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UN BOGAT SF1RSIT DE SĂPTĂMÎNĂ 
PENTRU ATLETII NOȘTRI FRUNTAȘI
• Participări la concursurile internaționale din 
Spania și Bulgaria • La București, Concursul 

seniorilorprimăvară al
Pe stadionul de altitudine din 

Poiana Brașov au avut loc fi
nalele campionatelor republi
cane universitare de atletism, 
fiind înregistrate citeva per
formanțe remarcabile și noi 
recorduri ale competiției, cum 
sînt cele ale constăntenHor :

EV A ZORGO

m,Paul Stanciu 10,2 — 100 
Gheorghe Cojocaru 7,78 m 
lungime șl Mihai Ene 16,47 m 

rezultate : 
Drăgoescu 
Drăgoescu

Sandu 48,1,

— triplusalt. Alte 
800 m — Petru 
1:48.4. 1500 m — 
3:49,3. 400 m — Ion

PROLETARI O1N TO Ai» TARILE, UNITIVA I

R. F. Germania, 
republican de

Buiigă 2,04 m.
Dumitru Sapoval

înălțime — Ion
5 000 m 
15:15,2.

Unii dintre atleții noștri frun
tași se vor afla zilele acestea 
în competiții peste hotare : A- 

■ nișoara Cușmir si Fit* Lovin 
vor evolua simbătă la Furth, 
în R. F. Germania. Vali Iones- 
cu. Stela Manea, Maria Radu, 
Sorin Matei, Bcdros Bcdrosian 
și Iosif Nagy vor concura du
minică la Zaragoza. în Spania, 
iar Mihaela Stoica, Elena Lina, 
Daniela Matei, Iboia Korodi, 
Gina Ghioroaie, Niculina Vasi
le, Florența Crăciunescu, Petru 
Drăgoescu, Gyorgy Marko. 
Gheorghe Buruiană, Dumitru 
Sapoval si Dan Simion vor 
participa la întrecerile tradițio
nalului cros al ziarului „Narod- 
na Mladei”, la Sofia.

Cei mai multi dintre atleții 
noștri fruntași vor fi însă pre- 
zenți la startul celei mai im
portante competiții a începutu
lui de sezon. Concursul repu
blican de primăvară al senio
rilor. la care sînt înscriși si u- 
nfl dintre cei mai merituoși 
atleți juniori. Printre concu
rent! se vor afla : Paul Stan- 
ciu, Johann Schromm, Gheor
ghe Moioroea. C-tin Roșa, Ion 
Oltean, D-tru Iacob, Ion Bulac, 
Gheorghe Lina, 
Ion Zamfirache, 
Liliana Năstase, 
ghin, Corina 
ZSrgO-Raduly ș.a.

Sîntem. 
să vedem 
pe planul 
sfîrșit de

Daniel Albu, 
Nicolae Bîndar, 
Mihaela Lo- 
Gărbea, Eva

evident, nerăbdători 
ce ne va aduce nou. 
performantei, acest 
săptămînă ?

portu
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De astăzi, la București și Arad

ÎNTREAGA ELITĂ A HANDBALULUI ROMANESC 
ÎN FINALELE „DACIADEI" DE// PERFORMANȚA
Astăzi — în sala Rapid din 

Capitală (băieții) și în Sala 
soorturilor din Arad (fetele) — 
încep turneele finale ale „Da- 
ciadei” de performanță la hand
bal. 16 reprezentative masculi
ne și 16 feminine ale județelor 
calificate in faza finală (5 din 
preliminarii și 11 direct — la 
băieți. 6 din preliminarii și 10 
direct — fete) își vor disputa 
șansele de a urca pe podiumul 
marii competiții naționale și 
întrecerile lor vor fi fără îndo
ială pasionante. Anticipația 
noastră se bazează pe existența 
in componența formațiilor fina
liste a Întregii elite * handba
lului românesc.

Selecționata masculină a 
Bucureștiului, de pildă, este o 
combinată Steaua — Dinamo 
(cu Vasile Stingă, Nicolae Mun- 
teanu, Marian Dumitru, Mircea 
Bedivan, Vasile Oprea și alții), 
cea a Maramureșului se con
fundă cu H. C. Minaur Baia

Cu cinci etape înainte de final în Divizia „A“ de fotbal

Mare. Timișul își are baza in 
Politehnica Timișoara s.a.m.d., 
în timp ce la fete Bacăul va fi 
reprezentat de Știința — cam
pioana țării și ciștigătoarea 
„Cupei României”. Vîlcea de 
Chimistul (cu Mari* Verigeanu 
in frunte). Brașovul de Rul
mentul, Bucureștiul de o com
binată Confecția — Progresul 
— Rapid etc. Sperăm însă că 
această mare întrecere va fi 
folosită si pentru lansarea In 
arenă a unor elemente tinere, 
că echipele vor încorpora în 
rîndurile lor talente autentice 
din „noul val”.

Adevăratul maraton handba
listic care Începe astăzi (32 de 
partide la băieți și tot atîtea la 
fete) reunește la start urmă
toarele reprezentative județe
ne :

Băieți : Timiș, Bihor, Galați. 
Constanța (seria I). București. 
Dolj. Cluj, Salu Mare 
(seria a Il-a). Maramureș. Ba
cău, Arad, Caraș-Severin (se
ria a III-a), Neamț, Brașov, 
Sibiu, Dîmbovița (seria a IV-a);

Fete : București, Bacău. Vas
lui, Vrancea (seria I). Timiș.

Vasile Stingă, veritabil lider va
loric In handbalul românesc, tn 
atac. II vom revedea, tnceplnd 
de astăzi, in finalele „Dacladel” 

Foto: N. DRAGOȘREZULTATELE DE EA BUCUREȘTI ȘI CONSTANTA
AU MAI LIMPEZIT APELE • • •

(Continuare In pao 2-3)

Lazăr Baroga despre recentele campionate europene de juniori

O Liderul, Dinamo, urmărit.
realmente, doar de Universitatea
Craiova • Politehnica lași eva
dează din zonă, lăslndu-le singure
ne F.C. Constanta șl Politehnica
Timișoara • F.C.M. Brașov mai
are dreptul să spere • Presta
țiile In cupele europene se pregă
tesc. din timp, in campionat
• „Recoltă" nedorită de carto-

Intre Nicolae și Ion Marin, portarul Moraru va reține cu o mai 
mare siguranță balonul (Fază din meciul Sportul studențesc - Dinamo) 

Foto : Dragoș NEAGU

a-și încuraja 
în tentativa 
distanța de 

o separa de

MARILE PERFORMANȚE LA HALTERE 
ÎNCEP ACUM LA VlRSTA ADOLESCENTEI...
Dorel Mateeș și Vlad Nicu au cucerit 5 medalii

trei partide res- 
toate ale Universității

în Divizia „A“ de fotbal mai 
sînt de parcurs doar 5 eta
pe și 
tanță
Craiova și vom cunoaște dez-
nodămîntul într-una din cele 
mai agitate ediții de campionat 
desfășurate în ultimii ani. 
Ceva-ceva insă, atît în fruntea 
ierarhiei celor 18. rit șl în 
zona lanternei, a început să se 
limpezească de miercuri, grație

rezultatelor mai puțin prevă
zute Înregistrate la București 
șl Constanta.

Intr-adevăr, o bună 
din ceața care acoperea 
rile clasamentului s-a 
odată cu consumarea mult aș
teptatului derby Sportul stu
dențesc — Dinamo București. 
Tinerii și înflăcârații suporteri 
ai formației „alb-negrilor" au 
venit în „Regie” in număr im-

parte 
piscu- 
risipit

presionant pentru 
echipa de inimă, 
ei. de a anihila 
două puncte care 
adversara ei, și au sfirșit prin a 
aalauda, cu sportivitate, „ll“-le 
dinamovist. Tntr-atit de clară, 
de convlngătoare a fost victo-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag 2-3)

într-o competiție de
La San Marino s-au înche

iat recent campionatele euro
pene de haltere pentru juniori 
(pină la 20 de ani). La această 
importantă competiție a „nou
lui val” s-au aliniat la start 
156 de sportivi din 23 de țări, 
printre care și doi tineri ro
mâni — Vlad Nicu și Dorel 
Mateeș —, care au obținut re
zultate și poziții remarcabile în 
clasamentele categoriilor res
pective. La Întoarcerea dele
gației. am stat de vorbă cu 
Lazăr Baroga. secretarul fede
rației de specialitate, care ne-a 
împărtășit citeva din impresiile 
sale.

— Cum aprecia# evoluția 
celor doi sportivi români care 
s-au impus pe plan european?

— Ambii s-au comportat ex
celent, dar tn primul rind 
Vlad Nicu care a cucerit 3 me
dalii la categoria semigrea.

în acest sezon, dator itâ noilor amenajâri

ȘTRANDUL TINERETULUI PROMITE SA FIE 
GAZDA BUNĂ RAMURILOR NATAȚIEI

Mult a fost, puțin a ră
mas ! Deocamdată au „in
trat în pîine” poloiștii. mem
bri ai secțiilor Progresul. 
C.S.Ș. Triumf. Steaua și 
C.S.Ș. 1 București, care. în- 
cepind de luni dimineață, 
au beneficiat de bazinul de 
50 de metri de la Ștrandul 
tineretului din Capitală, 
înnoit de parcă ar fi altul 
decît cel de anul trecut 
cînd reclamațiile (vizind 
puritatea apei, de pildă) 
erau frecvente. Acum. însă 
apa este „cristal” și menți
nută permanent la tempera
tura necesară pentru ca an
trenamentele si meciurile să 
se desfășoare in condiții op

time. Ce s-a întreprins pen
tru ca bazinul să aibă altă 
„fată”, pentru ca întreaga 
bază — cea mai complexă 
din tară pentru ramurile ua- 
tației — să ofere condiții e- 
vident superioare celor de 
anul trecut, ce noutăți au 
intervenit în beneficiul spor
tului de performanță 7 Iată 
întrebări pe care le-am a- 
dresat șefului bazei, tovară
șul MIRCEA STERE, pe ca
re l-am găsit tn miilocul 
lucrătorilor, supraveghind si 
îndrumind activitatea aces
tora.

