .,B“ de tineret: 
masculin: Automatica Bucu
rești — Electrica Fieni 81—77 
(43—39). Carpați București — 
Știința Jiul Petroșani 66—55
(33—24), C.S.U. Otelul Galați
— Academia militară 81—82
(56—58). Automatica Alexan
dria — C.S.U. Otelul Galați
94—93 (43—43. 83—83), Comer
țul Lie. „Bolyai” Tg. Mureș — 
Carpați 75—100 (30-55): femi
nin: Voința Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Voința Gheorgheni 
75—67 (37—31), C.S.Ș 1 Alfa 
Oradea — Chimistul C.S.Ș 
Rm. Vilcea 53—51 (24—25)
Mobila C.S.Ș. Satu Mare — 
ICEMENERG București 96—65 
(57—28). Corespondenți: FL 
Dumitru, N. Ștefan, Șt. Nieo- 
lae, C. Albu, I. Ghișa. I. Toth. 
Gh. Arsenie.
• întrecerile zonale ale 

,,Daciadei" pentru seniori vor 
avea loc la Cluj-Napoca, Ale
xandria și Iași între 21 și 26 
iunie.
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DIVIZIA „A“ DE
în campionatul Diviziei -A” 

de tenis de masă au avut loc 
trei partide. Iată rezultatele :

FAIMAR B. MARE — C.S. 
ARAD (f) 3—5 și 2—5. Acu- 
zînd lipsa Lianei Urzică, băi- 
mărencele au cedat în ambele 
întîlniri. Victorii: Nela Stoinea 
(2+1), Mariana Vintiiă (1+1) 
pentru gazde, respectiv Mag
dalena Leszay (3+2). Gabriela 
Kadar (1+3), Irina Marton 1. 
(A. CRIȘAN-coresp.).

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ 
— C.S.M. BUZĂU (f) 5—3 și 
5—2. Deși au folosit garnitura 
secundă, mureșencele s-au im- 
ous prin victoriile realizate de 
Tflnde Nemeș 3 Margareta 
Boancă (2+3), Reca Mihai 1, 
Emeșe Erdeis 1, pentru învin
gătoare. respectiv Liliana Ro
man (1+2). Daniela Rășcanu 
1, Daniela Mușetoiu 1. (C. AL- 
BU-coresp.)

VOINȚA S. MARE — UNI- 

lul juniorilor și mal ales pen
tru federație. Valorile sigure, 
cu care să ne prezentăm ono
rabil la campionatele europe
ne de juniori în August sint 
puține la nivelul juniorilor 
mari, iar juriibrii de categoria 
a Il-a, oricît de talentăți, sint 
încă prea mici pentru a face 
față unui examen atît de 
greu...

îmbucurătoare este, în 
schimb, participarea numeroa
să, în clasamentul echipelor 
punctînd nu mai puțin de... 80 
de secții. Surprize plăcute: 
Steaua pe primul loc într-nn 
clasament de juniori și Dina
mo printre fruntașe (după ce 
ambele secțiî au fost criticate 
ani de-n rîndul pentru lipsă 
de rezultate și de preocupare 
la acest nivel...). în schimb, 
lista este încheiată de Rapid, 
cu o zestre de numai un 
punct!?

ce doresc să-și sporească șan
sele de mari cîștiguri, se rea
mintește că astăzi și miine sint 
ultimele zile de participare.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 18 mal 1983, se tele
vizează în direct tacepînd de la 
ora 16,45.
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CAMPIOANĂ A HANDBALULUI ROMANESC
CLASAMENTE FINALE

Masculin
pentru

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂo mobilizare foar-
Moraru, 4 jocuri (Lung 2) A DIVIZIEI

Rednic (6), Iorgulescu (6) Ungureanu (4)

Bălăci (5),

Dinâmo

Aurel NEAGU

echipă 
celor

cît timp 
structură 

valoare 
are mai

Gabor (5), 
mai jucat în

pen
al e- 
pen- 

ei la

22 20 o
22 14 2

22 14 1
22 13 0
22
22
22
22
22

Ștefănescu (5),

deși 
n-an

1-1 
1-1 
1-0 
6-0
5-0 
0-1

______ . 22
CSM Bon.**) 22 

*) Echipă 
•*) Echipă 

•••) Echipă

U. auf-Nop. 
Constr. Arad 
Pol». Ti*. 
Ind. Carp. M.* 
Constr. Or. 
Dinamo Bv. 
Relon Sâv
U. Craiova***)

fel de teamă a cuprins lotul 
nostru reprezentativ, antrenorii 
săi ți nu numai pe ei.

EPTT dte- 
valori au-

re-
8 jocuri din- 

fost cîștigate, 
unul pierdut ?

acum, 
cind s-a 

pentru 
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de la '4 
întrerupt 

jocul cu

poate fi păstra- 
de echipă in 

internațională 
puțin de jumă-

n CRAIOVA
9. Victorii: Tin- 
i 2+2, Bădescu 
2, dublu Bădoi, 
tru Învingători,
ai 1. (Z. KO-

ce 
fotbalis- 

sau nu 
s-a acci- 

fotbalul

Pamfil merită 
asemenea, jucă- 
Pop (9 goluri
2 în clasamen-

Cipru — Italia
Cipru - Cehoslovacia 
România — Italia 
Cehoslovacia - Cipru 

Suedia - Cipru 
România — Cehoslovacia 
Suedia — Italia 
Suedia - România 
Sued in — Cehoslovacia 
Italic — Suedia
Cipru - România 
Cehoslovacia — Italia 
Cehoslovacia — România

a-au Incnelat ln- 
cadrul turneului de 
tru divizia aecun- 
natulul național de 

mixte, cu parti
țiilor clștlgătoare 

rjudețene. Au obți- 
in 

oința

,.B“

In ‘ rest au _ _ ____ v___,__ ____ _______ >r,__ ____ ___
done (4), Geolgău (2), Cirțu (2), Stănescu (1), Bogdan (1), Dudu 
Georgescu (1), Văetuș (1), M, Sandu (1), Custov (1), I. Petcu (1).

Victo- 
-------- ----- Bucu- 

D. Vasile (București), Șoi- 
r.A. Clbla — Mecanică fi-

1. STEAUA2. Dinamo Buc
2. H.C. Mlnaur
4.
5.
t.
7.
(.
».

ÎS.
11.
12.

