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6000 de spectatori au aplaudat un derby spectaculos, aprig disputat

DINAMO (75-73 CU STEAUA) A FĂCUT PASUL DECISIV
SPRE TITLUL DE
Atmosferă de mare sărbă

toare ieri, la Palatul sporturi
lor și culturii. Circa 6 000 de 
spectatori au ținut să fie pre- 
zenți pentru a urmări derbyul 
Dinamo — Steaua, al cărui 
rezultat avea să decidă in 
mare măsură cîștigătoarea ce
lei de a 34-a ediții a campio
natului național de baschet. 
6 000 de spectatori au stat cu 
sufletul la gură, asistind la o 
întrecere cu răsturnări de 
scor captivante. încheiată — așa 
cum se petrece de obicei în 
meciurile dintre aceste frun
tașe ale baschetului românesc 
— la o diferență de numai un 
coș. de astă dată in favoarea 
formației Dinamo : 75—73 (40— 
33). Prin acest succes, echipa 
pregătită de tînărul antrenor 
Gh. Novac a făcut pasul cel 
mare pentru cucerirea titlu
lui : are 85 de punct 3 in cla
sament (Steaua 83) și scor fa
vorabil în întilnirile cu steliștii 
(4—3) incit doar o ..ipoteză im
posibilă” (să 
trei partide) 
eforturile de

Așadar, a 
la capătul unei dispute în care 
a condus majoritatea timpului, 
dar pe care a fost la un pas 
de a o pierde. Mai precis, du
pă o perioadă în care Dinamo 
acumulase un avans ce părea 
să o scutească de griji în fi
nal (52—11 min. 25. 60—51 min. 
30). Steaua — speculînd prompt 
dezorganizarea în apărarea di- 
namovistă produsă de ieșirea 
lui Popa (5 faulturi) — a re
făcut spectaculos, a egalat și a 
preluat conducerea (pe care nu 
o mai avusese din min. 13). 
Cernat a înscris cos după coș 
(spre deosebire de repriza I. 
cînd a ratat enorm). Ermu- 
rache l-a imitat (de asemenea 
după o lungă perioadă de ine
ficacitate), Nctolitzclii și-a 
impulsionat echipierii prin 
splendide pase de contraatac și 
astfel s-a ajuns la 60—61). apoi 
la 65—60 și 67—62 pentru
Steaua. în această situație fa
vorabilă. Steaua a greșit ca
pital, renunțînd la joiul raoid 
și trecînd la acțiuni poziționale 
care conveneau... adversarilor.

piardă ultimele 
i-ar mai anula 
ptnă acum, 
cîștigat Dinamo,

CAMPIOANĂ
în plus, eliminarea 
lui Ccrnat pentru 
5 greșeli persona
le (ultima comisă 
printr-un fault a- 
supra Iui David) 
i-a anulat aproape 
complet eficacita
tea, deoarece cei
lalți componenți ai 
formației (mai pu
țin, într-o oareca
re măsură, Ermu- 
rachc) au punc
tat nesemnificativ. 
Drept urmare, Di
namo, in teren cu 
Niculescu — din 
nou în zi de ex
cepție — David, 
Brabovcanu. Ivas- 
cencu și Uglai a 
obținut o victorie 
meritată pentru că 
a evoluat ca o 
echipă, a jucat 
mai organizat și 
a avut capacitatea 
fizică și, mai ales, 
morală, de a de
păși perioada di
ficilă de care am 
amintit. Este drept 
că a beneficiat și 
de faptul că Opsi- 
taru nu a putut 
fi utilizat de 
steliști, iar Căpușan 
în puținele momente
intrat în teren, că este departe 
de a fi restabilit.

Au înscris : Niculescu 31, Vi- 
nereanu 16, Uglai 10, David 10, 
Popa 8, Ivascencu 6, Brabovea- 
nu 4 (a mai jucat Vasilică) pen
tru Dinamo, respectiv Cernat 
30, Ermurache 17, Oczelak 7, 
Nclolitzchi 6, V. Ion 8, 
lat 4, Brănișteanu 1 (au 
jucat Căpușan și Șarlă).

Arbitrii G. Chiraleu și 
Nicolescu s-au străduit să 
gure buna desfășurare a 
ciului, iar puținele greșeli au 
fost comise în contextul unei 
aprige dispute.

Nu putem încheia fără a men
ționa că întreaga reuniune

A TARII LA BASCHET

Vinereanu contribuție considerabilă la 
victoria echipei Dinamo. în imagine aruncă 
la coș, flancat (formal) de Cernut și V. Ion 

Foto : Dragoș NEAGU
a arătat 
ci nd a
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me-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CINE VA FI AL 15-lea
CAMPION AL EUROPEI?

cul-La Palatul sporturilor și 
turil din Varna se dă startul, 
simbătă, la ora 16. în campio
natele europene de gimnastică 
masculină. Inaugurate în 1955, 
la Frankfurt pe Main, deci cu 
doi ani înaintea primei ediții 
a campionatelor feminine, în
trecerea masculină a celor mai 
buni gimnaști ai continentului, 
organizată din doi în doi ani, 
marchează, deci, în acest an 
un mic jubileu : a 15-a ediție. 
Dacă sala de la Varna ne a- 
mintește de campionatele mon
diale din 1974 — încheiate cu 
marele succes al gimnastului 
nostru Dan Grecu, medaliat cu 
aur la inele — întrecerea da 
atare ne reține atenția prin 
prestigioasele afirmări interna
ționale ale gimnaștilor români. 
Astfel, la Grenoble, în 1973, 
Dan Grecu a obținut primele 
galoane europene, cîștigînd ..ar
gintul” lă inele, la egalitate 
cu Nikolai Andrianov. Mai 
spectaculoase sint rezultatele 
realizate de gimnaștii noștri la 
ediția următoare a întrecerii, 
desfășurată în 1975,' la Berna, 
Tot la inele. Dan Grecu își 
materializează superioritatea 
sa incontestabilă pe plan eu
ropean. cîștigînd medalia de 
aur în această probă, iar forța 
gimnasticii noastre este atesta
tă de succesul repurtat de un 
alt gimnast român, Mihai Borș, 
situat pe locul secund la inele. 
Așadar. pe primele două 
locuri la inele — doi gimnaști 
români !