— L* noi sini multe nou
tăți. dar eu mă voi referi 
doar la cele mai însemnate

și voi incepe eu lucrările Ia 
stația de filtrare a apei, că
reia i s-au adăugat pupitrul 
de automatizare si un bazin 
tampon pentru spălarea fil
trelor. Datorită acestor lu
crări. toate bazinele — înot, 
polo, sărituri, cel al centru
lui de inițiere și eel rezer
vat publicului venit I* 
ștrand — au permanent apă 
curată si încălzită la tem
peratura cuvenită. Am vă
zut că vă uitați oarecum 
surprins la bazinul de 50 de 
metri. Aveți dreptate. de-

0 STANCULESCU
Ieri dimineață l-a» antrenat poloițtU de 
ta C.S.Ș. 1. P« fundatul fotografiei se vede 
ecranul pe care va fi montată instalația 

electronică pentru focurile de polo.
Foto: Ion MIHAICA

ridicat nivel tehnic
fiind singurul dintre toți par
ticipanta care nu a ratat nici 
o încercare ! Iată evoluțiile 
sale : .smuls" — 155 kg; 160 
kg ; 162,5 kg, record național 
de juniori — medalie de ar
gint ; „aruncat" — 195 kg; 
202,5 kg ; 205 kg, record națio
nal de juniori — medalie de 
bronz. La total : 367,5 kg, re
cord național de juniori — me
dalie de bronz. Această per
formanță este cu numai 2,5 kg 
sub recordul țării la seniori, 
deținut de Vasile Groapă. 
Nicu a terminat la egalitate cu 
cel de al doilea clasat, bulgarul 
D. Petrov campion mondial 
anul trecut, dar acesta din ur
mă a fost avantajat de greu
tatea corporală mai mică. An
trenorul lotului bulgar Petar 
Kamelov cunoscut specialist, 
afirma că Nicu are două cali
tăți excelente : viteză ți teh
nică. Dealtfel, el ocupă locul 6 
in lume in ierarhia valorilor 
din acest an. Dacă va mai pro
gresa citeva kilograme va a- 
vea de spus un cuvînt greu 
ți la Olimpiada de anul vi-

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag o 4-a)

ULTIMELE CONCURSURI
DE SCRIMĂ ÎNAINTEA

CAMPIONATELOR MONDIALE

(Continuare M paj 2-3)

După ce. tnceplnd de astăzi șl 
pină ta 27 mal. juniorii n (14— 
17 anii tsi vor disputa la Bucu
rești ta sala Floreasca. con
cursul republican. la începutul 
lunii viitoare oei mai buni scri- 
meri din țară se vor reuni, tot 
In Capitală la ultimul concura 
dinaintea campionatelor mondia
le dulie. Viena). Astfel, ta ziua 
de 1 iunie floretlștil sl sabreril 
vor concura ta cadrul fazei fi
nale a .Daciadei”. iar In 10 iu
nie noretlsteie sl spadasinii, a- 
cente probe individuale fiind ur
mate de etapa a n-a a dlvl- 
ziltor „A" *1 „B-.



® ULTIMUL MECI

• PREMIERĂ

clasamentul golge- 
cucerind 
eficacității" 

ziarul nostru.
de dăruire, de

astfel 
acor- 

Un 
ti-

Emofionantă festivitate, 
duminică, la Mîrșa. In for
mația Independența Carpați 
isi făcea apariția, pentru 
ultima oară, maestrul eme
rit al sportului Ștefan Bir- 
talan. Clubul din Mirșa, nu
meroși iubitori ai handba
lului au tinut să-l felicite 
pe acest atît de cunoscut 
sportiv de numele căruia se

leagă frumoase succese ale 
tinerei lor formații. Și, ca 
o dovadă a muncii și talen
tului, Ștefan Birtalan a ti
nut să-și ia rămas bun de 
la Mirșa terminind pe locul 
intii în 
terilor.
„Trofeul 
dat de 
exemplu 
nută sportivă.

După turneul de la Gottwaldow

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE VOLEI
INSUFICIENT DE COMBATIVA!

Parcul „23 August" din Ca
pitală. Liniște, ambianță plă
cută. In contrast, parcă, cu na- 

luminoasă, pe o bancă, 
‘ ‘ in gin duri,

Chiriță, an
al lotului

PĂVEL GLIGOR - CÎȘTIGĂTOR
AL TITLULUI DE CAMPION B

Pe „scena" in
ternațională a te
nisului a avut loc, 
cu prilejul meciu
lui de „Cupa Da
vis" Austria — 
Maroc o pre
mieră : în postura 
arbitrului princi
pal s-a aflat Ale-

Lăzărescu. 
respon- 

federatiei 
el fiind 

i român

xandru 1 
secretar 
săbii al 
noastre, 
cel dinții 
căruia i s-a acor
dat conducerea u- 
nei intîlniri în a- 
ceastă competiție. O 
recunoaștere a va-

rolorii tenisului 
mânesc. căreia i 
se adaugă. după 
cum afirma la 
sfîrșitul întîlnirii 
dr. Theodor Zeh, 
președintele fede
rației austriece, 
„valențele unui ar
bitraj remarcabil".

O APRECIERE
Bogdan din Timi- 

v___ ,T. __ _______ __ _____  ___ de cercetare știin
țifică în domeniul acupresurii și acupuncturii. Cu cîțiva 
ani in urmă el a funcționat și pe lingă lotul de canotaj, 
printre altele reușind să' înlăture Sandei Toma o durere 
acută în spate. într-un jurnal al profesorului timișorean, 
campioană mondială și olimpică Sanda Toma a scris : 
..Profesorul Marcel Bogdan a izbutit în foarte scurt timp 
să mă facă bine, durerile mi-au dispărut și' am putut 
să-mi continui activitatea. De fapt, pentru prima oară mi 
s-a intimplai ca. după un accident mai serios, să fiu atît de 
rapid recuperată, fără a fi scoasă din procesul de pre
gătire".

In aceste zile, Marcel Bogdan, care este membru al Cer
cului de acupunctura din Timișoara, se află la Sofia. 
Congresul mondial de acupunctura.

Profesorul de educație fizică Marcel 
șoara își continuă cu succes activitatea

tura . _
un bărbat adîncit 
posomorit : Sandy 
trenorul principal 
feminin de volei.

— Cum a fost ?
României a luat parte 1a com
petiția internațională dotată cu 
„Cupa Eliberării", desfășurată 
la Gottwaldow in Cehoslovacia).

— Am participat ta un tur
neu puternic, ta care am ocu
pat locul 7 din 10 participante. 
Este drept, am ajuns acolo 
după miezul nopții și a doua zi 
am jucat două meciuri... Dar 
asta-i altceva. Să vă dau nu
mele echipelor, ordinea fiind 
chiar a clasamentului final : 
1. Peru, 2. U.R.S.S., 3. R.D.
Germană, 4. Bulgaria, 5. Ce
hoslovacia. 6 Canada, 7. Româ
nia, 8. Cuba, 9. Franța, 10. 
R.P.D. Coreeană.

— Cum s-a ajuns, de fapt, 
la acest rezultat ?

— în serie am realizat 1—3 
cu R.D.G., 3—2 cu Cuba, 0—3

și 3—0 cu R.P.D.
Jucind in turneul 

echipa

(n.n. echipa

LA ORIENTARE TURIȘTI

avem

se

la

© A MUTAT... POARTA I
Aflîndu-se în spatele por

ții, unde, eliminat fiind, 
aștepta expirarea timpului 
regulamentar pentru a in
tra în joc, poloistul rapi- 
dist Gabriel Arsene a re
curs la o metodă originală 
pentru a-și salva echipa de 
la un gol în partida cu Di
namo, din cadrul ultimu
lui turneu al campionatului 
național. La un șut al unui 
sportiv dinamovist. G. Ar
sene a mutat... poarta ! E- 
vident. aceasta i-a atras

dineliminarea definitivă 
loc.

Și apropo de poloiștii 
la Rapid. în decurs de 
turnee, la cîrma echipei 
fost folosiți trei antrenori 

- — c.
în

ceea 
cele

de
6 

au

V. Tăranu, 
individual și 
combinații, 
a dus. în 
și la pierderea 

secund în clasa-

(C. Rusu 
Vasiliu). 
diverse...
ce desigur 
din urmă, 
locului 
ment. Pe cînd și o altă va
riantă ? ' "
să...

• UN CLASAMENT NEDORIT !
Alte două echi

pe de rugby, Gri- 
vița Roșie și P.T.T. 

cite 
! în 
con- 

regu- 
care 

astfel 
cînd

Arad, pierd 
două puncte 
clasament, 
form literei i 
lamentului 
prevede o : 
de sancțiune ___
formația respecti-

vă are 
jucători 
dați. Pe 
neonorantă listă a 
clasamentului... in
disciplinei figu
rează și formația 
Farul. Ar fi de 
dorit ca o aseme
nea situație să fie 
lichidată măcar a-

FINALELE

eu U.R.S.S. 
Coreeană, 
pentru locurile 5—8 
noastră a fost învinsă de Ca
nada (3—2) și de Cehoslovacia 
(3—1). Am condus eu 2—0 la 
canadience, eu 1—0 ta ceho
slovace, dar...

— Intuim că sînteți 1 
mit de rezultate și de 
fetelor...

— într-adevăr, deși 
plasat cel mai bun lot. 
cat cu Doina Săvoiu, 
Pavel, Speranța Găman. Ioana 
Liteanu. Maria Enache, Mirela 
Popoviciu, Niculina Bujor,
Georgeta Lungu, Mirela Zam
fir, Iuliana Enescu, Fidelia

nemulțu-
■ evoluția

am de- 
Am ple- 

, Mirela

Crișan, Carmen Cuejdeanu. Am 
folosit, in general, formația : 
Săvoiu (Cuejdeanu), Liteanu, 
Popoviciu, Găman (Lungu), E- 
nache, Crișan, dar numărul ce
lor care au dat satisfacție — 
parțial t- este foarte mic : Po
poviciu, Liteanu, Lungu și E- 
naehe. In rest : n-avem o ri
dicătoare pe măsură ;
deficiențe în gtndirea tactică ; 
joc defectuos in linia a Il-a, 
in atac. Cea mai supărătoare 
deficiență este insă, n-o să 
credeți, blazarea cu care 
joacă. Dacă merge jocul
bine, dacă nu — pierdem și 
gala ! Toate jucătoarele celor
lalte echipe s-au bătut pină la 
epuizare. Ale noastre, nu. Nu 
știu cum să le... inoculăm a- 
ceastă calitate indispensabilă 
pină la apropiata Balcaniadă.

— Prin urmare, cum vedeți 
comportarea la apropiatele 
Jocuri Balcanice de la Burgas?

— Răminem, totuși, în luptă 
pentru titlul balcanic, pe care 
îl vom disputa, ca de obicei, 
cu echipa Bulgariei.

— Ce impresie v-au făcut e- 
chipele văzute in turneul de la 
Gottwaldow ?

— Excelentă echipa Perului. 
Jucătoare fără gabarit, dar cu 
o tehnică perfectă, cu o viteză 
de joc splendidă. Toate echi
pele, am mai spus-o, luptă, 
luptă. Un exemplu in această 
direcție : canadienceie, de ne
egalat. în rest : tactică moder
nă, atacuri rapide, 
neașteptate, apărare 
ni, mobilă, servicii 
preluări fără cusur 
formațiile). U.R.S.S., 
și Cehoslovacia — în 
vechi. Celelalte,

combinații 
foarte bu- 
puternice, 
(la toate 
Bulgaria 

alcătuirile 
întinerite.