Klein (5), Țicieanu (4)

Z J»4-t2S sa
* 5S1-47S n

7 «ae-4S7 n
* sm-519 a

ii • ii tn-ut m
» 4 » 454-471 44

IS 1 11 502-514 42 
1« « U 44S-474 42
* 2 ti 475-4*5 42
7 1 14 445-44* 37 
7 2 13 444-521 36 

1 1 2S 450-624 32
•aneționatâ cu un punct, 
sancționată cu doua puncte, 
sancționată cu patru puncte. 

FEMININ
(6), Boloni

GRUPA A V-A
1962

1.V. România — Cipru 
8.iX. România — Suedia
6.X. Cehoslovacia — Suedia 
13. XI. Italia — Cehoslovacia 
13.XI. Cipru — Suedia 
4.X1L Italia — România

1983
12.11.
27.111.
16. IV.
16. IV.
15.V.
15.V.
29.V.
9.VI.
21. IX.
15. X.
»2.Xi.
16. X1.

Cămătaru (4)
întregime, dar mai adesea parțial : An-

(Slobozia). C.S.M. 
rla Bistrița: R. șov).
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LA CAIAC-CANOE (juniori)
Herăstrău o-ra den

ie concursului 
de caiac-canoe de 
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tele înregistrate ta 
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Voința Arad (Keller — Budin) 
2:15.8, C.S.M. Pitești + CM- 
utia Rm. VUcea (Ghiță ~ 
liciu) 2:16,3.

Clasament pe echipe 
pia București 52 p, 
« P,------ ----  ~
p. C.S. 
Vilcea

p. 
laciști 
cluburi

: OHm- 
Dinamo 

C.S.Ș. 2 Constanța 33£ 
Brăila șl Chimia Rm.

28.5 p. Marina Orșova 
etc. Au participat ca- 

și canoiști din 24 de 
și asociații sportive.

★
La sfirșitul acestei săptămîni 

se va desfășura, pe canalul 
Krîlatskoe din Moscova, una 
din cele mai puternice regate 
ale sezonului internațional. Me
morialul „Iulia Riabelnskaia”, 
la care vor participa șl spor
tivii români Agafia Buhaev, 
Teela Boreănea (caiac fete), 
ion Geantă, Ion Birlădeanu, 
Angelin Vel ea. Ionel Lețeaie. 
Ionel Constantin, Nicolae Fe- 
dosei (caiac), Ivan Patzaichin, 
Toma Simionov, Dumitru Be
ția, Feodor Gurei ți Costică 
Oiaru (canoe).

survenit modificări, locul maes
trului iugoslav Cvetkovid fiind 
luat de compatriotul acestuia, 
marele maestru Knezevid. Par
ticipă. de asemenea, actualul 
campion al Moscovei, tînârul $a- 
hist sovietic Anatoli Kremenețki.
• O serie de jucători jucă

toare din elita șahului nostru 
vor lua parte de la sfirșitul a- 
cestel săptămîni, la două Impor
tante turnee Internationale, mas
culin șl feminin, în orașul Salo
nic din Grecia. Invitați la aceste 
întreceri sin. marele maestru 
Victor Ciocâltea și maestrul in
ternațional Mihai Ghindi, ma- 
estra Internațională Ligia Jicman 
si maestra Judi ta Kantor.
• Au fost stabilite datele de 

desfășurare a celei de a 4-a e- 
dițli a Festivalului șahlst de la 
Sullna pentru trofeul „CAluțul 
de mare- întrecerile vor avea 
Ioc între 30 iulie și 11 august. 
Sînt programate, în frumosul 6- 
raș al Deltei, nu mai puțin de 
3 turnee dintre care 3 mascu
line. lncepînd cu cel rexervat 
maeștrilor, unul feminin fft «- 
nul adresat începătorilor, pio
nieri și școlari. Se primesc în
scrieri (pe adresa: Noel Taszia, 
c.p. 10, sullna 8*29)  pînl la data 
de 1S iunie.

tentice. Tinăra ei conducere 
tehnică — Ghiță Lieu și Va
lentin Samungi — i-a asigurat 
pregătirea necesară 
performante la nivelul preten
țiilor. locul II în campionat și 
medaliile de argint ta Cupa 
cupelor fiind mărturii ale Îm
plinirilor. Din păcate, nervo
zitatea prea mare a unora 
dintre jucători (Mircea Bedi- 
van, Ion Tase). ca șl fluctua
țiile inadmisibil de mari în 
comportare ale altora (Claudiu 
Ionescu. Virgil Marchidan, 
Mircea Grabovschî) reprezintă 
tare care grevează asupra ob
ținerii unui nivel și mai înalt. 
Chiar și tinerii si talentații 
Tudor Roșpa și George Dogă- 
rescu au început să se preocu
pe mai mult de arbitraj gi 
mai puțin de evoluția lor ta 
teren. întărirea disciplinei, 
mai multă sîrguintă In pregă
tire și un plus de ambiție sînt 
condiții absolut necesare 
tru un salt de calitate 
ehipei Dinamo București 
tru mărirea contribuției 
echipa națională.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
ne-a probat din nou posibili
tățile sale in practicarea anui 
handbal frumos șl eficient. 
Stabilizarea pe podiumul cam
pionatului, tiștigarea .Cupei 
României” șl realizarea unul 
veritabil record de eficacitate 
(608 goluri Înscrise!) stat tot 
atîtea performanțe dobândite 
ta acest sezon. Profesionistul 
de înaltă clasă care este Laseăr 
Pană și-a continuat acțiunea 
de consolidare a acestui cen
tru al handbalului românesc 
pe care — de fapt — d tasusi 
1-a creat, <Sndu-l «l mai multă 
pondere. Deși a avut sportivi 
eu mari fluctuații de formă, 
ta scădere evidentă de poten
tial sau staționari la un sl- 
*eî sub posibilitățile tor O»e- 
ooviei, Mîroniuc, Marieel V<rf- 
nee ș.a.). H.C. Mlnaur Baia 
Mare a reușit rt ae meneai 
Intre fruntașe prin efidența 
asigurată Iotului și frumusețe*  
handbalului practicat, prin ri
dicarea valorii unora dintre 
tocători (Gh. Covaeta. de pil
dă). prin tehnicitatea ri «sd- 
oltoa tactică a maîorltățîi eom- 
ponenKlor Săi.