La cele 14 ediții ale „euro
penelor” desfășurate pină a- 
cum titlurile de campion ab
solut au fost cucerite de 11 
gimnaști din cinci țări. Uniu
nea Sovietică, cu cele 
titluri cucerite de șapte 
naști, se află Pe primul 
urmată de Iugoslavia — 
titluri (un singur sportiv). 
Bulgaria, Italia și Spania (fie
care cu cite un titlu). Iată, 
dealtfel. campionii europeni 
absoluți ai edițiilor precedente: 
Miroslav Cerar (Iugoslavia) — 
campion în 1961 și 1963 : Mi
hail Voronin (U.R.S.S.) — 1967 
și 1969 ; Viktor Klimenko 
(U.R.S.S.) — 1971 și 1973 ; Bo
ris Șahlin (U.R.S.S.) — 1955; 
Joaquim Blume (Spania) — 
1957 ; Iuri Titov (U.R.S.S.) — 
1959 ; Franco Menichelli (Ita
lia) 1965 ; Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) — 1975; Viktor Mar
kelov (U.R.S.S.) — 1977 ; Stoi- 
ian Delcev (Bulgaria) — 1979; 
Aleksandr Tkaciov (U.R.S.S.) 
— 1981.

Interesant ni se pare si cla
samentul gimnaștilor europeni 
cu cele mai multe trofee cu
cerite în întrecerea continen
tală :

Miroslav Cerar 21 medalii (10 
de aur, 5 de argint, 6 de bronz); 
Nikolai Andrianov 17 (9, 6, 2); 
Mihail Voronin 15 (8. 5. 2) ț

Constantin MACOVEI

CĂLĂREȚII NOȘTRI
IN CONCURSUL DE

Porticipmd la tradiționalul con- 
curs internațional de obstacole 
de la Novi Sad, călâreții noș
tri — Dumitru Velea, Florin Stoi
ca, Mircea Neagu, Ion Popa 
(antrenor Dumitru Hering) — au 
avut o comportare foarte buna, 
cîștigînd trei din cele cinci pro
be ale concursului. Astfel, Florin 
Stoica cu Ficus a cîștigat proba 
de deschidere, Mircea Neagu cu 
Ecou — înp*-eunâ cu 
(Ungaria) cu Ines — 
in ,, Ștafete prieteniei".

V. Sori 
a Învins 
în timp

nouă 
gim- 

loc. 
două

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNVINGĂTORI
LA NOVI SAD
echipa României a obținut - 

„Cupa pe națiuni-.
ce 
locul I In

A1t« rezultate : proba de des
chidere : 5 M. Neagu cu Licu
rici ; parcurs american : 
Neagu cu Ecou “ 
fulul Novi Sad" 3 2. 
cu “ ' ‘ — - -
2.
cu
te. 
M. 
Tigar.

4. M. 
„Premiul ora- 

___ . _ D. Velea 
Fudul ; „Ștafeta prieteniei" :
O. Velea cu Jack, împreună
P. Tușko (Ungaria) cu Osiro- 

3. FI. Stoica cu Florid fi 
Milutinovicî (Iugoslavia) cu

După etapa a 30-a a Diviziei „A" de fotbal

TEMPO SCĂZUT
ÎNAINTEA

Ajuns-la etapa a 30-a, adi
că la o etapă care s-ar cuveni 
poate să fie și ultima, dacă 
acceptăm ideea că potențialul 
elitei noastre fotbalistice se 
simte cel- mai bine cti 16 e- 
chipe, campionatul primei 
noastre divizii dă semne de o- 
boseală. Acest fenomen a fost 
valabil și pentru ..cuplul’1 Di
namo — Universitatea chiar 
dacă distanta se păstrează,

TINERI! ȘTRANDURILE VOASTRE VA ASTEAPTA
9

Zilele trecute a fost caniculă 
și, prin urmare un raid al re
porterilor noștri pe tema ștran
durilor se impunea chiar dacă 
uneori norii anunțau ploaie.

Și astfel, pornim la drum, 
răspunzînd și invitației a- 
dresate de' tovarășul C. Pe
trescu, din cadrul Comi
tetului municipal U.T.C. Bucu
rești. prin care ne propunea 
un itinerar cuprinzînd ștran
durile tineretului. Am vizitat 
unele- dintre acestea și iată

citeva din numeroasele im
presii și constatări.

O FRUMUSEȚE, DAR (DE CE) 
NUMAI SÎMBĂTA SI DUMI

NICA ?
Trecem de stația de benzină 

PECO din Pantelimon. lăsăm 
în dreapta întreprinderea ..An
tilopa” 
lacului, aflăm o intrare 
moașă deasupra 
„Baza sportivă și 
— Sectorul 3”.

st Pe stingă. - pe malul 
fru- 

căreia scrie : 
de agrement 

Pătrundem

»
coborind niște scări 
luminos, _
— intr-o oază de verdeață, bo
gată in tot felul de arbori _și 
arbuști. O plajă cu nisip pe 
malul lacului, bazine pentru 
înot (pentru copii si adulti). 
cabine-vestiare, un bufet — 
cu saiă de mese și terasă — 
multe baze sportive : o popi- 
cărie cu două piste, un teren 
de fotbal, șase mese de tenis 
din beton, trei terenuri de te
nis, trei de volei, unul de 
handbal. „O bază marc, o fru

SPRINTULUI FINAL
prin două victorii, e adevărat, 
lipsite de strălucire.

Sportul
pindă. i 
rabilă. 
prin 
perspectiva 
practică de a realiza opt punc-

lastudențesc stă 
într-o poziție favo- 
Echipă de contraatac, 

excelență. Sportul are 
teoretică și chiar

Ba . de agrement frumoasă șt la. Străulești. dar cu... spații 
libere in cursul săptăminii E'oto : Dragoș NEAGU

de 
vor 
fii 

..CU

vitabile a jocurilor (cele 
pină acum și... cele care 
urma), deoarece e greu" să 
preocupat 
ștreangul de gît“.

De ce meciul
Craiova — Sportul e hotârîtor 

retrogradare ?

de fotbal

Dinamo

pentru...

vopsite 
in galben și albastru

Augustin (in prim-plan), după ce a reușit 
partida Dinamo — Chimia Rm. Vilcea

să deschidă scorul in

Foto: i. bănica

Raid pe teme de sezon

musețe — ne spune tovarășul 
Petrescu — folosită însă în a- 
devăratul sens al cuvintului - 
doar sîmbăta și duminica. Cu 
mai multă inventivitate, comi
tetele U.T.C. din întreprinde
rile Sectorului 3 ar putea or
ganiza aici și in cursul săp- 
tăminii acțiuni sportive și de 
agrement foarte reușite”. Mai 
multă inițiativă, deci...