Modesto FERRARINI

Reluate după o întrerupere 
de trei ani (din 1980), Cam
pionatele balcanice de orienta
re turistică s-au desfășurat a- 
nul acesta în Bulgaria, în apro
pierea localității Razgrad. Au 
luat parte sportivi din Româ
nia, Iugoslavia și Bulgaria — 
țări în care acest sport cunoaș
te o tot mai largă răspîndire 
—, iar Grecia și Turcia au tri
mis, deocamdată; observatori, 
urmînd să participe, pentru 
prima oară, la Balcaniada din 
1984, care va avea loc în țara 
noastră.

La ediția din acest an, Ro
mânia a fost reprezentată de 
8 sportivi : 4 fete (Mariana Lu- 
pitu, de la Voința Hunedoara. 
Ileana Jeller, de la Voința 
Baia Mare, Elisabeta Revcsz, 
de la Someșul Satu Mare și 
Judith Cserveny, de la Metalul 
roșu Cluj-Napoca) și 4 băieți 
(Pavel Gligor și Voicu Plaian, 
de la Voința Cluj-Napoca, 
Petru Lupșe, de la Știința Baia 
Mare, și Gheorghe Nordea, de 
la Voința Hunedoara), De re
marcat că toate concurentele 
noastre sînt junioare.

La înapoierea reprezentativei 
României de la această compe
tiție — cea mai mare pe plan 
internațional la care iau parte 
sportivii noștri — am avut o 
convorbire cu prof. Constantin 
Alexandrescu, antrenorul lo
tului.

— Conform r 
de desfășurare i 
ne-a spus 
desfășura; : W| 
renți de 21 
ștafetă. Tras^B 
proape 9 MM 
peste 12 #00 m 1 
19 și, respectiv, 
Din cele patru 
joc, cel mai imp 
de campion bal 
individuală 
ciștigat de 
i-a depășit 
(ambii din 
Djambazov 
2 și, respectiv, 
fost o victorie 
pentru orientar 
România.

— Care au 
la celelalte pr

— La individ 
tlgat gazdele, 
Nikolova (Elis 
ocupat locul 6) 
ciștigat și la 
pind locul al 
menționez că 
au intrat in 
o mult mai 
in concurs 
comparativ cu 
noștri (excepț 
Gligor, care 
care an, la 
pe care a 
trecut).

de

și însoțit d 
tru Hering 
concursul i 
stacole 
gramat

bii

Prima etapă a campionatului

R. PASCOVSCHI - INVINCICLIȘTII DE LA STEAUA - CAMPIONI 
Al CAPITALEI LA CONTRATIMP-ECHIPE LA OBSTACOLE - CATEGORIA

Adică. una serioa-

cite trei 
suspen- 
această

cum, înaintea 
timelor etape 
campionat, 
consemna cu 
cere că federația 
de specialitate a 
fost. în sfîrșit, o- 
bligată să încalce 
prevederea regu
lamentară în spe
ță.
Rubrică redactată 

de Emanuel FÂNTÂNEANU

Miercuri după-amiază au în
ceput in Capitală disputele ci
cliștilor bucureșteni, de toate 
categoriile, pentru desemnarea 
campionilor municipali în pro
bele de șosea. S-a debutat cu 
contratimpul pe echipe, între
cere desfășurată pe șos. Bucu
rești — Giurgiu, cu startul din 
dreptul km 9 și întoarcerea la 
intrarea în comuna Călugăreni. 
Un circuit de 20 km pe care 
rutierii l-au acoperit o dată — 
juniorii mici, de două ori — 
juniorii mari și de patru ori 
— seniorii. In general, s-au 
obținut rezultate bune, aceasta 
ținind seama de căldura sufo-

»
„DACIADEI"

(Urmare din pag I)

Mureș, Dolj, Cluj (se
ria a Il-a). Brașov, Constanța, 
Vîlcea, Maramureș (seria a 
IÎI-a) și Iași, Sibiu, Covasna. 
Sălaj (seria a IV-a).

Sistemul de disputare preve
de jocuri „fiecare cu fiecare" 
(numai tur) în serii, după care 
câștigătoarele fazei preliminare 
•e califică pentru locurile 1—4. 
Iar cele clasate pe poziția se
cundă pentru locurile 5—8. Vor 
urma semifinalele si finalele.

Programul întrecerilor este 
următorul : vineri, sîmbătă și 
duminică — jocuri în grupe 
(serii), luni zi de pauză, marți 
semifinalele si miercuri fina
lele.

PE MICUL ECRAN
VINERI 20 MAI. ora 17 (pro- 

gramul II), in cuprinsul emisiu
nii „Stadion": Fotbal internatio
nal - rezumatul finalei „Cupei 
Cupelor" (Aberdeen - Real Ma
drid).

StMBĂTA 21 MAI, in cuprinsul 
emisiunii „La sfirțit de sâptămi- 
nă“: Marele 
mobilism de la Imola 
pentru Campionatul mondial 
pilaților de Formula 1), 
țîunî din finala turneului 
național de tenis de la Hamburg 
(Noah - Figueras) și din fina
lele campionatelor europene de 
box de Io Varna (comentator — 
Cristian Țopescu).

DUMINICA 22 MAI, in cu
prinsul emisiunii „Telesport", din 
cadrul Albumului duminical": Fot
bal internațional — prezentarea 
finaliștilor Cupei Campionilor Eu
ropeni (Juventus Torino — S.V. 
Hamburg) ; ora 19,20 (programul 
II): „Telerama sport", emisiune 
de Dumitru Tănăsescu.

Premiu de auto- 
(cursă 

ol 
selec- 
Inter-

DE PERFORMANȚA LA HANDBAL
Astăzi, in ziua inaugurală, se 

dispută partidele :
Sala Rapid (băieți) ora 8.30. 

Timiș — Galați ; 9,45. Brașov 
— Dîmbovița ; 11. Bihor — 
Constanța ; 12,15. Neamț — Si
biu ; 15.30. Bacău — Caraș-Se- 
verin ; 16,45 Dolj — Satu Ma
re ; 18, București — Cluj; 
19,15, Maramureș — Arad.

Sala sporturilor din Arad 
(fete) : ora 8,30. Sibiu — Sălaj; 
9,45. Constanta — Maramureș ; 
11, Iași — Covasna ; 12,15. Bra
șov — Vilcea : 15,30. Bacău — 
Vrancea ; 16.45, București — 
Vaslui ; 18, Timiș — Dolj ; 
19,15, Mureș — Cluj.

Prin grija federației de spe
cialitate, la jocurile din cadrul 
turneelor finale ale „Daciadei" 
vor oficia cei mai buni „cava
leri al fluierului".

După cum se vede din alcă
tuirea lor. seriile vor ocaziona 
unele derby-uri. Așa sînt me
ciurile. programate chiar astăzi.

între reprezentativele Maramuț 
reșului și Aradului. Bucureștiu- 
lul și Clujului, la băieți. Bra
șovului și Vilcei. Constantei și 
Maramureșului. Mureșului si 
Clujului, la fete. In zilele ur
mătoare. tot în disputele pre
liminare. alte derbyuri vor stir- 
ni. desigur, interesul publicu
lui.

După cum se știe, întrecerile 
finale ale „Daciadei" încheie 
activitatea de performanță a 
handbalului nostru în sezonul 
actual. Imediat după festivita-' 
tea de premiere, tehnicienii fe
derației vor alcătui loturile 
naționale, cel feminin pentru 
campionatul mondial, grupa va
lorică B (cîștigătoarea partici
pă la J.O. de la Los Angeles), 
cel masculin pentru participa
rea la competiții pregătitoare 
tn vederea turneului final al 
Olimpiadei ’84. Un stimulent în 
plus. deci, pentru sportivii car- 
ticipanți la „Daciadă".

cântă de miercuri după-amia
ză. Semnalăm victoria în cursa 
seniorilor a reprezentanților 
clubului sportiv Steaua, echipă 
alcătuită in totalitate din ru
tieri tineri. De asemenea, tre
buie menționat și succesul ci
cliștilor juniori de la STIROM, 
cîștigători din nou ai titlului 
de campioni ai Capitalei. Iată 
rezultatele : seniori — 1. Steaua 
I (C. Neagoe, O. Celea, C. Va
siliu, M. Ioniță) lh46:40 — me
die orară 45 km, 2. Dinamo II 
(P. Mitu, G. Florea, N. Aldu- 
lea, O. Tudorache) lh48:34, 3. 
Dinamo I (Gh. Lăutaru, S. O- 
prescu, V. Mitrache, Gh. Klein- 
peter) lh51:07 ; juniori mari — 
1. STIROM (V. Rusu, V. Bu- 
duroi, N. Manolache, V, Vlăs- 
eeanu) 55:30 — medie orară
43,600 km, 2. C.S.S. 1 56:03, 3. 
Voința 57:53 ; juniori mici —
1. C.S.S. r (S. Goga, C. Ioniță, 
V. Marinescu, M. Iordache) 
29:21 — medie orară 40,900 km,
2. C.S.S. 2 29:31, 3. Dinamo
29,37.

Campionatele municipale con
tinuă sîmbătă cu proba de 
fond. întrecerile vor avea loc, 
cu începere de la ora 16, pe 
șos. București — Alexandria.

LUGOJ, 19 (prin telefon). 
Prima etapă a campionatului 
republican de călărie (dresaj și 
obstacole) pentru seniori se a- 
propie de sfîrșit.

Disputa la obstacole — cate
goria mijlocie a fost echilibra
tă, deși la start s-a prezentat 
un număr redus de concurenți. 
Pentru desemnarea învingătoru
lui s-a apelat la cronometru, 
craioveanul Romulus Pașcov- 
schi, cu Bizam, cu un timp mai 
bun, a reușit să termine pe 
primul loc.

CLASAMENT: 
eat. mijlocie : 1. 
covschi (C.S.M. 
Bizam 0 p (73,7 s), 2. Marian 
Fieraru (Petrolul Ploiești) cu 
Solario 0 p (79,3 s), 3. Otto 
Fabich (Dinamo) cu Lăstun 
0 p (83,0 s), 4. Enache Boiangiu 
(Olimpia București) cu Gruia
3 p, 5. Otto Fabich cu Baical
4 p (72,4 s), 6. Teodor Pancă 
(Steaua) cu Polidor 4 p (81,0 s).