La fete. Știința Bacău a do
minat tot grație iscusinței unui

AU CIȘTIGAT UN PKtbliLhOS 
TURNEU IN UNGARIA

Cit de mult Înseamnă o vic
torie ta campionatul european, 
indiferent de valoarea adver
sarului, am văzut luni seara ta 
citeva secvențe ta televizor. 
Fotbaliștii suedezi ae bucurau 
ca niște copii de fiecare gol, 
după ce în primele 45 de minute 
nu reușiseră, pe teren propriu, 
la Malmd, să înscrie în poarta 
echipei Ciprului. E greu, foar
te greu, fiecare joc, mai ales 
atunci cind • echipă se află 
in fruntea grupei și, normal, 
este urmărită asiduu de cele
lalte concurente la calificare. 
Pe de altă parte, de multe 
ori, echipa care conduce, cum 
a fost și cazul echipei Români
ei ptaă duminica trecută), se 
află in postura avarului care 
nu doarme noaptea de frică 
să nu i «e fure averea. O ast-

Intr-adevăr, ne-am temut 
pentru eâ ne-a fost prea 
dragă perspectiva calificării 
pe care o și vedeam realizată 
printr-o victorie asupra Ceho
slovaciei 1

în mediul fotbalului se spu
ne că cel mai greu meci este 
acela care urmează. Acesta 
este un mare adevăr, cu atit 
mai valabil atunci cînd 
echipa adversă are un palma
res valoros pe plan interna
țional, ca acela al echipei Ce
hoslovaciei, și foarte pozitiv 
vizavi de fotbalul nostru. Prin 
urmare. Înaintea meciului de 
duminica trecută nu a fost 
vorba de înfumurare după vic
toria obținută împotriva cam
pioanei mondiale. Italia, d 
dimpotrivă de multă grijă a- 
vînd ta vedere situația exis
tentă : a) valoarea echipei Ce
hoslovaciei care, ea șl echipa 
noastră a făcut remiză, la Mi-

taao eu Italia dar a inserts ți 
două goluri, b) echipa Uni
versitatea Craiova, raport al 
echipei naționale, a slăbit după 
decepția suferită tn urma eli
minării de către Benfica, a- 
tanci cind avea eel puțin »an 
as In mină”, e) Incertitudini 
tn formarea echipei naționale 
din cauza unor Indisponibili
tăți.

Această conjunctură a de
terminat. probabil, renunțarea 
la o verificare publică a echi
pei, așa cum s-a făcut înain
tea meciului cu Italia, ta întâl
nirea amicală cu Iugoslavia 
de la Timișoara, cînd eșecul 
(cu 0—2) a trezit la realitate 
și a produs

3-1 
2-0
2-2
2-2 
fr-1
0-0

22. XIÎ. halla - Cipru
CLASAMENTUL GRUPEI

1. Cehoslovoclo
2. Românie

5 2 3 0 12- 5 7
5 3 11 6-2 7

3. Saedio 4 2 11 8-4 5
4. Italia 4 0 3 1 3-4 3
5. Gpru 6 0 2 4 3-17 2

te puternică
Italia.

tn schimb, 
mai, de 
campionatul 
Cehoslovacia. . 
rut o notă prea intimă, fără 
o verificare .
reprezentativ, fără o dezbatere 
a problemelor eu care se con
fruntă lotul și antrenorii, fără 
propuneri, sugestii și critici 
care altădată erau trecute 
prin filtrul specialiștilor și 
uneori i-au ajutat pe aceștia. 
Ia fotbal există u singur se- 

jucători valoroși, foarte 
pregătiți și in fermă ta 
jocurilor, o echipă omo- 
șț puternică. Acum, cînd 

internaționali sint 
7 in 

videocase tofea-

eret: 
Mae 
data 
genă . 
făcătorii 
■tadiați, filmați și așezați 
documentările
nelor, orice urmă de așa-numlt 
.secret” dispare.

De obicei, după eșecuri te 
•pune și se scrie orice ți ori
cum. Aceasta este o altă față 
a aceleiași probleme, a dezba
terii publice, care trebuie să țină 
seama de complexul reprezen
tării internaționale a fotbalului 
nostru și nu numai de persoane.

într-unul din chenarele ală
turate se află rezultatele ob
ținute de echipa României In 
intilnirile oficiale de clnd la 
cirma echipei se află Mircea 
Lucescu (noiembrie 1981), ca 
și formațiile pe care el le-a 
folosit. Ce ..echipă fanion' 
zultă din aceste 
tre care 3 au 
două egale și

1. ȘTIINȚA BC. 22 16 1 5 547-466 55
2, Chimistul 22 15 2 5 538-484 54
3. Rulmentul 22 13 2 7 453-430 50
4. Hidrotehnica n ii i 9 429-436 46
S. A.E.M. The. 22 11 1 10 448-445 45
6. TEROM lăți 22 11 6 11 483-445 44
7. Confecția a 9 2 11 466-459 42
8. Mureșul 22 9 2 11 422-448 42
9. Progresu’ 22 9 1 12 436-445 41

16. Textila Buh 22 8 2 T2 413-493 40
11. C.S.M. Sibiu 22 7 1 14 426468 37
12. C.S.M. $f, Gh. 22 3 4 15 451*499  32

tehnician: Eugen Bartha. Deși 
a pierdut jucătoare de bază 
(Maria Verigeanu a lăsat un 
mare gol ta echipă), deși Iși 
bazează jocul mai mult pe se
micerc, neavind jucătoare la 
8 m, campioana a dominat și 
acest sezon, cucerind ambele 
trofee. Pregătirea, ambiția in
suflată, organizarea jocului — 
tată a tu urile Științei. atuuri 
create de antrenor. Chimistul 
Rm, Vilcea a fort adusă de 
antrenorul emerit Constantin 
Popescu pe locul II ta anul 
promovării ta Divizia „A”! O 
performantă pe care • subU- 
nlem. dar care — fiind, de 
fapt tot a untr tehnician de 
efită — ne obligă la o reflec
ție amară: avem mari tehni- 
rltmî. dar progresul handbata- 
M Mutra, atit ett există. e 
tacă foarte tont In fine. lUrf- 
meutul Brașov — cu prof. Re- 
■ns Drăgănesen la timonă — 
M-a asigurat „bronzul” 
multe dintre Jucătoare 
experiența faptei aspre. Marea 
dragoste pentru handbal din 
acest oraș, tradiția, consecven
ța dovedită în creșterea de
mentelor tinere talentate și 
entuziasmul spectatorilor me
ritau, desigur, această satisfac
ție.