IN AȘTEPTAREA COPIILOR...
Baza de Ia Tei-Toboe are 

multă apă. terenuri de tenis 
foarte frumoase și un cespon-

(Continuare in pag 2-3)

te din opt. pornind de la 
ideea că meciurile sale în de
plasare (cu Chimia și F.C. Bi
hor) ar putea fi cîștigate.

Această luptă în trei Dina
mo — Craiova — Sportul pen
tru titlu (luptă în care Dina
mo păstrează totuși prima 
șansă, deoarece a și acumu
lat 44 de puncte), complică, 
prin ricoșeu, bătălia pentru e- 
vitarea fatidicului loc 16. 
(Ultimele două clasate. Poli” 
și F. C. Constanța, au pierdut 
pină și șansele teoretice).

Pasionantul meci Dinamo 
— Craiova — Sportul face ca 
nu mai puțin de ont echipe să 
fie angajate în efortul de e- 
vitare a locului 16. Opt echi
pe I O cifră foarte mare, care 
aruncă o lumină nefavorabil® 
$1 asupra calității precare Ine-

Pentru că. iată, C. S. Tîrgo- 
viște va juca pe teren propriu 
atit cu Dinamo, cit și cu Uni
versitatea ! Și are numai 28 de 
puncte, față de cele 32 care a- 
sigură rămlnerea în Divizie. 
Pentru că Sport Club Bacău, 
pină mai ieri echipă fără griji, 
are de jucat cu F. C. Argeș și 
Dinamo. Și are tot numai 28 
de puncte. Pentru că Politeh
nica Iași, cu cele 27 de puncte 
ale sale, așteaptă și restanța 
cu Craiova. Pentru că Țiul cu 
alte 28 de puncte, va juca de 
asemenea cu Craiova. O situa
ție nu prea diferită are si 
F C. Bihor : clnd ai tot numai 
28 de puncte nu te simți nrea

lom CHIRILA

(Continuare In pag. 2-3)



După Infringerea Stelei la Constanța IERI, IN DIVIZIA „A“

CAMPIONATUL DE RUGBY VA CUNOAȘTE UN FINAL FIERBINTE!•••

l iman clin pag <,

Dln nou, miercuri la Con
stanța. Farul a decis în fa
voarea sa un derby, care i-a 
opus acum pe principala can
didată la titlul national cu nr. 
66. redutabilul team al rugbyș- 
tilor de la Steaua. Mai bine 
de 5 000 de spectatori (și nu 
3000 cum din eroare a apărut 
în ziarul nostru de ieri) au fost 
martori pe frumosul stadion 
de rugby de pe malul Mării 
Negre, la dirza dispută sporti
vă. desfășurată însă într-un 
spirit de respect reciproc. Sco
rul (16—13) reflectă dirzenia 
din terenul de joc, ambele e- 
chipe apărîndu-și aprig șan
sele într-un meci pe care l-am 
numit al „marilor ambiții" 
pentru că — practic — Farul 
s-a pus prin infringerea neaș
teptată de la Baia Mare și 
„egalul" cu Grivița Roșie — 
In afara cursei pentru titlu, 
o cursă pe care acum o continuă 
în doi doar Steaua — în ulti
mele etape mai are de jucat 
cu Politehnica Cluj-Napoca 
(a), cu Rulmentul Birlad (a) și 
cu R. C. Grivița Roșie 
și Dinamo care urmează 
tîlnească pe rind pe : 
Sibiu (d), Farul (a) și 
Grivița Roșie (a). Dar, 
venim Ia derbyul de pe Litoral.

■ Steaua, lidera clasamentului, 
a început meciul prudentă și 
foarte asigurată în apărare 
fundașul Codoi (a cărui rein
trare după un accident ni s-a 
părut promițătoare), fiind du
blat cu regularitate. O singură 
minge a „bilbiit-o" și gazdele 
au profitat prompt de ea 
fructificînd-o. prin eseul lui 
Holban. singurul înscris ds

constănțeni. Tot un eseu — 
și tot urmare a unei grave e- 
iori de transmitere a balonu
lui (Dumitru către același 
Hoiban, aflat prea departe) 
interceptat de impetuoasa 
aripă internațională. Fuicu 
— și de partea Stelei. Sigur, 
cum arătam și 
tidei, succesul 
meritat pentru 
combativitate 
(doar intenții !) 
țațe de a ataca cu linia de 
treisferturi. In același timp, 
se cuvine însă subliniat și fap
tul că in ultimele 10 minute 
Steaua, care nu mai avea ce 
pierde, a ..ieșit" curajos la joc 
atacind pe toate eșaloanele. 
Ea a ratat în aceste momente 
două imense ocazii de a mar
ca, care ar fi întors rezultatul 
in favoarea liderei. Dar mai 
întii Roșu (care a făcut o reu
șită . 7 . ' _
butul advers în fată a făcui

in cronica par- 
Farului 

mai marea
Si
mai

este 
sa 

intențiile 
pronun-

intercepție) singur cu

(d) — 
să tn- 
C.S.M.
R. C. 
să re-

inainte lamentabil, apoi, 
in chiar ultimul minut 
un atac excelent pornit 
C. Florea și continuat 
Zafiescu și Cioarec 
compromis printr-o 
pasă nefericită. • 
mație suplimentară 
cele două echipe ; ambele 
vor deplasa luna viitoare peste 
hotare. Mai întii Farul (5—12 
iunie), in Italia, la I 
unde va lua parte la un 
alături de naționala 
echipa armatei franceze 
selecționată irlandeză ; 
Steaua, care la 15 
susține, la Moscova.
nala partidă anuală eu eehina 
Academiei de aviație Iuri Ga-

un...
joc. 

la 
I. 

fost

de 
de 
de
a 
ultimă 

O infor- 
privind 

se

Milano, 
turneu 
Italie*. 