întrecerile continuă.

obstacole — 
Romulus Paș- 

Craiova) cu

G. IGNEA — coresp.

• Un lot de călăreți format 
din Dumitru Velea, Mircea 
Neagu, Ion Popa, Florin Stoica

UN A TRA CTIV CONCURS A UTOMOBILISTIC

DE VITEZA ÎN COASTĂ

• în con 
de la Kisk 
călăreții no 
portare bu 
companie v 
seze pe lo
șase probe 
mai bună. 
Dumitru 
Mircea Ne 
s-au clasa 
probă de 
1,50 m. în 
Florin Sto 
pat 1
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’■RAGERE EXCEPȚIONALĂ

Și dv. vă puteți număra 
printre marii cîstiqători de : 

AUTOTURISME „Dacia 
1300"

BANI, sume variabile 
si fixe

EXCURSII peste hotare 
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 
sîmbătă 21 mai 1983.

Consultați prospectul și jucați 
din timp numerele preferate.

Astăzi, la Pirîul Rece, se des
fășoară cea de a doua etapă a 
campionatului republican de 
automobilism-viteză in coastă.

Va fi un concurs deosebit de 
interesant — deschis deopotrivă 
începătorilor și avansaților —, 
care va avea loc pe porțiunea 
de sosea Rîșnov — Pirîul Rece 
(7,9 km), cu plecarea de la Ca
bana Cheia. Foarte atractivă se 
anunță disputa de la grupa „C“ 
(cele mai puternice mașini din

concurs) dintre campionul N. 
Grlgoraș (pe „Dacia-Sport“, 
specială). W. Hlrschvogel (pe o 
mașină de formulă, cu mecani
că — direcție, cutie de viteze, 
motor — de ..Alfa Romeo"), C. 
Motoc (Colt 1300, marca „Mit
subishi"). L. Balint, Șt. Vasile, 
Gh. Udrea (pe „Dacia-Sport"). 
Revizia tehnică : la ora 7 dimi
neața. Concursul, precedat de 
antrenamentul oficial, la ora 10.

oarece 
sinului 
as putea 
Uzat d 
dent. Se 
faptului 
eat In I 
mailată 
inf&țisar 
șit, refe 
mai men 
dată, el 
stalatie 
metraj, 
men tul 
așteptă 
construi 
tehnic

rea 
pe 
trambu 
vansat 
losință
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mal si 
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ui ba

AD*I1NISIPAT1A Or STAI LOTO PRONOSPORT INTORMtALA
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 13 MAI

Cat. 1:6 variante 25% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 12 variante 25% a 
8.567 lei ; cat. 3 : 4 variante 100% 
a 6.137 lei și 51 variante 25% a 
1.534 led ; cat. 4 : 56,25 variante 

.1 ; cat. 5 : 150,50 varian- 
lel ; cat. 6 : 314,25 va- 

327 lei ; cat. X : 2.003,75 
a 100 lei. Report la cat. 
lei. Cîștlgurile ta va- 

50.000 lei au revenit par- 
DOBRA TONEL din 

MANDEA VIORICA din

X.UsFi IVI , 
a 1.828 lei 
te a 683 I 
riante a 
variante 
1 : 2.361
loare de 
tlcipanților : 
Lugoj.

Sibiu, RADU BRATEANU din 
com. Liebltag, jud. Timiș, POPA 
CONSTANTIN, ȘTEFAN AUREL 
șl pena IOAN, toți din Bucu
rești.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 MAI

Cat. 1 (13 rezultate) : 8 va
riante 100% a 2.287 lei șl 15C va
riante 25% a 572 lei ; Cat. 2 (12 
rezultate) : 166 variante 100% a 
343 lei șl 2.327 variante 25% a 
86 lei. In trucît valoarea unitară 
a câștigurilor de la cat. 3 (11 re
zultate) a fo®t sub plafonul mi
nim de 40 led. fondul acestei ca-

tegoril

astăzi. 
In dir

La 
flate 
Lozul 
atrib
autot 
bani, 
vlnzât 
come 
ți o 
țară 
a In
print 
simp
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nu se 
retro- 
cîteva 
la Pi-

' 1 PIERDUT, OARE, f.C.M. BRAȘOV ULTIMUL TREN?
lor. fie datorită intervențiilor 
excelente ale portarului Cris
tian. aflat într-o formă ca în 
zilele cînd păzea buturile echi
pei naționale. Dealtfel, cu re
marcabilă obiectivitate antre
norul piteștenilor. Nicolae Do- 
brin. sublima după meci că 
„F.C.M. Brașov merita un re
zultat egal".

UNIVERSITATEA CRAIOVA TREBUIE SĂ-ȘI STRÎNGĂ RÎNDURILE

mas — acela 
Mfc la proba 
I — a fost
GUgor. care 

■durii clasați 
rta), Plamen 
is Orlov, cu 
3 minute. A 
de prestigiu 
turistică din

I
I

I
I

rezultatele 
T
fete au ciș- 

rin Petranka 
ta Revesz a 
>t gazdele au 
:te, noi ocu- 
ilea. Tin să 
•tivii bulgari 
letiție avînd 
l experiență 
sternaționale 
a sportivilor 
ăclnd Pavel 
’pă, în fie- 

Ungariei", 
gat-o anul

I
I
I
I
I
I>r NORAN

,rul Dumi- 
parte la 

al de ob- 
Sad, pro- 

! mai.

terna țional 
(Ungaria), 
ut o com- 
1, intr-o 
-.ă se cla
ie în cele 
ram. Cea 
[g avut-c
Fudul și 

irici, care
3 Intr-o 

respectiv, 
eschidere, 
is a ocu-

I
I
I
I
I

fcd de la Pitești, care a 
echipele F. C. Argeș și 

F.C M. Brașov, a fost conside
ra* — pe bună dreptate — u- 
■ad dintre cele mai interesante 
ale etapei. Miza lui era mare 
ț pentru formația locală, can
didată îndreptățită la partici
parea într-o cupă europeană, 
dar mai ales pentru „unspre- 
zecele" brașovean, care 
mai poate salva de la 
gradare decît culegînd 
puncte in deplasare, iar 
tești i se oferea una din ulti
mele ocazii in acest scop.

Infirmînd unele speculații 
care au circulat înainte de a- 
cest meci, piteștenii si-au jucat 
corect șansa, obținînd o victorie 
așteptată, dar cu destulă difi
cultate. deoarece și oaspeții lor 
au luptat admirabil pentru a 
realiza măcar un rezultat egal, 
de care s-au aflat foarte a- 
proape. Intr-adevăr, deși gaz
dele au avut mai multe ocazii 
de gol. dintre care au fructi
ficat două. brașovenii și-au 
creat, contraatacînd deosebit 
de tăios, situații mai clare, 
cel puțin în 3—i rînduri. pe 
care le-au ratat fie din cauza

Sigur, nereușita. din meciul 
cu Cehoslovacia a lăsat urme 
în rlndul jucătorilor craioveni. 
Ne-au declarat-o antrenorii lor. 
am șimțit-o din discuția cu 
Cămătaru, a confirmat-o Ște- 
fănescu, care, acuzînd o ușoară 
indisponibilitate, a preferat să 
fie doar rezervă. N-am bănuit 
însă că resursele lor psihice au 
fost diminuate în așa măsură 
cum au demonstrat-o în meciul 
cu F. C. Olt. Iar ca prospețime 
fizică, ce să mai vorbim. Sur
prinzător însă că printre cei

£ 7 APA S-A (NC HEI A T, 
COMENTARIILE CONTINUĂ .

La sfîrșitul partidei, tristețea 
îi copleșise — firesc — pe bra
șoveni, Să fi pierdut ei. oare, 
ultimul tren ? Noi credem că 
ar fi încă prematur să se dea 
un răspuns pozitiv acestei în
trebări. Dacă în celelalte trei 
meciuri din deplasare pe care 
le mai au de susținut vor lupta 
cu aceeași ambiție și dăruire 
nu este imposibil ca tentativa 
lor de evitare a retrogradării 
să aibă sanse de reușită.

pe M. Popescu, care-1 faultase 
dar nu periculos ; ieșit apoi de 
oe teren autoaceidentat pentru 
că a vrut să-și plătească poli
ța). vehementa protestelor lui 
Tilihoi. faultul grosolan al lui 
Negrilă asupra lui Eftimie 
(pentru care trebuia să fie eli
minat. deoarece mai primise un 
cartonaș galben), toate acestea 
au lăsat un gust amar.

Știm. Universitatea a avut un 
program greu. încărcat. dar 
printr-un chibzuit program de 
pregătire și refacere, cu calm 
și încredere, trebuie să revină 
la potențialul său pentru că 
are încă sanse în lupta pentru 
titlu. Șanse insă pe care nu și 
le poate valorifica așa cum a 
jucat miercuri, eînd a făcut cel 
mai slab joc din campionat.

De partea cealaltă, la F. C.

CăT 
ale 
pe 
Iui 

pu-

Olt. intrările tari si obstrucțiile 
lui Bumbescu asupra lui 
mătaru. gesturile teatrale 
lui Iamandi au pus „paie 
foc" iar la accidentarea 
Eftimie, Iialagian nu s-a
tut abține nici el și atmosfera 
a devenit încinsă, meciul de la 
Craiova lăsînd un gust amar, 
două echipe fruntașe rămînînd 
datoare ! Că la Craiova n-au 
fost eliminări de pe teren, ca 
la Ploiești, că „zidul" Oltului 
nu se așeza la mai mult de 6 
metri de balon, acestea s-au 
datorat indulgenței arbitrului 
S. Necșulescu, a cărui lipsă de 
experiență (nici nu mai știa la 
un moment dat ce să facă) s-a 
văzut intr-un meci neașteptat 
de nesportiv de slabă calitate.