Prin urmare există o selec
ție și o structură de 
menținută de-a lungul 
19 luni de tind Mircea Luces
cu, cel mai tînăr antrenor al 
echipei naționale, în același 
timp antrenorul cu cele mai 
multe selecționări, ca jucător, 
în națională, conduce lotul re
prezentativ, cu rezultate bune șl 
foarte bune, pînă la eșecul de 
duminică, să sperăm, acciden
tal.

Dar 
tă o 
care 
certă 
tate din echipă ? Nu sînt oare 
tn Divizia „A" jucători de va
loarea lui Augustin, Gabor, Ior
gulescu sau Klein care să 
fle încercați in echipa națio
nală ? Nu trebuiesc preparați 
viitorii titulari pentru cei 
vor părăsi activitatea 
tlcă, sint accidentați 
sînt în formă? Dacă 
dentat Cămătaru în 
nostru nu am putut avea pre
gătit un centru înaintaș de 
rezervă capabil să-l înlocuiască 
în echipa națională ?

Iată de ce Mircea Lucescu, 
directorul tehnic al F.R.F. cu 
care ne lăudăm pe drept cu- 
vînt în tară și peste hotare, 
un tip nou și modern de an
trenor, trebuie să se ferească 
de unele idei conservatoare, 
proprii antrenorilor uzați, să 
selecționeze și să verifice ju
cătorii țn „bătaia tocului”, așa 
cum a făcut-o la început în

meciurile publice cu „Selecțio
nata ”70“ sau cti a „Cangurilor'1. 
Cu cît selecționabilii se vor 
Iovi de dificultăți, eu atît mai 
mult' ei se vor maturiza iar e- 
chipa națională, fotbalul nos
tru vor avea de profitat 

Neuitînd ceea ce s-a reali
zat cu noua echipă națională 
plnă în prezent și ducînd mai 
departe lupta pentru califica
re și de reabilitare a acestui 
eșec pe teren propriu, federația, 
directorul tehnic, antrenorii fe
derali și colegiul eentral de 
antrenori trebuie să lărgească 
acțiunea de selecționare și ve
rificare a valorilor din fotba
lul nostru, de urmărire și con
trol a acestora la cluburi, să 
organizeze intilniri cu echipe 
din țări eu fotbal dezvoltat, 
dintre care unele sînt vecine 
eu noi.

De asemenea, este necesar, 
așa cum s-a vorbit, s-a hotărit 
dar s-a revenit apoi, în ultimii 
ani, să se modifice grabnic 
sistemul eompetitional in sen
sul reducerii numărului de 
echipe, îndeosebi Ia primele 
două eșaloane divizionare, 
pentru a se îndepărta cît mai 
multa neghină din griul fotba
lului ți a se facilita astfel 
creșterea mai rapidă de va
lori internaționale' In fotbalul 
românesc.

în perioada 10—li u,. 
bul Vasutas Spartacus din 
Nyîregyhaza (Ungaria! a orga
nizat un mare turneu de ju
niori (jucători născuti după 
l.IX 1968) la care au participat 
12 echipe din România. Italia, 
Austria. Iugoslavia. Franța, 
Cehoslovacia și Ungaria. For
mațiile respective au fost îm
părțite în două serii, cîștigă- 
toarele disputîndu-și finala.

Din țara noastră au partici
pat juniorii de la F. C. Baia 
Mare, care, cum ne-a relatat 
la înapoiere I. Frind, vice
președintele clubului au rea
lizai un frumos tur de forță, 
eîștigind turneul, fapt pentru 
care au fost răsplătiți cu un 
prețios trofeu. F.C. Baia Mare 
a obținut următoarele rezulta
te : 3—0 eu Școala centrală 
Budapesta, 14—1 cu Rante AC.

Vasutas 
fUnga- 
Kosice 
in fi- 
Buda- 

care

(Franța), 1—1 cu
Spartacus, 3—0 cu Eger 
ria), 2—0 cu Z.T.S.
(Cehoslovacia) și 2—0. 
nală, cu Ferencvaros
pesta. Un succes pentru 
juniorii băimăreni și antrenorii 
T. Pop și R. 
felicitări. De 
torul Marius 
marcate, locul
tul golgeterilor) a fost declarat 
cei mai bun jucător al tur
neului.

ȘTIRI, ȘTIRI
CUPLAJUL INTER-BUCURES- 

TEAN DIN DIVIZIA VA A-
VKA LOC M1LNE. Federația de 
fotbal a stabilit ea jocurile din 
cuplajul inter-bucureștean (Divi- 
«ta .B" — seria a H-a) să se 
dispute mii ne pe stadionul Re
publicii. Meciurile vor avea loo 
astfel: ora 16: Progresai Vulcan 
— Metalul ora 1»; Dinamo Vic
toria — Rapid. Celelalte partide 
aln etapa intermediară a seriei 
a n-a au loo astăzi.
_ IN SERIA A V-a A DIVI
ZIEI „c—, se dispută, azi (de la 
ora 18), etapa intermediară (a 
»-a) care programează urmă
toarele jocuri: Caraimanul Buș
teni — Chimia Brazi-Ploiești, 
LC.SXM, București — T.M. Bucu
rești. Metalul Plopeni — Carpați 
Sinaia. Tehnometal București — 
Flacăra roșie București, Danu
biana București — Abatorul 
București, Minerul Filipeștii de 
Pădure — A.S.A. Mizil și Aversa 
București — Viscofil București.