Si o 
apoi 

iunie va 
tradițio-

• A PĂGUBIT HALTERELE DE O MEDALE EUROPEANĂ

Tînărul halterofil Constantin Urdas (Olimpia Bucureț.i; 
n-a mai ajuns la San Marino, lotul unde au avut loc cam
pionatele europene pentru juniori, deși el era unul dintre 
candidații principali ai lotului la medalii, fiind sancționat 
pentru abateri de la normele eticii. O sancțiune meritată, 
din care, sperăm, C. Urdaș, aflat la începutul unei cariere 
sportive pline de promisiuni, va trage învățămintele nece
sare și va încerca, de acum înainte, cu și mai multă am
biție să-și dovedească talentul.

• DUPĂ UN SFERT DE SECOL

După aproape un sfert de 
secol de activitate prodigioa
să, arbitrul international de 
baschet Corneliu Negulescu 
a părăsit „arena*. Ieri, după 
ce a condus (alături de Igor 
Nicolev, un alt „veteran- ca
valer al fluierului) „derbyul* 
de old-boys Steaua — Dina
mo, Corneliu Negulescu a 
primit onorurile cuvenite re
tragerii din activitate. Noi 
vom aminti, că apreciatul ar
bitru șî-a început activitatea 
în 1950, a devenit arbitru in
ternațional fa 1979, a condus

163 de jocuri internaționale 
(printre care o finală a Cu
pei cupelor la tete, $ap» se
mifinale ale cupelor europe
ne, o finală a campionatului 
european de Juniori), a par
ticipat la cinci ediții ale cam
pionatelor europene și la 12 
ale campionatelor balcanice. 
Mal adăugim că experiența 
acumulată in decursul perioa
dei fa care a avut contact cu 
baschetul Internațional a fo
losit-o <fcn plin in activita
tea profesională de cadru di
dactic la Catedra de jocuri 
sportive a I.E.F.S.

• ARBITRU SAU EXCURS'ON'ST ?!

Deși regulamentul prevede ca din delegație să facă parte 
șl un arbitru. Federația română de mgby a preferat să de
plaseze la Kiev, pentru meciul din campionatul european, 
un jucător fa plus, ridîcfad numărul rezervelor la 6 (•) deși 
același regulament stipulează faptul că se pot opera doar 
două schimbări. Numai că, la meci, a fost nevoie și de... 
arbitrul român, care trebuia să asigure una din tușe, pe 
cealaltă parte afllndu-se un cavaler al fluierului din țara 
gazdă, iar la centru unul neutru. De nevoie, acesta a fost
căutat In... tribună, unde se afla un grup de excursioniști
veniți să vadă meciul. Noroc că printre turiști s-a aflat 
și arbitrul Gheorghe Huștiu. care a coborft din tribună, a 
împrumutat echipamentul de la unu) din... jucătorii de re
zervă șl a arbitrat. Ne întrebăm — și o dată cu noi și
arbitrul fa cauză — de ce I'.R.R. nu respectă regulamen
tul t Dacă între excursioniști nu se afla nid an arbitru, ce 
s-ar fi întîmplat ?

• DOAR PE HÎRTIE ?

Acum cîțiva ani, asocia
ția sportivă I.P.A. lași 
număra printre fruntașe, a- 
vînd o bogată activitate de 
masă și de performanță, cu 
rezultate bune în diverse 
întreceri de handbal, atle
tism, fotbal ș.a. Iată insă că 
din 1981, _ ” -
asociații (președinte 
Constantin Alexa) nu 
mai luat parte la nici

se

sportivii acestei 
ing. 

au 
o

competiție, fie ea cu carac
ter municipal sau județean, 
deși asociația dispune de o 
bază sportivă proprie, aflin- 
du-se totodată și în apropie
rea Stadionului Tineretului! 
Dintr-o asociație fruntașă, 
prin indiferența celor che
mați să se ocupe de ea, 
I.P.A. Iași a ajuns acum 
doar cu activitate pe... hîr- 
tie 1 Pină cind ?

• SIMPOZION

Cea de a doua ediție a 
Simpozionului național, or
ganizat de Comisia centra
lă de organizare a „Dacia- 
dei“, care începe luni 30 

la 
pre- 
sta- 

își 
prin 
sus-
an- 

tema :

mai a.c. în Capitală, 
I.E.F.S. și Centrul de 
gătire olimpică de la 
dionul ,23 August" 
propune să dezbată, 
comunicări și lucrări 
ținute de specialiști, 
trenorl. profesori. _____
„Perfecționarea organizării 
și desfășurării competiției

„Daciada" 
contribuției 

dezvoltarea 
păstrarea 

populației. : 
talentelor

naționale 
creșterea 
cesteia Ia 
monîoasă, 
nătății 1 
ția 
îmbunătățirea 
lor".

Cu acest prilej va avea 
loc și vernisajul expoziției 
„Materiale de propagandă 
sportivă, materiale, aparate 
și instalații pentru activita
tea de educație fizică 
sport".

Și
i a- 

ar- 
să- 

selec- 
sportive si 

performante-

Rubrică realizată

garin, cu 7—8 internaționali 
în formație. (D. C.).

TROFEUL „SPORTUL" care 
va fi decernat jucătorului cu 
cele mai multe eseuri înscrise 
în acest campionat, este dis
putat practic de doi 
by ști : Adrian Pllotschi 
rul) — 28 de reușite și Sorin 
Fuicu (Steaua) — 23. primul 
avînd cu echipa sa de club 
un meci mai mult disputat. îi 
urmează Marian Aldea (Dina
mo). Adrian Lungu (Farul) și 
Vasile David (Steaua) — cite 
13. Mircea Paraschiv, Marian 
Zafiescu (ambii Dinamo) — 
cite 10, Nicolae Cioarec (Stea
ua). Ion Negru (C.S.M. Sibiu). 
Mihai Holban (Farul) — cite 
9 etc.