Constantin FIRANESCU

mai slabi de pe teren au fost 
Țicleanu, Irimescu (care n-au 
jucat cu Italia si Cehoslovacia) 
și Cîrțu, care nici el n-a jucat 
duminică. Cu excepția lui Ciu
pită, Geolgău și Ungureanu, 
toți ceilalți au fost sterși. Șterși 
în joc și nervoși. Pînă și Lung 
nu suporta ca un adversar să 
sară la cap. în duel cu el la 
mingiile înalte. Tocmelile lui 
Beldeanu cu arbitrul la lovitura 
liberă din min. 73. pentru o 
jumătate de metru de teren, 
gestul lui Bălăci Q-a scuipat

—DE LA MECIURI
Constantin ALEXE

ADUNATE
der-I log ! Păcat că _ . 

byul nu s-a bucu
rat șl de aportul 
ambelor combatan
te, doar dinamovlș- 
tll evolutad la Înăl
țimea așteptărilor. 
• De multe ori un 
antrenor de prima 
divizie Întârzie ta a 
anunța formația da
că nu a anunțat-o 
și colegul din e- 
chlpa adversă. îna
intea josului Spor
tul studențesc — 
Din am o această o- 
perațiune a avut 
un caracter... si
multan. Ion Voica 
șl D. Nicolae-Nicu- 
șor au comunicat 
ta același timp, 
„distribuțiile", urfn- 
<tu-șl reciproc suc- 
oes. • Spectatorii 
băcăuani așteptau 
cu o oarecare tea
mă apariția lui 
BSlânl. Acesta tasă 
n-a făcut parte din 
formație, avînd mi
na ta ghips din 
cauza unei acciden
tări suferite in me
dul cu Cehoslova
cia. Absent motivat 
din formația oaspe
te a fost și fun
dașul Szabo — rup
tură musculară. • 
„Iată-i pe Cbitaru 
că-și mai reaminteș
te cum se Înscriu go
lurile" — aceasta a 
fost reacția unui 
spectator băcăuan 
care aprecia și pof
ta de joc a Impe
tuosului atacant al 
echipei antrenată de 
N. Vătafu șl D. 
Chiriță. Dacă Șoi- 
man n-ar tl Tucat 
pe ...folii ta me
dul cu A.S.A., dacă 
Antohi ar fi urmat 
pilda Iul Chitara, 
cu siguranță că 
spectatorii localnici 
ar fi fost și mai 
satdsfăcuțl in fina
lul partidei. Dacă... 
• Lecții de educa
ție, pe viu, pe sta
dionul „23 August" 
din Bacău : min. 35 
— Both tl faultează 
inutil pe Șoșu, fapt 
pentru care arbitrul 
îl arată cuvenitul 
cartonaș galben 
Căpitanul de echipă 
al A.S.A., Ispir, îl 
mustră pe Both, în 
mod public, pentru 
fapta comisă. An
trenorul I. Czako, 
educatorul direct al

• Ne-a vizitat ieri 
la redacție, la pri
ma oră. jucătorul 
Vlad Marica, de la 
Petrolul. El a ținut 
să ne spună că re
gretă mult gestul 
care i-a atras eli
minarea tn meciul 
ru Steaua (lovirea 
lui Barbu) șl că l-a 
cerut scuze șl Ju
cătorului bu cures- 
lean pentru acea 
ieșire, izolată în În
delungata sa activi
tate. • Medul de 
speranțe Petrolul — 
Steaua s-a disputat 
pe stadionul Central 
în deschidere la 
partida de „A", in 
fața a peste 15 000 
de spectatori- Este 
un bun obicei al 
clubului ploieștean. 
Ar putea ti urmat 
și de alții, care — 
din păcate — pro
gramează meciurile 
de „speranțe" pe te
renuri periferice, în 
anonimat. • Pentru 
D. Petrescu, tânărul 
arbitru bucureștean. 
jocul de pe stadio
nul Sportul studen
țesc a fost o pri
mă... piatră de în
cercare in șirul (ca
re-1 așteaptă, cu si
guranță) de der- 
byuri între echipele 
Capitalei. El s-a a- 
chitat bine de mi
siunea sa. oonfir- 
mînd că rămtae u- 
na dintre speranțele 
arbitrajului nostru. 
• Un frumos pro
gram artistic a fost 
oferit Înaintea me
ciului numeroșilor 
spectatori ai derby- 
ulul Sportul studen
țesc — 
Prin grija 
el „Viața 
țească", o 
formații 
tești și-au 
cursul. Au . 
miațl șl ciștlgătoril 
concursului organi
zat de harnica re
dacție, Violeta Ga- 
va, laborantă la 
Metaloglobus Bucu
rești și ing. C. Sor- 
lescu din Bicaz, ea
re au indicat rezul
tatele exacte In do
uă etape de cam
pionat. Asemenea 
concursuri stat or
ganizate regulat de 
„Viața studențeas
că". Excelent pro-

luă Both, merge și 
mal departe (ceea 
ce nu prea vedem 
pe stadioanele noas
tre). talocuindu-1 pe 
indisclplinat din te
ren cu Cernescu. 
Să aplaudăm aces
te strădanii pentru 
menținerea unul cli
mat de sportivitate 
ne terenul de fotbal. 
• înainte de a în
cepe meciul de la 
Rm. Vâlcea. Teleș- 
pan ne-a spus că 
echipa sa va cîștiga 
iar el va marca un 
gol Fundașul Chi
miei s-a... ținut dc 
cuvin t, el semnînd 
golul victoriei. a 
Tabela de marca' 
a cochetului stadion 
Jiul, din Petroșani 
contrastează neplă
cut cu aspectul ge
neral al acestei fru
moase baze sporti
ve. Pentru că „gos
podarii" stadionului 
nu s-au Învrednicii 
să confecționeze 
pancarde cu denu
mirea echipelor vi
zitatoare și nici 
măcar pentru Jiul. 
Pe tabelă stă scris, 
cu litere de- o 
șchioapă, gazde — 
oaspeți, ca la cam
pionatul județean ! 
Oare este atât de 
greu să se facă așa 
ceva 7 Sperăm că 
la următorul joc pe 
care Jiul îl va dis
puta pe teren pro
priu. cel cu Uni
versitatea Craiova, 
aoeastă neglijentă 
să fie remediată. • 
Arbitrul I. Velea, 
care a condus par
tida dintre Jiul și 
C.S. Tîrgoviște, se 
lamenta înaintea jo
cului de la Petro
șani : „r ■
o mluță 
Prea „r 
arbitrii 
(bine 
văzut 
m-am _________ .
iar acum simt du
reri la genunchiul 
piciorului sting. Nu 
Știu cum mă voi 
descurca". Intr-ade
văr, Velea avea o 
plagă la genunchi. 
Cu toate acestea, el 
a reușit să tină pa
sul cu ritmul jocu
lui, să fie mereu pe 
fază șl să conducă 
bine un meci ex
trem de tncîlcit.

REZULTATELE DE LA BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA AU MAI LIMPEZIT APELE 
culoarele indicate de un adver
sar care, prin plecările în
deosebi ale lui Iorgulescu, ne
suplinite de nici un coechipier, 
a riscat și a... plătit I-am vă
zut participînd la acțiunile o- 
fensive ale dinamoviștilor 
pe unii component 
dinapoi. La una din 
aceea petrecută, de 
în min. 31, cei mai 
în careul advers au 
gustin (la centrare, r____
dreaptă) și Ion Marin, în ro
lul lui Văetuș, așteptînd pen
tru finalizare ; zona lor fusese 
însă acoperită de Movilă și...
Tălnar. A fost doar una dintre 
secvcnțele-pledoarie pentru ceea 
ee se spune demult și in 
fotbalul nostru (SI ANUME 
CA MOMENTUL ATACULUI 
TREBUIE SA PREVADĂ ȘI 
REPLICA PARTENERULUI DE 
ÎNTRECERE) și se face atît de 
puțin ; ignorindn-se adevărul 
că pentru a putea fi aplicat 
respectivul precept în jocurile 
din cupele europene. în me
ciurile internaționale in gene
ral. el trebuie exersat la an
trenamente și, apoi, aplicat, 
etapă de etapă, in campionat. 

Urmînd exemplul oferit de 
Universitatea Craiova, în cele 
mai multe din jocurile susți
nute de ea în „Cupa U.E.F.A.". 
Dinamo este, cum se vede, ho- 
tărîtă să se comporte de ace
eași manieră, de aceeași vi
goare tactică, în toamna care 
se apropie. Apropo de Univer
sitatea Craiova. După etapa 
de miercuri, eu rezultatele ei, 
formația din „Bănie*1 îi ia. pa- 
re-se, locui Sportului studen
țesc în pasionanta cursă de ur
mărire a liderului, „competiție*1 
care, în afara întllnirii directe 
Dinamo — Universitatea Craio
va, mai face extrem de in
teresant și jocul Universitatea

(Urmare din pag 1)

ei 
ai liniilor 
faze. la 
exemplu, 
avansați 

fost Au- 
pe partea

Craiova — F.C. Argeș, 
dispută mai devreme, 
toate probabilitățile 
28 mai.

Cum spuneam, s-au 
murit multe și in zona retro
gradării, unde, prin tezultatul 
consemnat la Constanța, echi
pa locală și-a epuizat, credem, 
și șansele teoretice. în timp ce 
Politehnica Iași a smuls, 
tr-un final 
„tribune", o 
toare. Este,

care se 
după 

simbătă

mai lă-

tare 
jucă- 
echi- 

A- 
fie-

ria repurtată de lidera clasa
mentului, într-atit de netă a 
fost superioritatea ei. la un 
scor de forfait, pe parcursul 
celor 90 de minute. „Am pri
mit cel puțin un gol de por
tar", iată una dintre explica
țiile primite din tabăra gazde
lor. „Echipa noastră ni s-a pă
rut obosită după turneul efec
tuat săptămina trecută in Gre
cia", a sunat un alt „argu
ment" la înfrîngere, adus de 
unii dintre suporterii Sportului 
studențesc. „Ne-a lipsit 
mult Octavian Ionescu. 
tor-cheie in angrenajul 
pei" era o altă părere, 
firmații conținind. poate.
care în parte un sîmbure de 
adevăr, cum dealtfel s-ar mai 
găsi multe altele în similare 
împrejurări la... înfringeri.

Neșansa echipei Sportul stu
dențesc, dacă o putem numi 
astfel, a fost aceea că a în- 
tilnit miercuri un partener 
mult mai bine pregătit decît 
ea și care, cu gindul la im
portantul examen, cu implica
ții de ordin moral pentru eta
pele următoare, a arătat că a 
folosit mai judicios perioada 
de intrerupere. Este neîndoios 
faptul că. acolo. în teren. Di
namo a demonstrat, în egală 
măsură, realism și inventivi
tate. asigurindu-se. în perma
nență. cu superioritate nume
rică in defensivă, alacind și 
contraatacînd, în viteză pe

TINERETULUI PROMITE
o

ti al ba- 
plăcut, 

mai civi
li prece- 
latorează 
fost pla- 
rresie e- 
i dă o 
tn sfir- 

bazin, 
ru prima 
ie o in- 
e crono- 
it posta- 
onate, și 
priu-zisă 
î Poli-

imenaja- 
iregătire 

de la 
adiu a- 

în fo- 
le ?
ge nor- 
i bure- 
slor do- 

sfîrși-

conform 
două.

Loto de 
evizează 
ra 17,25, 
’LIC
care 

ă să 
(uri 
ime

a- 
»i 
se 
In 
de

nosport, 
.e din 
consum 
întreaga 

pentru 
. șl dv. 
I mal 
de Joc.

tul acestei luni săritorii vor 
beneficia de toate instalațiile, 
acestea constind din cele două 
bazine amintite (dotate cu 
trambuline), cinci plase elasti
ce, aparatură pentru dezvolta
rea forței, instalație de lonje, 
trambulină pe uscat ș.a. Ne 
străduim ca acest complex să 
aibă toate cele necesare pentru 
a fi cit mai util săritorilor.