SEKIA I: C.S.M. Borzești — 
Oțelul Galați: I. Velea (Craiova), 
Prahova Ploiești — Dunărea Că
lărași: P. Iliescu (București). C.S, 
Botoșani — •i:ne:-u! Gura Hu
morului: D.. Teodorescu (Bucu
rești) Viitorul Mecanica Vaslui 
— . Gloria Buzău: s. Necșuleseu 
(Tîrgoviște). Unirea Dinamo Foc- 
șam. Ceahlăul P. Neamț: D. 
Avngeanu (București), Dunărea 
C.S.U. Galați — C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe: V. Titorov (Drobeta Tr. Se-

Viitorul 
(Bucu- 
F.C.M. 
Ganea 

— Glo- 
I (Bra-

verin) Delta Tulcea — 
Gheorgheni: N. Voinea 
rești), i.M.U. Medgidia — 
Progresul Brăila: Al. 
(Sloboziak C.S.M. Suceava 

Petrescu

seria A n-a: ______
ria București — Luceafărul 
rești: F " -
mii I.P.A. Sibiu _______ _ __
nă Steaua București: I. Medveș 
(Oradea), Carpați Mirșa — Au
tomatica București: M. Axente 
(Arad), Unirea Alexandria — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin: V. 
Curt (Medgidia). Metalul Bucu
rești — Precizia Săcele: M. Mau 
(Cluj-Napoca) Gaz metan Mediaș 
— ROVÂ Roșiori: G. Macavei 
(Deva), I.P. Aluminiu Slatina — 
Progresul Vulcan București : A, 
Gheorghe (P Neamț). Autobuzul 
București — Minerul Motru: S. 
Grosu (Călărași), Pandurii Tg. 
Jiu — Rapid București: A’. Mus- 
tătea (Pitești)

SERIA A III-a: Ind. sîrmei C. 
Turzil — înfrățirea Oradea: A. 
Mițaru (Rm. Vilcea), Rapid A- 
rad — Minerul Cavnic: L, Frun
ză (Sibiu), Gloria Reșița — Ar
mătura Zalău: A. Moroianu (Plo
iești) U.M Timișoara — Some
șul Satu Mare: Gh. Ofițeru
(București), „U“ Cluj-Napoca — 
Strungul Arad: N. Dinescu (Rm. 
VUcea), F. C. Baia Mare — 
C.S.M. Reșița: C. Teodorescu
(Buzău), U.T. Arad — Aurul 
Brad: I. Crăclunescu (Rm. Vil- 
eea), Metalurgistul Cugir — 
e.F.R. Timișoara: I. Vasi’e (Bucu
rești). Olimpia Satu Mare — 
CJ.L. Slghet: P. Pienescu (P. 
Neamț).



Aslărl la iași, meci international de rugby; Cicliștii noștri se remarcă in „Cursa Păcii"

POLITEHNICA - SELECȚIONATA ANGLIEI (23 de ani)
Ca și la Timișoara, oaspeții doresc să demonstreze

valoarea „școlii" ce o reprezintă

ECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASĂ IN ETAPA A 8-a!
cornel Nicolae a sosit pe locul doi. In același

IAȘI, 17 (prin telefon). In 
orașul de pe Bahlui au fost 
primiți cu interes rugbyștii 
din reprezentativa Angliei (pî-
nă la 23 de ani), care astăzi, 
de la orele 16, vor evolua pe 
stadionul „23 August" din lo
calitate în compania Politeh
nicii, divizionară A. Se înțe
lege că după victoria realizată 
la Timișoara în fața Universi
tății, interesul ieșenilor pentru 
acest meci, al doilea din ca
drul turneului pe care rugbyș
tii englezi îl susțin în Româ
nia. este în creștere...

Pregătirile lui „Poli* Iași, 
desfășurate sub conducerea 
unui colectiv de antrenori 
(Gh. Drobotă, P. Vizitiu, V. 
Gheorghiu, E. Mihail) au eli
minat multe din incertitudinile 
legate de alinierea celei mai 
bune formule de echipă. Fun
daș se pare că va juca Vasi- 
liu, iar ca aripi Băietu și Da
vid. Centrii vor fi Nistor și 
I. Mititelu, în timp ce pentru 
posturile de mijlocași, privirile 
s-au fixat asupra lui M. Miti
telu (la grămadă) și Doroftei 
(la deschidere). Constantin

ECHIPELE DE MOTOCROS
ALE ROMÂNIEI

LÂ ,SCUPA PRIETENIA"
După cîteva concursuri de ve

rificare în cadrul „Cupei F.R.M.-, 
echipele naționale la clasele 125 
cmc și 250 cmc alcătuite din 
Al. Uieș, Fl. Pop, L. Tomoșvari, 
P. Schmidt și, respectiv, E. Mill
ner, P, Titilencu, L. Dan, au 
participat la primele două etape 
ale „Cupei Prietenia* la moto- 
cros, desfășurate tn Polonia șl 
U.R.S.S. Schimbate în bine, e- 
chipajele noastre au avut □ com
portare mal bună decît tn edi
ția anterioară a acestei compe
tiții: Ostriida (Polonia) — 125
cmc tineret — 1. U.R.S.S. 15 p,
2. Bulgaria 12 p, 3. Cehoslovacia
10 p, 4. Polonia 8 p 5. România 
* p, 6. Ungaria 5 p, 7. R.D.G. 
4 8. Polonia n 0 p, >. Cuba
o p: 250 cmc seniori — 1. Ceho
slovacia 15 p, 2 Ungaria 12 p,
3. Bulgaria 10 p, 4. Polonia I p, 
5. R.D.G. 6 p, 6. U.R.S.S. 5 p, 
7. România 4 p, 8. Cuba 0 p, 9. 
Po'onia H 0 p; Vitepsk (U.R.S.S.) 
125 cmc — 1. U.R.S.S. 15 p, 2. 
Cehoslovacia 12 p, 3. R.D.G. 10 
p. 4. Polonia 8 p 5. România 
6 n. s. Bulgaria 5 p, 7. Cuba 4 
p 8. Ungaria 3- p; 250 cmc — 
1. U.R.S.S. 15 p. 2. Cehoslovacia 
12 o. 3. Bulgaria 10 p, 4. R.D.G. 
8 p. 5. România 6 p, 6. Un
garia 4 p. 7. Cuba 3 p. Moto- 
cicllștli noștri au fost însoțiți de 
antrenorii Gh. loniță, șt. Chițu 
Ji mecanicul Gh. Dumitru.