In clasamentul pe 
Farul 117 eseuri. Steaua 
Dinamo 78, C.S.M. 
șa.md. Cei 
transformer:
Alexandru 
Constantin 
dor 
Șie)

mai 
sînt 

(Steaua) 
(Dinamo)
(R. C. Grivița

rug- 
(Fa-

Radu
96.

echipe ■ 
1(M, 

Sibiu 35 
redutabili 

Dumitru 
226.
199,

CLASAMENTUL

Ion 
Tu- 
Ro-

1. STEAUA 23 20 0 3 699-227 63
2. Farul •) 24 19 1 4 60C—143 62
X Dinamo 23 19 0 4 561-174 61
<. Știința PeL 23 13 3 7 255-217 52
5. Grhrițo R.s) 23 13 2 8 266-189 50
6. Știința B.M M 10 1 13 212-310 45
7. CS.M. Sibiu 23 9 2 12 291-379 B
8 Po’i knî 23 9 2 12 190-282 43
9. Sp. stud. 23 8 3 12 236-303 42

10. Poli Q.44. B 7 2 14 166-366 39
11. Unrv. Timiș. B 6 3 14 218-396 38
12- Rulm. Biricd 23 6 2 15 128-326 37
11 Rapid B 5 4 14 168-357 37
14. GI. PTT *) 23 5 1 17 215-556 33

) Echipe penalizate cu un punct.

TECUCI, 26 (prin telefon). Joi 
au avut loc meciurile decisive în 
cadrul grupelor turneului final 
al campionatului național de rug
by, pentru juniori.

In reuniunea de dimineață, au 
jucat echipele bucureștene C.S.ș. 
2 și K.C. Grivița Roșie „Aurel 
VIaicu“. Prima repriză a aparți
nut rugbyștilor de la C.S.Ș. 2, 
care, printr-o evoluție dezinvoltă, 
plăcută, au luat un avantaj de 
8 puncte, prin eseurile realizate 
de Podărescu II (mân. 16) și 
Seuleanu (min. 21). în partea a 
doua a fost rîndul tinerilor de la 
R.C. Grivița Rosie să treacă la 
conducerea ostilităților și să a- 
menințe succesul adversarilor, 
dar elevii Marianei Lucescu — 
din al cărei „stat major" mai 
fac parte antrenorii Al. Carnabel 
și C. Fugigi — au răspuns - 
prompt și au realizat o victorie 
meritată : 17—6 (8—0), care le dă 
dreptul să lupte sîmbătă (din 
nou, după cinci ani) pentru titlul 
de campiont Au marcat după 
pauză Podărescu II (min. 52) — 
eseu la centru, transformat de 
Enache, care a mai punctat din 
l.p. (min. 62). Pentru g-rivițeni 
a marcat Carp — două ,dnop-uri, 
in min. 62 și 76. A arbitrat foar
te bine Gh. Huștiu. In celălalt 
joc de dimineață : C.S.ș. Unirea 
Uși — C.S.Ș. CT. Iași 16—6 
(*-9).

După-amiază, campioana .,ec- 
titre“, C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești, a obținut o victorie scon
tată in fața tinerilor rugbyști 
de la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca, anunțindu-se și în acest en 
principala candidată la titlu. 
Bucureștenii au învins cu 15—6 
(9^-0) prin punctele realizate de 
Dima, Calafeteanu — eseuri, 
transformate de Arambașa, Cris- 
togei — drop, respectiv Bintiuc
— 2 l.p. A condus C. Udrea. în 
ultimul joc, C.S.Ș. 2 Constanța
— C.S.Ș. Locomotiva Cluj-Na- 
poea 20—3 (6—3).

Vineri se dispută jocurile pen
tru locurile 5—6 (C.S.Ș. 2 C-ța
— Unirea) și 7—8 (C.F. — Loco
motiva CIuj-Napoea),

Paul IOVAN

a constituit un real succes pen
tru baschet, publicul puțind ur
mări deseori faze de mare spec
tacol. In plus, la frumusețea 
reuniunii a contribuit și evo
luția formațiilor de old-boys 
Steaua și Dinamo, în care spec
tatorii i-au revăzut pe cei ca
re cu ani in urmă luptau pen
tru titlu, ac’ică Andrei Folbert, 
Emil Niculescu, Alin Savu, Ti
tus Tarău, Mihai Dimancca ș.a. 

la Steaua, Radu Diaconeseu, 
Pavel Visner, Horațiu Giurgiu, 
Adolf Cernea, Nîcolae Viciu ș.a. 
la Dinamo. încă un moment i- 
nedit : partida a fost condusă 
de arbitrii Corneliu Negulescu 
(internațional) și Igor Nicolaev 
care s-au retras, cu acest pri
lej,, din activitatea compctițio- 
nală.

101 ÎN GRUPA

RAPID
1-6,

88-15
turneuluiReuniunea de ieri a ________

1—6 a avut în uvertura marelui 
partide lipsite dederby două ._____ ___ ____

miză (configurația clasamentului 
fiind desigur cunoscută), dar în 
care combatantele s-au străduit 
și, în bună parte, au izbutit să 
capteze eu cîteva ore mal de
vreme atenția spectatorilor (ve- 
nlțl în număr mare chiar și la 
deschidere), gradînd treptat in
teresul, pentru a-1 crea „cale li
beră" mult aștentatului derby.

C.S.U. SIBIU — FARUL 78—75 
(40—II). Desfășurarea liniștită pe 
aproape întreaga durată a parti
dei, în care jucătorii constăn- 
țenî s-au aflat la timonă, nu 
anunța furtuna din final. Mai e- 
xact din ultimele trei minute, 
cînd Farul a pierdut avantajul 
de patru puncte (71—67), sibie- 
nii avînd o tresărire de orgoliu 
eficientă, adjudeeîndu-și o vic
torie in extremis. Au marcat 
Chiriiă 6, Palhegyi 4, Cosma 8,

TINERI! ȘTRANDURILE VOASTRE VA AȘTEAPTA
(Crmarr dm peg I)

săbii bun gospodar : Gb. Con
stantin. Cabană vopsită proas
păt, vestiare și o clădire in 
care funcționează un bufet. 
Forfotă peste tot : într-un loc 
se mai vopsește ceva, in altul 
se seamănă gazon pe locul 
unde s-a îngropat o conductă 
de canalizare, pe terenurile 
de tenis se așterne zgură ro
șie. Se. poate spune că min- 
dria acestei baze sint cele 
șapte terenuri de tenis. între 
care cinci cu zgură. Șeful ba
zei pare un îndrăgostit de te
nis. Este felicitat pentru ce a 
realizat „Vă mulțumesc pen
tru felicitări — zice — dar să 
știți că n-am terminat incă. 
Vreau să Ie fac mai frumoase 
si mai bune decif cele de la 
Progresul. Să mai veniți !“. 
Aici, după cite am aflat, 'in 
citeva zile urmează să ia fi
ință 
tenis

ponton cu o arhitectură deose
bită, multi trandafiri, căsuțe 
pentru popasuri pe perioade 
mai lungi, un bufet cu terasă, ♦ 
terenuri de volei și 
..Știți că ne extindem?" 
întreabă 
ponsabil

handbal. 
ne 

bucuros tînărul res- 
Aurel Dumitrache. 