— De circa 30 de ani. de cînd 
funcționează și ca centru de în
vățare a înotului. Ștrandul ti
neretului a „produs" mulți. 
foarte multi viitori performeri, 
ceea ce ne îndreptățește să fa
cem o legătură aproape directă 
între inițiere și performanță. 
In acest context, vă rugăm să 
<lati cîteva amănunte despre 
activitatea centrului de învă
țare a Înotului, care constituie, 
în mod indiscutabil, o veritabi
lă pepinieră pentru secțiile clu
burilor sportive.

— Centrul va avea la dispo
ziție bazinul cu cea mai mare 
suprafață, Instructori cu califi
care superioară (coordonați de 
reputatul antrenor de polo Teo
dor Angelescu), își va deschide 
porțile Ia 30 mai si va funcțio
na pînă in toamnă. Ne-am 
propus ca în vara aceasta să 
invete înotul aici circa 6 000 de 
tropii, ceea ce ar însemna o ba
ză largă de selecție pentru sec
țiile de înot, polo și sărituri. 
Doresc să mai adaug că. în a-

a 
și 

de

fara centrului de învățare 
înotului, aici funcționează 
centrul de inițiere in tenis 
cimp, sub conducerea antrenoa- 
rei Adriana Călina, căruia îi 
sînt rezervate trei terenuri Să 
?t>ți că și de aici multi tineri 
și-au luat avint spre înalta 
performantă.

în- 
pentru 
salva- 

_ . meritul 
spectatorilor constănțeni și al 
jucătorilor că, în pofida amă
răciunii. au avut o comportare 
civilizată față de echipa vizi
tatoare. Așa cum, din păcate, 
nu s-au petrecut lucrurile la 
Ploiești, acolo unde încărcă
tura emoțională, existentă îna
intea dificilei partide cu Stea
ua, a apăsat prea greu pe u- 
merii formației locale. aflată 
în pericol de retrogradare.

In zadar, așadar. apelurile 
repetate ale F.R.F., ale presei 
de specialitate la fair-play, la 
intensificarea muncii de educa
ție in cadrul cluburilor și a- 
sociațiilor. Conducătorii aces
tora, antrenorii lor se complac 
In a promite (de fiecare dată 
cînd sînt atenționați) măsuri 
dintre cele mai severe, pro
misiuni pe care nu le respec
tă. Proba cea mai clară, pen
tru a cita oară 7 Nedorita re
coltă de cartonase (30 galbene, 
4 roșii 1) strinsă de pe absolut 
toate terenurile care au 
duit meciurile rundei cu 
29.

Intervenția F.R. Fotbal 
impune a fi pe eit de promp
tă, pe atit de drastică. Ară
tând ea, de astă dată, cite an 
„cartonaș roșu** 
responsabili eu 
liștilor eare nu 
trebuie datoria.

dramatic 
victorie 

desigur,

găz- 
nr.

se

acelor factori 
educația fotba- 
își fac cum

Dinamo, 
redacțl- 
studen- 

serie de 
Bturien- 

dat con
test pre-

,Duminică, la 
disputată 

.încins" între 
craioveni 

că nu i-au 
jucătorii...) 
accidentat.

SUPLIMENT LA O CRONICA...
IERI, ÎN DIVIZIA „B“

sd bieercăm aceste comple
tări la relatarea noastră te
lefonică de la Ploiești, apă
rută iert, ea tfteva precizări 
asupra cronologiei și motivă
rilor celor 10 cartonașe galbe
ne șt roșii acordate, prin care 
s-a stabilit un nedorit record. 
Șl o facem nu pentru a rea- 
mtnti lucruri neplăcute, ei 
pentru că precizările care ur- 
mează pot da o imagine mai 
completă asupra ralpabilltățl- 
lor, asupra notei de crescendo 
pe care au căpătat-o actele 
nesportive tn acest med.

Deci: mbu ( — cartonaș 
galben Toms (atac periculos); 
ud*. 33 — e^. Marica (protes
ta); min. St - e-g. Țevi (atac 
periculos), fa prhna repriză, 
sfadar, trei cartonase 
na, pentru Petrolul.

Dupd pauză: min. St) 
Borz (atac periculos); 
75 — cartonase roșit Borz (lo
vire ea pumnul) ți Turcu 
(lovire eu piciorul) • min. 77
— ej. Marica (lovtre eu pum
nul); min. Tl — e^r. Iovan 
(piedici pe la spate); min. 79
- c.g. stoica (părăsirea tere
nului de Joc; precizăm că a 
făcut-o pentru a_ interveni 
la un incident petrecut la 
banca de rezerve a echipei 
sale); mtn. S9 — c.r. stoica 
(atac periculos, după averti
zarea anterioară). Bilanțul re
prizei: două cartonase roșii 
șt unul galben pentru plotes- 
teni, două roții șl două gal
bene pentru Steaua.

Cititorii (și, eventual, comi
sia de disciplină, care deține 
tnsă șl documentele oficiale, 
foaia de arbitraj și raportul 
observatorului federal, prof. 
Dan Matei) pot trage o serie 
de concluzii din această enu
merare...

Dar, ea și cum cele de mai 
sui n-ar fi fost suficiente, in
cidentele au continuat și după 
fluierul final. Astfel, portarul 
de rezervă bucurețtean Nițu 
ti .............. ~ ‘ ‘ "petrolistul Țevi s-au lovit

galbe-

— c.g. 
min.

reciproc In drum spre vestia
re; le-au fost reținute car
netele de legitimare șt va 
trebui să compară și ei tn 
fața comisiei de disciplină.

Așa cum scriam și in ziarul 
de teri, spectacolul fotbalistic 
a fost ratat tnsă nu numai 
din cauza abundenței de car
tonașe, ei șl din cauza a- 
valanșel de faulturi de Joc, a 
simulărilor, a tragerilor de 
timp, a busculadelor de tot 
felul, cu care a „plouat" după 
pauză, făctndu-ne să uităm șl 
bruma de fotbal pe care am 
văzut-o în prima repriză... Un 
asemenea meci este o 
rată pacoste pe capul 
arbitru. Este meritul 
lexandru Mustetea că.

adevă- 
unul 

lui A- 
totuți.

n-au fost înregistrate și for
me mai grave. El a fost co
rect și hotărit și a dus eu bi
ne pînă la capăt meciul. In 
ciuda faptului ed, toată repri
za secundă, a condus eu o 
injecție de novocaină, primită 
tn pauză, din cauza unei du
reroase luzații la picior, su
ferită prin minutul 35.

Incidentele de la Ploiești au 
reținut atenția prin amploarea 
lor, dar, din păcate, ele n-au 
fost izolate în peisajul etapei. 
Au maî fost, miercuri, multe 
jocuri cu cite 3, 4 șl 5 carto
nașe galbene 1 Ceea ce ilus
trează starea de nervozitate 
care începe să-ți pună am
prenta pe o serie de meciuri 
din finalul de campionat. Lu
cru cu atît mal supărător cu 
cit, nu de mult, conducerea 
C.N.E.F.S. șl a federației au 
atras atenția președinților de 
cluburi șl șefilor de secții de 
fotbal, tatr-o ședință specia
lă, asupra problemelor pe 
care le ridică finalul de se
zon, probleme Intre care dis
ciplina, corectitudinea Între
cerilor, sportivitatea ocupă un 
loc prioritar. Cum tnțeleg să 
răspundă acestor apeluri cei 
chemați să vegheze la pre
gătirea echipelor divizionare 
sub toate raporturile, sd asi
gure apariția și evoluția lor 
corespunzătoare tn fața pu
blicului t

In cuplajul disputat ieri du* 
pă-amiază pe Stadionul RepubU- 
cli din Capitală, contînd pentru 
etapa intermediară din seria a 
n-a a Diviziei ,B“. s-au înre
gistrat rezultatele:

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
3—2 (0—2): Apostol (min. 47, 58 
șl 75), respectiv Baciu (min. 16) 
și Niță (min. 44) (N. ștefan,
coresp.)

VICTORIA BUCU- 
RAPID EUCDREȘTI 
Ivan (min. 24), res-

Radu URZICEANU

CLASAMENTUL

DINAMO 
REȘTI — 
1—2 (1—0) : 
pectiv P. Petre (min. 74 si 90). 
(A. Soare, coresp.)

1. RAPID Buc. 29 22 4 3 58-17 48
2. I.P. Alumin u 28 14 6 8 40-27 34
3. Minerul Motru 28 15 2 11 50-45 32
4. Carpați Mirșo 29 13 4 12 46-38 30
5. Dinamo Vict. 27 12 6 9 39-33 30
6. Chimica Tîm. 27 12 3 12 30-28 27
7. Rova Roșiori 27 12 3 12 30-32 27
8. Automatica 27 ii 5 11 27-29 27
9. Gaz metan 27 11 5 11 27-34 27

10. Prog. Vulcan ♦ 28 12 6 10 37-37 26
11. Unirea Alex. 28 11 4 13 35-36 26
12. Autobuzul 28 10 6 12 27-30 26
13. Pandurii 27 11 3 13 37-34 25
14. Metalul Buc 27 11 3 13 37-34 25
15. Șoimii Sibiu 27 10 5 12 32-36 25
16. Mecanica fina 27 8 8 11 30-36 24
17.Precizia Sâcele 28 7 3 18 28-64 17

18. C.S.M. Dr. 27 5 6 16 18-38 ‘16

* Echipă penalizată cu patru puncta



Prima ediție a campionatului mondial de popice

JUNIOARELE NOASTRE SE VOR ALINIA LA START CU DORINȚA
DE A CONTINUA TRADIȚIA „SUCCESELOR EUROPENE

Pcntru maeștrii jocului dc 
popice din țara noastră, seria 
competițiilor internaționale din 
acest an continuă cu participa
rea echipelor naționale de ju
nioare și juniori la ediția inau
gurală a Campionatului mon
dial. care urmează să înceapă 
la 22 mai pe arena cu sase pis
te din localitatea iugoslavă 
Porec. cunoscută stațiune pe 
litoralul Mării Adriatice.

Tinerii noștri reprezentanți 
au dificila, dar si plăcuta mi
siune de a apăra prestigiul cu
cerit la cele 7 ediții ale „eu- 
ropenelor“ (transformate la con
gresul F.I.P.. ținut anul trecut 
la Brno, in C.M. de juniori pi- 
nă la 23 de ani), la care, in 
decurs de numai 12 ani. fetele 
au obținut 15 medalii (8 de aur. 
4 de argint și 3 de bronz), iar 
băieții au urcat de 16 ori pe 
podiumul laureaților (4 medalii 
de aur. 7 de argint si 5 de 
bronz). Dornici de a continua 
frumoasa tradiție a „succeselor 
europene**, tinerii sportivi care 
vor reprezenta tara noastră la 
prima ediție a ..mondialelor** 
s-aii pregătit cu multă conști
inciozitate.