Motocrosiștii români vor evo
lua duminică tn cadrul etapei a 
treia a „Cupei Prietenia* pro
gramată la Dalecin (Cehoslovacia).

Laurențiu va purta nr. 8 (în
chizător de grămadă), iar ca 
flanker! vor fi utilizați Ne- 
mesniciue (dar nerestabilit în
că, după un accident mal 
vechi), Vasluianu sau Măcă- 
neață. In schimb, 4 candidați 
pentru Unia a Il-a: Cîrstei, 
Andrei, Demian și Ștefiuc. 
Ebu apare cert la talonaj a- 
vînd ca stîlpi pe Petrișor și 
Tunaru. Rezerve : Hău și Va- 
silache — fundași, Bălteanu — 
centru, Paraschivescu — „u- 
vertură* și Pătrăhău — stîlp. 
„Oricum — ne asigura ing. 
Sandu Viîle-Gorun, vicepre
ședintele secției de rugby de 
la „Poli* Iași — sportivii noș
tri sint dornici să realizeze un 
meci și un rezultat eit mai 
bun, in fața unei echipe care 
s-a dovedit redutabilă, cum 
este cea a oaspeților—".

Apropo de oaspeți, rugbyștii 
englezi au efectuat un prim 
antrenament, luni, imediat du
pă sosirea la Iași, apoi marți 
un al doilea. Conducerea teh
nică a echipei nu preconizează 
modificări spectaculoase, dat 
fiind faptul că la Timișoara 
formația aliniată a dat depli
nă satisfacție, și in special 
Stringer, Bailey, Melville, Ri
chards, Pinnegar, Dixon și 
Redfern, care vor fi titulari șl 
aici. Arbitrul meciului, tot An
dri Peytavin (Franța), exce
lent la Timișoara.

La Iași, numeroașe afișe și 
panouri fac cunoscut eveni
mentul. în acest sens trebuie 
subliniată inițiativa C.J.E.F.S. 
și a Inspectoratului școlar, de 
a populariza acest meci în toa
te unitățile de înv&țăminL 
Mai mult, pentru a spori in
teresul elevilor pentru rugby, 
organizatorii au programai, In 
deschidere (de la orele 15), un 
meci între echipele Clubului 
sportiv școlar și selecționai» 
lașului care va lua parte Ia 
Întrecerile „Daciadci*. Așadar, 
un cuplaj inedit

Tiberîu STAMA

Curta maratonului se bucu
ri de multi popularitate tn 
rindurile tinerilor alergători 
turci, dintre care, de-a lungul 
anilor, «-au afirmat cifiva 
sportivi cu bune rezultate la 
nivelul Jocurilor Balcanice fi 
al altor competiții de presti
giu : Veli Balli. Ismail Aktas. 
Ismail Karagoz etc.

Duminică, la Frankfurt pe 
Main, tradiționalul maraton a 
fost dominat de alergătorii 
turci Ahmed Altun (2:12:41) — 
in imagine — și Mehmet Terzi. 
clasați pe primele două locuri 
(Telefoto: AP-Agerpresl
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i I 
s LA 0 PALMĂ DE 100 METRI LA SULIȚĂ! ș 
v> i—
o. A mai rămas acolo o bagatelă de cîțiva centimetri pentru*- 

ca acum recordul mondial la aruncarea suliței să fi fost de— •
• 100 metri I De necrezut, par și simplu de necrezut noul re- w 

cord, realizat duminică, la Westwood, In California, de sun- K
iu țașul american Tom Petranoff este doar la 28 de centimetri, “ 
«ș de o limită care, cu numai puțină vreme In urmă. Unea de £ 

domeniul utopiei: 100 de metri. înseamnă ded că s-a ajuns la
_l situația în care aruncarea suliței nu— mai are loc pe un ț
• stadion, fără riscul unor accidente. înseamnă ded. că este
K mai actuală ca oricind propunerea avansată de noi anul tre- ac 
țu | cut, in ziarul „Sportul*, ca Federația Internațională de atle- £ 

tism să revizuiască, de urgență, „dimensiunile* materialelor 
, de aruncat, sporind greutatea suliței, spre exemplu, de la

— 800 gr (cît cîntărește acum) la 1000 gr 1 •
w Noul recordman are 25 de ani șl tace parte din clubul

„Southern California striders". în 1982 a fost al 10-lea arun- ac 
țyl câtor In bilanțul mondial, cu 88,40 m (la T-ahti. în Finlanda), 
*>. în 1981 Insă el nld n-a figurat între primii 107 aruncători din £ 
“- lume, luați tn evidență, cu rezultate de peste 00 m ! (76,04 m). 
e' Alte rezultate: 1980 — 85,44 m 1979 — 78 18 m, 1978 — 79,74 m. > 
w tn acest sezon, tn Ianuarie, tntr-un concurs tn Australia.

Petranoff a obținut însă o performanță de 90,72 m. ac
Duminică, la Westwood In prima încercare, Petranoff a 

l® aruncat 83,74, iar tri a doua a înregistrat noul record — 99,72 £ 
I m, ekact cu 3 metri superior celui precedent al ungurului

Ferenc Paragi. •
I tn istoria modernă a aruncării suliței prima performanță 
ac oficială a măsurat 61,45 m șl a aparținut finlandezului Julius g 
S Saaristo, din 25 mal 19",2, Iar primul record mondial datează, jț, 
g din același an, de la 29 septembrie șl a fost realizat de £

I suedezul Eric Lemming cu 62,32 m. Rezultă, deci, câ In 71
• de ani recordul lumii la aruncarea suliței a fost Îmbunătățit • 

cu 37,40 m.
ac Principalele etape („barierele* la 70 m, 7S m, 80 m, 85 m. g
— 90 m și 95 m) tn existența acestui record mondial au fost: jr 
£ 71,01 m Erik Lundqvist (Suedia) Vlipurl 8.10.1927

76,10 m Matti Jarvinen (Finlanda) Helsinki 7.6.1933
• 30,41 m Franklin Held (S.U.A.) Pasadena 8.8.1953 •