Ne notăm amănunte. In partea 
din spatele bazei existau două 
terenuri nefolosite care au fost 
atribuite acestui ștrand, 
jumătate din suprafață se va 
face o plajă, pe cealaltă vor 
fi amenajate terenuri sportive. 
Lucrările încep chiar luna vl- 
itoare. Deci ..coltul de vis* se 
mărește.

chet, tenis de cîmp. frumos 
îngrijite (n.n. anul trecut fuse
seră criticate în ziarul nostru, 
ca... neîngrijite), cabine pen
tru vestiare, locuri de joacă 
pentru copii si multe altele.

MERITA UN DRUM 
PiNA LA BUFTEA

Pe

un centru de inițiere 
de cimp pentru copii.

„COLTUL DE VIS” 
DE LA BĂNEASA

Ștrandul Bănoasa o 
plăcută. Știam încă 
trecut că această

în

La 
priză 
anul 
este socotită cea mai frumoasă 
dintre cele cinci, cea mai do
tată. „Un colț de vis, dar 
prea mic" — așa era prezen
tată. într-adevăr. găsești aici 
multă, multă verdeață, bănci 
și leagăne frumos vopsite, un

sur
de 

bază

Șl 10 000 DE VIZITATOR! 
INTR-O ZI

Baza nautică și de agrement 
de' Ia Străulești este cea mai 
mare dintre cele vizitate. L-arfî 
găsit aici, ca responsabil, tot 
pe Ionel Trușcă, un bun gos
podar, de 
ma” bazei, 
aici într-o 
Trușcă ?“

multi ani la „cit- 
„Cîți vizitatori vin 

zi de vîrf, tovarășe 
„In plină vară, a- 

vem zile în care se adună aici 
— cu prilejul unor duminici 
sportive — peste 10 000 de vi
zitatori. Este una din bazele 
bucureștene cele mai căutate". 
E de înțeles, întrucît este 
mare, frumoasă și are de toa
te : o construcție în mijloc (in 
care este sala .de mese și bu
fetul). o plajă mare, un cam
ping cu circa 150 de locuri In 
căsuțe, terenuri de fotbal, bas-

Am fost și la baza sportivă 
și de agrement de la Buftea, 
pe malul lacului Colentina. 
Spațioasă, cu două plaje (cu 
nisip și iarbă), cu bazine, bu
fet și numeroase terenuri spor
tive : de volei, baschet, tenis, 
mini-fotbal. Toate bine puse 
la punct. Ca și- anul trecut, nu 
ne rămîne altceva de făcut 
decît să-l felicităm pe respon
sabil pentru aspectul și buna 
întreținere a acestor terenuri 
sportive. Numele său 
Marin Mihalache.

O concluzie ? Unitatea 
grement, alimentație si 
din cadrul Comitetului 
cipal U.T.C. București 
pregătit bine bazele
noul sezon. Ele vă așteaptă în 
fiecare zi...

este

de a- 
cazare 
munl- 

si-a 
pentru

PISTARZII

ADMITEREA DE NOI GIMNASTE LA ȘCOALA DE LA DEVA

Clubul sportiv CETATE, de pe lingă școala generală 
din Deva, organizează în ziua de 5 iunie a.c., 
lecție pentru primirea de noi eleve în clasele 
preunâ cu fetițele se vor prezenta la sediul școlii, 
str. Alexandru Sahia nr. 7.

nr. 7 
la ora 9, o se- 
I—IV. Părinții îm- 

din Deva, 
Amănunte Ia telefon 956/1.70.15.

O „ecuație" simplă și deosebit
PERSEVERENȚĂ + INSPIRAȚIE

DUMINICA

de Emanuel FĂNTĂNEANU mm

Cu suma de numai 10 lei,

Apostu 7, T 
Takacs 21, Br 
respectiv Coc< 
năilă 8, Șerfc
17, Spînu 6. . 
Dutka ți M.

I.C.EJJ. — I 
Meci eebilrtjfi 
parte a des fă: 
baliștii de la 
la diferențe n 
tru puncte — 
se afla l^T,p: 
reușit să scl 
lor doar o si 
jul de pe tat 
29), zvîcnire 
singulară, p« 
s-a dovedit ui 
lucid, cu efici 
în timp ce G 
cut, ca de ■ 
panou. Realiza 
Mihalcea 10 B
18, GrădișteaiJ 
pentru T.C.E.EB 
6, Caraion 16, B 
6, Dumitru 2, B 
Plămadă 4, fB 
trat bine M B 
gescti.

Ai
*

întrecerile c 
sala Floreascs 
program : de 
mo — C.S.U. 
precedente 6— 
(2—4) și Steal

"■na

CAMPION
TUI

în 
».Trei 
s-au 
republicane d 
tică pe timp 
au cuprins t 
dual (numai 
pe (formali 
curenți. fete 
ba de 
băieți).

Timpul 
variat au 
bung^ penj 
co|^Btiției. fi 

zone n 
traseele cu J 
nivel (la lim 
regulamentul^ 
probleme c| 
însă, le-au r< 
tență și dat 
pregătiri fizii 

Cei mai bt 
viduală s-au 
nea clasam 
LUPȘE, de

împre; 
brazi".
desfăși

C. E

pai

fi
ere 

peni

(Urmări

Iuri Titov îV 
Menichelli 14 
Lisitki 12 (7 
Klimenko 12 
Șahlin 10 (6,

Dacă cu an 
liile gimnastic 
pionatele eur< 
cerite de Dai 

acum 
imnaști i 
puternic

ușor de afiri 
nală, iar Emi

ÎN DRUM SP
începînd de luni, velodromul 

Dinamo din Capitală găzduiește, 
în fiecare după-amiază, întreceri 
menite să desemneze campionii 
Capitalei în probele de pistă. 
Prima dispută și totodată cea 
mal interesantă cursă din între
gul ansamblu al alergărilor pe 
velodrom, viteza, s-a desfășurat 
pe vînt puternic, element care 
a Influențat în mare măsură 
performanțele concurenților. Ast
fel, nici unul dintre alergătorii 
angrenați în lupta pentru de
semnarea celui mai rapid ciclist 
al Capitalei n-a reușit să co-

de avantajoasă
SATISFACȚIE !

oricine joacă poate obține:

boare (în serii] 
turi, semifinală 
s, cel mai bui 
nil — 12,1 sJ 
M. Mărginean 1 
lificări.