Pentru astăzi vă facem cunoș
tință cu lotul feminin, care va 
pleca în această dimineață spre 
arena „mondialelor**.

Pornind in etapa decisivă a 
pregătirilor cu 16 jucătoare ca
re s-au remarcat în campiona
tul divizionar, cunoscutul antre
nor Tudor Buze» (a luat parte 
la toate edițiile ..europenelor**, 
fiind coautorul succeselor ob
ținute pînă în prezent) a reți
nut in final 7 sportive : Mari» 
Zsizsik, Ibolia Mathe, Olga 
Psihas, Octavia Ciocirlan. Ro

Pregătirile popicarilor români s-au încheiat.
antrenament

Iată ci;iua dintre se- 
efectuat pe arena Vo-

FALK BODEN (R.D.
TRICOUL GALBEN
PRAG A, 19 (Agerpres). — 

„Cursa Păcii** a fost reluată 
cu etapa a 9-a, Karl Marx 
Stadt-Usti. disputată pe un 
traseu muntos și pe o vreme 
ploioasă. Sprintul final a fost 
cîștlgat de Uwe Raab (R. D. 
Germană), înregistrat în 
4:32,34 (181 km). In același 
timp au sosit Krawczik 
Skoda, Koricky, Ludwig. Cu 
plutonul doi. la 1.10. pe locul 
14 a trecut linia de sosire și 
Mireea Romașcanu. Tricoul

lecțumabili surprinși la ultimul 
ința din Capitală.

die» Baciu, Marilena Burcea și 
Mariana Borta, ultimele 4 fi
ind debutante. Antrenorul Bu- 
zea va începe jocul pe echipe 
cu Maria Zsizsik care în toate 
cele 10 partide inter-țări sus
ținute în ultima perioadă a dat 
dovadă că are calități deose
bite de... deschizătoare de pir- 
tie. La mijlocul formației, pen
tru o eventuală relansare a 
forțelor, a preferat-o pe Ibolia 
Mathe, o jucătoare tenace și 
cu experiență, laureată cu aur. 
argint si bronz la C.E. de la 
Augsburg in 1979 și Viena 1981, 
iar pentru ultimul schimb a 
fost desemnată o sportivă cu 
nervi tari. Olga Psihas, care 
lansează de obicei bila cu o 
regularitate de... metronom. Jn 
cele 1» teste eu reprezentative 
similare ale unor țări cu care

Foto: D. NEAGU
De vom intîlni la C.M.. ne-a 
spus antrenorul Tudor Buzea. 
selecționata noastră n-a gustat 
din amărăciunea infringerii. 
Am realizat in deplasare. in 
R. F. Germania și R. D. Ger
mană, două rezultate de excep
ție. care depășesc granița celor 
2 500 p.d., ceea ce ne îndrep
tățește să credem eă jucătoa
rele noastre se vor număra, 
din nou. alături de sportivele 
din R. F. Germania, Ungaria 
si Iugoslavia, printre principa
lele candidate la un loe pe po
dium", a conchis interlocutorul.

Ir. IOANITESCU

SCHIMBARE DE LIDER
IN TURUL CICLIST AL ITALIEI
Etapa de ieri a Turului ciclist 

al Italiei a adus un nou lider In 
clasamentul general individual al 
ccmpetițlel: pe italianul Giuseppe 
Saronnt Distanta de 215 km din
tre localitățile Matcse șl Salerno 
a fost de italianul Mo
reno Argentân în 5 h 57:20. cu 
o medie orară de 35.720 km. Noul 
purtător al tricoului roz, Saronni. 
s-a clasat al treilea în această 
etapi (a 7-a). Azi are loc etapa

Germană) A PRELUAT 
ÎN „CURSA PĂCII" 
galben a fost preluat d_ fa-k 
Boden (R. D. Germană) ur
mat în clasamentul general 
individual de fostul lider Oleg 
Ciujda (U.R.S.S.) — la 32 sec., 
Ludwig (R. D. Germană) — la 
59 sec. în clasamentul gene
ral pe echipe conduce R. D. 
Germană, urmată de Polon;» 
— la 6,48, Cehoslovacia — la 
7,55. U.R.S.S. — la 12.20. O- 
landa — la 19,16, Bulgaria — 
la 29,48. S.U.A. — la 47.53. 
România — la 48,03, etc. As
tăzi se desfășoară etapa a 
10-a, Usti — Pribram (167 
km).

a »-a.

„CUPA FRANȚEI" LA RUGBY
PARIS, 19 Agerpres), — Fi

nala „Cupei Franței" la rugby 
se va disputa sâmbătă. 28 mai. 
pe stadionul „Parc des Princes** 
din Paris. între echipele Be
ziers și Nisa.

în semifinale, Beziers a în
vins cu 19—12 pe Bayonne, iar 
Nisa a întrecut cu scorul de 
18—12 pe Agen.

MARILE PERFORMANȚE LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

itor.. Dorel Mateeș <z obținut 
două medalii la categoria 
muscă, dar din cauza unei de
fecțiuni tehnice survenite pe 
tabelul electronic al rezultate
lor a pierdut medalia de argint 
la totalul celor două stiluri ! 
El a ridicat 90 kg, apoi 97,5 kg 
— încercare corectă declarată 
de arbitri — nu s-au aprins 
becurile de semnalizare !? în 
consecință, juriul a hotărît să 
repete încercarea, dar sportivul 
nostru a ratat de două ori ! 
La „aruncat" a avut o serie 
foarte bună : 122,5 kg ; 127,5
kg și 130 kg, record național 
de seniori — medalie de ar
gint. La total, cu 220 kg, a de
venit posesorul medaliei de 
bronz. Perspectiva sa este pro
mițătoare, dar pentru aceasta 
devine imperios necesar un 
progres simțitor. Să nu uităm 
că la „mondiale" sau la Olim
piadă la această categorie vor 
participa mulți sportivi asiatici 
foarte valoroși.

— Ce părere aveți. în gene
ral, despre rezultatele obținute

la C.E. și despre perspectivele 
actualilor juniori ?

— Astăzi, performanțele ju
niorilor sint extrem de apro
piate, iar unele chiar mai bu
ne decit cele ale seniorilor. La 
San Marino au fost depășite 
șase recorduri mondiale de se
niori ?i juniori ! Reprezentanții 
Bulgariei au dominat întrece
rile, ciștigind majoritatea ti
tlurilor. Iată rezultatele cîtorva 
campioni: muscă: N. Perzivsky 
(Bulg.) 255 kg (rec. mond. se
niori), la „smuls" 115,5 kg 
(rec. mond. juniori) ; cocoș : 
G. Ganev (Bulg.) 250 kg ; pa
nă : Șt. Topurov (Bulg.) 305 
kg (rec. mond. juniori) ; u- 
șoari : P. Musenov (Bulg.) 320 
kg ; semimijlocie : Z. Stoicikov 
(Bulg.) 352,5 kg (155; 197,5);
mijlocie : A. Karapathi
(U.R.S.S.) 377,5 kg (167,5; 210); 
semigrea : V. Morousov
(U.R.S.S.) 375 kg. Aceste re
zultate excepționale trebuie să 
ne dea serios de gîndit... Va 
trebui să muncim mai mult și 
mai bine cu copiii, cu juniorii 
mici și mari, pentru ci înalta 
performanți începe acum la 
vîrsta adolescenței...

TURNEUL DE BASCHET DE
MADRID. 19 (Agerpres). — 

Turneul international masculin 
de baschet de la Palma de 
Mallorca a fort cistigat de se
lecționata U.RJ5.S., care a În
vins in ultimul joc cu scorul de

LA PALMA DE MALLORCA
88—78 (34—40) reprezentativa 
Spaniei. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Panama, care a întrecut 
cu 80—69 (41—33) formația a- 
mericană „Atlantic City".

PENTRU PRIMA OARA,
S. C. ANDERLECHT.»

—a ciștigat „Cupa U.E.F.A.-, 
trofeul revenind echipei belgie
ne în urma victoriei repurtate 
pe teren propriu (1—0) și a sco
rului egal (1—1) de la Lisabona, 
în cele două manșe ale finalei 
competiției, cu Benfica, in acest 
meci, gazdele, Încurajate frenetic 
de cei peste 80 000 de spec
tatori, au deschis scorul prin 
mijlocașul Sheu in min. 32, după 
o pasă a Iui Humberto (căpitanul 
echipei portugheze). Șase minu
te mal tirziu, Anderlecht a ega
lat prin Lozano, care a reluat 
cu capul balonul centrat de Ver- 
cauteren. După pauză gazdele 
au fost In atac, dar nu au reușit 
să obțină victoria deși Filipo- 
vlci a marcat In min. 63, Insă 
punctul nu a fost acordat, pe 
motiv de ofsaid. Belgienii au 
surprins deseori apărarea Ben- 
ficăi, dar scorul a rămas neschim
bat: 1—1. După cum mențio
nează agenția „France Presse", 
„lusitanii au terminat pentru a 
treia oară consecutiv ia egalitate 
pe teren propriu: cu A.S. Roma, 
cu Universitatea Craiova și acum 
cu Anderlecht. Numai o victorie 
la două goluri le putea aduce 
trofeul"... Antrenorul belgienilor. 
Paul van Himst, a spus: „Am 
crezut In cucerirea Cupei, după 
victoria la limită repurtată aca
să, cu toate că aveam in fațl 
cea mai bună formație pe care

am intilnit-o in această compe
tiție". La rtodul său, antrenorul 
Benflcăl, Sven Eriksson, a de
clarat : pot reproșa nimic
echipei mele. Golul egalizator al 
lui Lozano a fost rapid și splen
did. In schimb, n reproșez ar
bitrului Corver (Olanda) neacor- 
darea golului marcat de Fillpo- 
vld".

Au evoluat formațiile: BENFI
CA: Bento, — Ple»rs, Humber
to. Bastos Lopes. Veloso. Alves, 
Carlos Manuel, Stromberg, Sheu 
(FlUpovicl). Diamantino, Nene; 
S.C. ANDERLECHT: M una ton — 
Peruzovlcl, De Greef, Broos, Ol
sen, De Grooie, Lozano, Vercau- 
teren, Frimann, Coeck, Vanden- 
bergh (Brylle).

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
• La Plovdiv, in gr. „A": 

Bulgaria — U.B.S.S. S—Z (0—1). 
Pentru gazde au marcat Sadakov 
(min. 56) șl Vtlcev (min. 67), iar 
pentru oaspeți Gasaev (min. 16 
șl 41).
• La Kokkola, to gr. „B“: Fin

landa — R.D. Germană 0—1 
(0—1). A înscris Kreer (min. 12).