85,71 m Egil Danielsen (Norvegia) Melbourne 26.11.1956
6C 91,72 m Terje Pedersen (Norvegia) Oslo 2.9.1964 “
— 96,72 m Ferenc Paragi (Ungaria) Tata 23.4.1980
53 tn cei 71 de an! de existență al recordului mondial au •■£ 

fost înregistrate 43 de îmbunătățiri de către 22 de atlețl. Cele
• mai multe recorduri le-au realizat finlandezii Jonnl Myyra — 7 • 

(în perioada anilor ’101 șl Matt! Jarvinen — 11 consecutive
g (în an!! ’301. “

Romeo VILARA t/> 
ÎL “■
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BERLIN, 17 (Agerpres). — 
Cea de-a opta etapă a „Cursei 
Păcii14, desfășurată marți pe 
traseul Halle — Karl Marx 
Stadt, a avut printre animato
rii săi pe ciclistul român Cor
nel Nicolae, clasat la finiș pe 
locul doi, după ce împreună cu 
Edel Garcia (Cuba), Gyorgy 
Szuromy (Ungaria) și Claude 
Carlin (Franța) a participat la 
acțiunea decisivă care a impri
mat o trenă rapidă întrecerii 
șl a făcut-o foarte interesantă 
de-a lungul celor 157 km.

Desprinderea de pluton s-a 
produs înaintea sprintului cu 
premii de la Gera (km. 71). 
ciștigat de Garcia, urmat de 
Carlin și Cornel Nicolae.

„Cuartetul* celor din față ru
lează intr-un tempo susținut 
mărindu-și avansul, care la un 
moment dat este de peste 5 
minute. La Zwickau (km 113), 
primul trece Carlin, urmat de 
Cornel Nicolae. Spre sfîrșitul 
etapei, pe ultimii 30 de km, 
plutonul contraatacă reușind să 
reducă din diferență, pînă la 
3 minute.

Clasamentul etapei a 8-a : 
1. Garcia (Cuba) a parcurs 157 
km in 4:05,43 ; 2. Cornel Nico
lae (România) ; 3. Szuromy
(Ungaria) ; 4. Carlin (Franța) 
— toți In același timp cu În
vingătorul ; 5. Ludwig (RDG) 
4:03,53 ; 6. Wekema (Olanda) ;

limp cu Învingătorul
7. Suun (U.R.S.S.) ; 8. Boden 
(RDG) ; 9. Ciujda (U.R.S.S.) ; 
10. Romașcanu (România) toți 
în același timp.

Pe echipa, etapa a fost ciști
gată de România, urmată de 
Ungaria și Cuba, toate trei 
formațiile cu timpul de 12:21,01.

In clasamentul general con
duce Oleg Ciujda (U.R.S.S.), 
iar pe echipe R. D. Germană. 
Selecționata României se află 
pe locul 7. Astăzi este zi de 
repaus la Karl Marx Stadt. 
Cursa se reia joi cu etapa a 
9-a Karl Marx Stadt — Usti 
(181 km), in cursul căreia ca
ravana va intra pe teritoriul 
Cehoslovaciei.

C.S.Ș. SIBIU - S.K. CHEMIE HALLE 36-48 LA SĂRITURI IN APĂ
Tradiționala intilnire inter

națională de sărituri In apă 
dintre echipele C.S.Ș. Sibiu și 
S.K. Chemie Halle, desfășu
rată In bazinul Olimpia din 
Sibiu, a fost ciștigată de spor
tivii oaspeți : 48—36. Ocupan- 
țil locului I : trambulină 1 m: 
născuți in 1969, băieți : U. 
Krausse (S.K.) 368,15 p, fete : 
Arina Manta (CLS^.) 338,80 p; 
1970, băieți : D. Hamann (S.K.) 
325,35 p, fete : Luana Pătac

(C.S.Ș.) 342^5 p ; trambulină 
3 m : 1966, băieți : F. Junge 
(S.K.) 465,25 p, fete : Birgitte 
Muhlenbruch (S.K.) 391,45 p ;
1969. băieți : U. Krausse 404,30 
p, fete : Arina Manta 382,20 
p ; 197#, băieți : D. Hamann 
393,15 p, fete : Ute Wetzig 
(S.K.) 364,25 p ; platformă :
197#, băieți : F. Junge 396,80 
p, fete : Birgitte Muhlenbruch 
391,45 p.

Ilie IONESCU-coresp.

TURUL ITALIEI
Etapa a 5-a a Turului ciclist 

al Italiei, Perni—Vasto (269 km), 
a fost ciștigată de spaniolul 
Eduardo Chozăs in 6hl5:25. L-au 
urmat italienii Vittorio Alger! 
la 21 sec. și Giusepue Saronni 
la 24 sec. In urma acestei eta
pe în fruntea clasamentului ge
neral individual a trecut ita
lianul Silvano Contini, urmat 
la 12 sec de campionul mon
dial Saronni, și la 17 sec. de 
suedezul Tommi Prim.

PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
• Azi vom cunoaște câștigătoarea Cupei UXfX • Finala „Cu
pei Angliei* - cea mai veche competiție oficială din lume-

După ce F.C. Aberdeen a 
ciștigat „CUPA CUPE
LOR*. iată-ne in ziua 

cind vom afla și a doua lau
reată a competițiilor europene, 
cea a Cupei U.E.F.A, Astă 
seară, va avea loc, la Lisabo
na, returul partidei dintre 
Benfica și S.C. Anderleeht Qn 
tur 0—1). Vor reuși lusitanii

să câștige la două goluri dife
rență tn fața formației lui 
Van Himst? La un scor de 
2—1 sau de 3—2 pentru gazde, 
sau la rezultat egal ciștigă ta
rii Cupei vor fi oaspeții. La 
1—0 pentru Benfica, după 90 
de minute, vor urma prelun
giri. Dacă și după 120 de mi
nute scorul va rămine ne

..BtlORD MONDIAL
Pf 21 Dt ORE !