Ca și anul j 
aceasta titlul d 
pitalei la vite] 
perimentatului I 
Ion George. Ad 
ră probleme td 
în ultima (fia 
compania lui I 
a făcut o a dej 
ție de virtuozi 
pornit tare, cu 
cei 200 m cron 
tanțat de Geoj 
pornind într-ol 
tul electrizanta 
prindă pe tem| 
ner pentru 
șească, de 
sosire. Iată 
George — 
2. C. Ciulei, 
namo), 4.

Proba de 1

ca
pu
ci!

cai
3.1

M 1

• AUTOTURISME „Dacia 1300“
• MARI CIȘT1GURI IN BANI,

în frunte cu cele de 50.000 lei
PROCURAȚI DIN TIMP BILETE

CU NUMERELE PREFERATE!
ULTIMA ll DE PARTICIPARE _ sîmbătă 28 mai 1983.

amiNisTRal
CÎȘTIGURILE 

TO DIN 20 MA 
rlante 25% — ț 
1 300 ; cat. 2 fii 
a 10.013 lei ;-a 
100% a 5.135 U 
25% a 1.284 lei 
riante a 2.945 I 
variante a 878 1 
variante a 452 j 
variante a 100 I 
1 : 29.252 lei. 
cia 1 300 de la 
pe bilete îucate 
participantilor 
din Oradea și -J



SCHET MASCULIN I
ăian 18, 
b C.S.U.,

14, Mă- 
idoveanu 
bine, G.

Grupa 7 12

| (42-38). 
fa?- marc 
I baschet- 
londucînd 
louă, pa
pe Rapid 

au 
I favoarea 
I avanta- 
■ în mln. 
[ost însă 
rogonarn 
pr de joc 
I de ritm, 
I și-a fă- 
loria sub 
pleanu 14, 
6, Voicu 
onaru 12 
L Mihuță. 
Bulancea 
Suciu 13, 

lAu arbi- 
N. Geor-

ILESCU

astăzi, în 
următorul 
[0 : Dina-
L jocurile k- I.C.E.D. 
id (6—0).

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele
fon). în Sala sporturilor a con
tinuat turneul pentru locurile 
7—12. In primul meci, s-au în- 
tRnit I.M.U.A.S. Baia Mare și 
Politehnica C.S.Ș. 2 București,-, 
care au furnizat un joc echili
brat, cîștigat de echipa băimă- 
reană cii scorul de 73—61 (37—42). 
Marcatori : Mureșan 18, Dumitru 
16, loan 16, Mara 10, Munteanu 
8, Ciocan 2, Cochiș 2, Florea 2 
pentru I.M.U.A.S., respectiv Con- 
stantinescu 1,7, Georgescu 14, Dă- 
ian 10, Ponescu 8, Pascu 6, Con- 
descu 6. Arbitri : A. Guță și I. 
Olaru. A urmat partida dintre 
Dinamo Oradea și C.S.U. Brașov. 
După ce la pauză au condus 
cu 37—34. brașovenii au avut în 
renriza secundă o inexplicabilă 
cădere, bierzînd renriza cu 19— 
40. iar meciul cu 56—74 ! Au în
scris : Hie 21, Koșa 16, Szabo 14. 
Dumitru 10, Antochi 9^ Nagy 2, 
Ge’lert 2 pentru orădeni, res
pectiv Flaundra 22, Krizbay 10, 
Csender 10, Tace 6, Cucerzan 4, 
Benedek 2, Zoppeld 2. Au con
dus D. 
ultimul 
Napoca 
Iași cu

Oprea — I. Georgîu. în 
joc. Universitatea Cluj- 
a dispus de Politehnica 
scorul de 85—82 (64—47).

Mircea RADU — coresp.

REPUBLICANE DE ORIENTARE 
PE TIMP DE NOAPTE

I cabanei 
I Predeal, 
npionatele 
lire turis- 
Ite, care 

: indivi-
In), echi- 
L/W con- 
P si pro- 
mai din

I terenul 
Iii foarte 
fcfășurarea 
I nouă, 
pate —
I mari 
pxime ale 
lus unele 
Iilor, care, 
pu compe- 
lei bune 
loncurs.
roba indi- 

(in ordi- 
PETRU 

Ița Baia

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ÎNAINTEA sprintului final
(Urmare din pag. 1)

CUM AU JUCAT SELECȚIONABILIL.
Înaintea partidei cu echipa Suediei, din campionatul european, 

am socotit utilă „radiografierea" evoluției selecționabililor in 
etapa a 30-a a campionatului Diviziei .A".
Observațiile cronicarilor noștri se vor — firește — un ajutor 

adus antrenorilor echipei naționale.

Mare. Gabriel Maiorescu de la 
C.S.U. București și Samuil 
Berecz. de la Voința Brașov. 
Pe echipe, atit la fete cit și 
la băieți, cei mai valoroși au 
fost reprezentanții municipiu
lui CIuj-Napoca (ILDIKO 
HORVATY — CLARA FEY și 
PAVEL GLIGOR — PLAIAN 
VOI CU). Au fost urmați. in 
clasament, dd echipa C.S.U. 
București (Niculina Maiorescu 
Si Mariana Băzăvan) și Știința 
Baia Mare (Corina Ghișa și 
Lucia Rogoz) — la fete. iar 
la băieți, de Voința Hunedoara 
(Ovidiu Duca — Gh. Urdea) și 
de Voința Brașov (Samuil 
Berecz — Gh. Dinu).

La concursul de patrulă 
cîștigat bucureștenii. care 
avut în componentă pe 
brici Maiorescu, Mircea 
cleanu. Constantin 
Nicolae Stroescu.
următoare : Voința Cluj-Napo- 
ca și Baia Mare.

au 
au 

Ga- 
Ti- 

Bulbuc si 
Pe locurile

IMNASTICĂ MASCULINĂ
0 2)

4) ;

6 ;

Franco 
Viktor 
Viktor 

Boris

meda-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Odorhean, Valentin Pîntea si 
Levente Molnar sînt, la ora 
actuală, cei mai autorizați re
prezentanți ai gimnasticii noas
tre. Succesele repurtate de el 
în competiții anterioare. mai 
ales la Universiada de la 
București si la campionatele 
europene de juniori, ne în
dreptățesc sg sperăm că toți 
se vor mobiliza exemplar, își 
vor valorifica talentul si pre- 

. pentru a 
_ ,_______ ___ cinste gimnas
tica românească la a 15-a edi
ție a „europenelor".