JUVENTUS SANCȚIONATĂ
După cum se știe, la meciul 

dintre Juventus șl Inter (3—3) 
din campionatul Italian, un grup 
de suporteri au spart geamurile 
autocarului echipei Inter, intrat 
to incinta stadionului, rănind 
un jucător milanez, care a fost 
transportat la spital. Lutod to

discuție această manifestare hu
liganică, federația italiană a luat 
măsuri aspre : a omologat re
zultatul cu 2—0 în favoarea Iul 
Inter șl a sancționat formația 
Juventus cu circa 20 000 de dolari.

Ordinea în clasament a rămas 
însă neschimbată: Roma 43 p 
(campioană), urmată de Juventus 
N p și Internazionale 38 p.

ALTE REZULTATE
• In sferturile de finală ale 

„Cupei Italiei1* (tur): Verona — 
Milan 2—2, Torino — Napoli 2—a. 
Inter — Pisa 3—2. Meciul Juve
— Roma, la 1 iunie.

9 In turneul de juniori de la 
Cavigal, de lingă Nisa: Bochum
— Cavigal 1—0, Racing Paris — 
Nice 9—o. Partizan Belgrad — 
Cavigal 2—0, Juventus Torino — 
Racing Parts 1—1

Caleidoscop - SPORTUL ȘI SCENA ROMANEASCA
• Maestrul George Vraca, artist al po

porului, a fost una dintre marile perso
nalități ale scenei românești, care a creat 
roluri de referință in istona teatrului nos
tru. în tinerețe, Vraca a fost un remarca- 
oil sportiv, jucător de rugby in echipa 
oucureșteană Sporting. In 1919, Vraca a 
tost selecționat in echipa națională parti
cipantă la Jocurile interaliate de la Paris, 
intîlnirea cu' echipele S.U.A. și Franței au 
fost primele jocuri internaționale ale 
XV-ului român. Vraca a jucat in linia a 
doua a pachetului.......................
• Un alt rugbyst 

și Ilarion Ciobanu. 
cipal al serialului 
și umbre“, al lui 
serial TV „Toate pînzele sus-, din atîtea 
și atîtea filme d lung metraj Ilarion Cio
banu a fost jucător, de asemenea, de linia 
a doua, dar si în linia a treia, în forma
țiile divizionare ,,A* Știința București, Di
namo și Progresul, evoluînd cu un bun 
randament pînă prin 1961—62.
• Actorul Constantin Brezeanu, de la 

Teatrul „Constantin Nottara- in anii de 
studenție la Conservator a practicat ho
cheiul pe gheață, apărînd culorile clubu
lui bucureștear Sportu1 studențesc. Și 
astăzi „Kiki“ Brezeanu este un pasionat al 
sportului cu pucul și crcsa.
• Actorul de comedie Ștefan Tapalagă 

a fost, cu ani în urmă un valoros scri- 
mer. El a făcut parte din echipa de flo
retă a clubului Steaua campioană națio
nală, a participat la diferite competiții in
ternaționale și, pentru rezultatele înregis
trate, a fost distins —. titlul de maestru 
al sportului.
• Cu acelaș titlu onorific, care recom

pensează strădaniile șl reușitele din acti
vitatea sportivă, au fost distinse prin anîi 
*5® $i două dintre apre**iatele actrițe ale

_ primei noastre scene Lia Sahighian șl
Carmen Stăne«cn. va—t’—

5

de Înaintași, 
ajuns reputat actor este 
Interpretul rolului prin
de televiziune „Lumini 
Gherasim dintr-un alt

nil, în cadrul asociației sportive bucu- 
reștene Flacăra. In 1950. de pildă, Li a Sa
highian a fost a dcua (391 p) in bilanțul 
anual al probei de culcat 40 f iar Carmen 
Stănescu. cu 384 ^p, • fost a șasea. In 
clasamentul acei u Laș* an la 3X40 f au 
ocupat locurile 4 (1083 o) și, respectiv? 10 
(1018 p). In anul următor. Lia Sahighian 
a fost campioană naponali în proba de 
40 f poziția culcat cu un rezultat de 
380 p.
• Artistul timișorean Alexandru Ter no

vi ci a fost, ’a vîrsta junioratului, atlet la 
„Prima Baru.t“ și cel mai bun alergător 
de viteză din țară, fiind campion național, 
în 1949, în toate probele de sprint.
• Antrenorul o- atletism Alexandru Ar- 

deleanu a avu* ca elevi doi iluștri actori 
de mai tirziu: Constantin Codreseu — a- 
runcător de suliță, la Stadiul Român, spre 
sfîrșitul anilor ’«• și Mireea AJbulesai — 
alergător la 110 m garduri, la Constructo
rul, prin anii *50.

Un alt atlet
și orădeanul 

al „Teatrului
campion național de Juniori la greu- 
și Ia disc. component al lotului re-

? lncâ plin de talent a 
Ion Bog. Regretatul ae- 
Nottara" a fost în anul

fost 
tor 
1961 
tate 
publican.
• Mihai Vasile Boghiță, interpretul ro

lului căpitanului Șoimaru din filmul 
„Neamul Șoimi reștfior a fost component 
al echipei de box a clubului Steaua (în 
anii aceia, prin ’50, se numea C.C.A.) la 
categoria grea de mai multe ori selec
ționat în echipa națională
• Dorin Dron a test vr^me îndelungată 

cel mai bun Dort dr nochei din țara 
noastră. A aoărat poarta echipei națio
nale în numeroas’ partide internaționale 
șl pe cea a echipelor Tuventus și C.C.A. 
(Steaua) cu car* cî-t1gat mal multe ti
tluri de campion a: tării Scena si ecranul 
l-au adus si ele mori eariefacțll

Fost1’) n •■'clr.ț clon do »f»tt A rp-

,ln teatru, totul • trucaj: numoi sfori, 
imitație, poncif*, iar cei care citește 
programul țtie de la început că octo- 
. ul va muri p pe armă se va ridica 
ia aplauze, le sport (In afară de ca
zurile destul de rare cind buna-credință 
a spectatorilor • înșelată), totul • de
venire Nîmeei nu poate prevedea nimi
ca. intimpîorec e unică. Ea ee se des
fășoară după ’ndicotiile unui text. Di*- 
tr-o lovitură de pumn. campionul Hi 
prăbușit ia podee In uimirea Încreme
nită o întregului amfiteatre. Nimeni ne 
Știe dacă vi răminec ocoto sau dacă eu 
se vo ridice numaidecM să arunce el. 
ți definitiv, pe odveoov la podea. N-o 
știe nic organizatorul sălii, efei arbi
trul. nl-i judecători’ E devenire abso
lută, cu tot necunoscutul el real țl eu 
tonte urmoriî- eî-

gretatul Emil 
printre fruntașii 
de ciclism (viteza 
Teatrul Nostru, la 
țional, la Teatrul
• Doi maeștr. _ ___ ____ _____

Dumitru Ghiuzelea, aripă de excepție In 
XV-le național și In cel al dubulul Di
namo și atletul Nieolae Rășcănescu, cam
pion balcanic in 1957 (61.09 m). campion
și recordman naționri (62 46 m — 1957) la 
aruncarea ciocanului, se numără, Mături 
de al ți sportivi printre cascadorii dne- 
m3to<”-afiei noastre.
• Cezara Daflnescu 

țional din București 
a lotului republican 
tism, ca săritoare tn 
1966).

lencec a fost In tinerețe 
campionatelor naționale 
r șosea) și actor la 

Teat-al Armatei. La Na- 
d* Stat din Constanța, 
a* sportului rugbystul

de la Teatrul Ha
ft fost componentă 

de junior! la atle- 
tnstttme (1.53 m tn
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•TELEX•
atletism • La Tașkent, at

letul sovietic Samil Abiasov a 
sârit 17JT7 m la triplu.

BOX > Intr-a gală desfășurată 
la Las Vegas, pugilistul american 
Bruce Curry a devenit campion 
mondial (W.B.C.) la categoria 
super-ușoară dispunînd Ia punc
te, în îî reprize, de conaționa
lul său Leroy Haley, fostul cam
pion al lumii.

HOCHEI • Echipa new-yorkeză 
..Islander* a ciștigat, pentru a 
patra oară consecutiv, „Cupa 
Stanley-. care răsplătește anual 
cea mal bună echipă din cam
pionatul profesionist nord-ameri- 
can. „Islander- a cîștlgat toate 
cele patru meciuri ale finalei cu 
..Ollers- din Edmonton, ultimul 
cu 4—2 (3—0 0—2. 1—0).

x ȘAH. A în penultima rundă a 
turneului de la Varșovia. Ovldiu 
Fclșor l-a învins cu negrele ne 
A Sygulskl (Polonia). Spasov a 
cîștlgat la Bohm. iar în parti
dele Schmidt—Dorfman. Gheor- 
ghiev—Kindermunn, Uhlmann— 
Plahetka si Adamski—Sydor a 
fnst consemnată remiza. Clasa
mentul Înaintea ultimei runde ț 
Torfman (U.R.S.S.) — 9,5 O-,
Spasov (Bulgaria) — 8 p., K1n- 
dermann (R.F. Germania), A- 
damskl (Polonia). Uhlmann TR.D. 
Germană). Plahetka (Cehoslova
cia) — cu cîte 7,5 p., Gheor- 
gblev (Bulgaria) — 7 d.. Foilor 
6.5 p.. Schmidt. Sznanik (am
bii Polonia) șl Bohm (R.D. Ger- 
m^nă) — cîte 6 p. etc.

TENTS • Tu turneul de la 
..Foro Ttallco-, din Rottit îh 
,.16--im1 Corrado Barazzuttl l-a 
învins ne Flortn Segărceanu ou 
6—3. 6—0. Alte rezultate? CI ere — 
Canceiottl 7—5. 6—4, Higueras — 
Cash 6—8. 3—6 6—2. Avendano — 
Taroczi 6—2. 6—0 Simonsson — 
Gottfried 6—4. 6—1 Tulasne —
Plmek 6—0. 6—4. Dlbbs — Alexan
der 7—5. 3—6. 6—3 —
P~rtoluec1 6—2. 7—5. 'TV.Ucr.v-- — 
Perez 5—7. 7—6. 8—4. • MOnchen 
(ontirnl de finală): Slozil — Du- 
nre 7—5. 6—2. Westphal — Ve- 
1a«co 8 4 2—6. 8—2.

VOLET • Turneu de calificare 
centru C.E. masculin, la Debre- 
Hn: Ungaria — Danemarca 3—6 
(13. T. 1), Franța — R.F.G. 3-6 
(9, 16. 7).
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