VARȘOVIA. 17 (Agerpres). 
Deși Uniunea dclistă interna
țională nu recunoaște recordul 
mondial pe durata de 24 de 
ore. de-a lungul anilor nume
roși rutieri și-an încercat for
țele în această Întrecere cu 
timpul. Recent polonezul Sta
nislaw Grocholski a parcurs, 
pe un circuit 829,700 km de
pășind cu 14 km vechiul re
cord* deținut din anul 1970 
de englezul Cromack

S1LHAVA. 69,12 ■ LA DISC
Intr-un concurs de atletism 

la Fraga, aruncătoarea ceho
slovacă Silhava a realizat cj 
69,12 m un nou record națio
nal la disc. Alte rezultate- 
greutate: Hubeș 21.03 m. 400 
m: Tomko (19 ani) 46.05

schimbat. departajarea se va 
face prin lovituri de la 11 m. 
Duminică. In campionat. Ben
fica a surclasat pe ultima cla
sată, Alcobaca cu 8—I! A ju
cat și Stromberg, dar a lipsit 
Fillpovici, ușor accidentat, care
va juca probabil astăzi.

Simbătă. va avea loc un 
alt eveniment deosebit 
(deși este vorba de o 

competiție internă) care se 
bucură de o popularitate enor
mă: finala „CUPEI ANGLIEI*.
cea mal veche competițid ofi
cială fotbalistică din lume, a- 
flată acum la cea de a 102-a
ediție.

Prima finală a avut Ioc Ia 
16 martie 1872 si de atunci 
Cupa nn a cunoscut decît

„Wembley Stadium*. Acesta a 
fost inaugurat cu 60 de ani in 
urmă, adică în 1923, cind in
teresul iubitorilor de fotbal 
din Anglia a fost fără prece
dent. Cu cîteva ore înaintea 
începerii finalei, dintre Bolton 
Wanderers și West Ham Uni
ted. în jurul stadionului 
.,Wembley* s-au adunat circa 
100 000 de iubitori ai fotbalu
lui. în ciuda măsurilor luate 
de organizatori, o mare parte 
dintre cei râmași in afara 
imensei arene au pătruns pe 
teren și l-au umplut pînă la 
refuz. Cu greu s-a putut eva
cua terenul de joc și supraîn
cărcarea peluzelor astfel că 
Începerea partidei a întîrziat 
cu aproape o oră. A ciștigat 
Bolton cu 2—0.

Dar și Cupa își are istoria 
ei... Trofeul, de argint masiv, 
este, de fapt, cel de «1 treilea, 
deoarece primele două au fost 
furate: primul, creat în 1872, 
a dispărut în 1895, iar al do
ilea, cîteva luni mai tirziu a 
fost subtilizat din vitrina ma
gazinului „Newton Row". Cupa 
adevărată, cea de azi. datea
ză din 1910 și este păzită cu 
strășnicie. . .

două Întreruperi, in perioada 
războaielor mondiale; la star
tul actualei ediții s-au aliniat 
478 de echipe din diferite cam
pionate inferioare, alături de 
cele 92 de formații din eele 
patru ligi superioare. „Cupa 
Angliei* este cu adevărat o 
competiție de masă. foarte 
mult iubită de englezi. Succe
sul Cupei a dus. mai apoi, la 
ideea organizării unui campio
nat după sistemul -elui cu
noscut astăzi de not Pînă tn 
1923 finala s-a desfășurat pe 
diferite terenuri tn mai 
multe orașe. Nu exista încă

Simbătă se vor întîlni, în fi
nală. renumita Manchester 
United (de patru ori cîști- 
gătoare a Cupei — cu mulți 
internaționali în echipă. ca 
scoțienii Buchan. McOueen, 
Macari. englezii Gidman, Wil
kins. B. Robson și Coppell 
etc.) și formația Brighton (fă
ră jucători cu nume sonore), 
care a retrogradat în acest an 
în liga a doua. Dar de rfte 
ori in Cupa Angliei „buturuga 
mică nu a răsturnat rarul ma
re* ?

Ion OCHSENFELD

Aseară, In C. E. de Juniori

ITALIA - ROMÂNIA
Aseară, la Londra in der- 

byul grupei B a campionatu
lui european de fotbal — ju
niori, echipa Italiei a învins 
pe cea a României cu 2—0 și 
s-a calificat pentru semifinale.

2-0
tn celălalt joc din grupă, Iu
goslavia — Turcia 3—1.

In semifinale se vor intilni 
Italia cu Franța și Cehoslova
cia cu Anglia.

TELEX ** TELEX 9 TELEX > TELEX • TELEX® TELEX ® TELEX • TELEX 9 TELEX
BASCHET 9 La Kraguevac. In 

al doilea med amical masculin : 
Iugoslavia — Italia 106—88 (40—-42) 
• în prima zi a turneului de la 
Palma de Majorca : U.R.S.S — 
Panama 93—77 (51—38).

GIMNASTICA • La Dedn 
(Cehoslovacia) în meci masculin: 
R. D. Germanâ — Cehoslovacia 
553,55 — 549.65 p. La Individual 
compas primul s-a clasat S. 
Kr^f (R.D G°rmană) cu 113.15 p.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Chorzow a fost cîștlgat de

lormația locală A.K.S., învingă
toare cu 31—21 tn finala cu Ruch. 
Pentru locul trei : Slovan Bra
tislava — I.F.K. Arbota (Elveția) 
19—13.

FOTBAL • Finala campiona
tului brazilian se va desfășura 
între Flamengc Rio de Janeiro 
șl Santos. In meciurile retur ale 
semifinalelor: Atletico Mlnelro — 
Santos 0—0 (1—2 în tur): Atleti
co Parant — Flamengo 2—0 
(0-3).

RUGBY • La Sofia, tn meci

amical: Polonia — Bulgaria 12—7
ȘAH • In runda a 11-a a tur- 

neulu4 de la Varșovia Ovidiu Foi
șor l-a învins cu negrele pe o^- 
ionezul Szimczak. Conduce Dorf
man (U.R.S.S) cu 8,5 p, urmat 
de Uhlmann (R D.G.) 6,5 p. Foi
șor are 4.5 p șl ocupă locul 9.

TENIS • La Foro Italico (Ro
ma) tn primul tur al camoio- 
natelor internaționale ale Italiei. 
Florin Segărceanu l-a întrecut 
cu 6—2. 3—6, 6—1 pe brazilianul 
Marcos Hocevar.

teiei ;• 35e romsp.
t ). L L 4