I
I

rmă
tre la cam- 
iu fost cu- 
i si Mihai
l generatâM^ vor valorifica tal 

an S
jrtul delo^— reprezenta cu cin 
internațio-

leula, Dan

I
1
I
I

ERFORMANTE NOTABILE
7

pe loc a avut loc miercuri după- 
amiază pe un timp bun, iar re
zultatele competitorilor au fost 
pe măsură. A cîștigat Gh. Lău
tarii (Dinamo) cu 1:10,5, rezultat 
superior celuia cu care Ion Geor
ge a cîștigat proba în ediția 
de anul trecut (1:12,6). Dintre 
ceilalți viteziști trebuie mențio
nat C. Ciulei (Steaua), clasat pe 
locul 4 cu 1:11,4, concurent care 
a participat pentru prima oară 
în proba de 1 000 m. După re
zultatele satisfăcătoare obținute 
de majoritatea concurenților, a- 
cum, în acest început de sezon 
este de așteptat ca în viitoarele 
curse de pistă să fie, în sfîrșit, 
îmbunătățit recordul pe 1 000 m 
(1:09,6), record aparținînd din 
1970 (!) lui P. Dolofan. Clasa
ment : 1. Gh. Lăutaru 1:10,5 — 
campion municipal, 2. V. Mitra- 
che (Dinamo) 1:10,9, 3. M. Măr
ginean 1:11,1, 4. C. Ciulei 1:11,4, 
5. I. George 1:12,4, 6. Gh..KIein- 
peter (Dinamo) 1:14,6.
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PREFERATE ?

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 27 mai 1983. se televizează 
în direct începînd de la ora 17,25.
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bine în perspectiva meciurilor 
pe teren propriu, cu două e- 
chipe de contraatac precum 
Sportul studențesc și F. C. Olt.

Lista poate fi continuată. In 
esență, aceste ultime patru e- 
tape. ca și precedentele 5—6, 
oferă mai mult suferință decît 
joc, ceea ce face ca procenta
jul calității să fie (foarte) 
scăzut.

în fața acestei situații, pe 
care campionatul a cunos- 
cut-o și în trecut, problema 
ameliorării sistemului com- 
petițional devine acută, de
oarece poate contribui la creș
terea reală a cotei DE JOC.

în momentul de față, echi
pele amenințate sînt in
fluențate și de faptul că pri
vesc retrogradarea ca pe o oo- 
borire fără parașută, adică o 
trecere abruptă de la stadionul 
.,23 August", Craiova sau Pi
tești la micile stadioane de 
provincie, de la Gura Humo
rului la Moldova Nouă. Nu a- 
celași sentiment, au de pildă, 
echipele din țări cu un „B" de 
elită, de pildă Manchester 
City. Aachen sau Cagliari, care 
coboară într-o a doua divizie 
cu jocuri foarte apropiate — 
ca valoare — de cele ale Di
viziei... pierdute. Se știe, de 
pildă, că Manchester City va 
avea in ediția următoare. a- 
casă. tot atiția spectatori ca ri 
fruntașa de azi Manchester 
United, iar Brighton va relua, 
in aceleași condiții, lupta pen
tru revenirea în ,.A“ de _pe 
poziția sa de erou al ..Cupei". 
In fotbalul nostru există. de 
asemenea, posibilitatea ca 
trecerea de la ..A" la ,.B“ să 
nu fie o tragedie, prin crista
lizarea a două divizii de- elită.’ 

...Revenind, totuși, la etapa 
de miercuri, să rezumăm.

în lupta pentru titlu. ..ordi
nea triplă" ar fi :

1. Dinamo ; 2. Universitatea
Craiova ; 3. Sportul studen

țesc, echipa olteană avind 
largi căi de apel, care pot 
culmina în derby-ul Dinamo — 
Craiova...

Dinamo, 44 puncte, jocuri cu 
C.S. Tîrgoviște (d). U. Craiova 
(a). S.C. Bacău (d). F.C. Con
stanța (a)

U. Craiova, 40 puncte, jocuri 
cu F.C. Bihor (a). Poli Iași (d). 
Jiul (d). Dinamo (d). Steaua 
(a). C.S. Tîrgoviște (d)

Sportul stud. 40 puncte, 
jocuri cu ASA (a). Chimia (d) 
F.C. Olt (a). F.C. Bihor (d).

în lupta pentru evitarea re
trogradării, să încercăm o ..or
dine" schematică, la care esen
țială e contribuția cititorului : 

Petrolul ' (25 de puncte), 
jocuri cu S.C. Bacău (a). F.C. 
Constanta (a). F.C. Argeș (d). 
Jiul (a)

„Poli" Iași (27). jocuri cu U. 
Craiova (a). F.C. Olt (d), 
F.C.M. Brașov (a). Bihor (a), 
Corvinul (d). ;

Chimia (27), jocuri cu Cor
vinul (d), Sp. stud, (a), C.S. 
Tîrgoviște (a). F.C. Olt (d).

F.C. Bihor (28). jocuri cu 
F.C. Argeș (d). F.C. Olt (a). 
Poli Iași (d). Sportul stud. (a).

Jiul (28). jocuri cu U. Cra
iova (a). Poli Tim. (d). FCM 
Brașov (a). Petrolul (d).

CĂ Tirgoviste (28). eu Di
namo (a). ASA (d). Chimia (d). 
U. Craiova (a).

S.C. Bacău (28), jocuri cu 
Petrolul (d), F.C. Argeș (a), 
Dinamo (a). Poli Tim. (d).

FCM Brașov (25), iocuri cu 
Poli Tim (a), Poli Iași (d), 
Jiul (d). ASA (a).

Dacă 
teoretic 
punctelor 

ordinea

acceptăm 
al conta- 

probabile 
„neagră" 
în sus. 
Chimia.

Ordinea ? 
calculul 
bilizării 
de acasă, 
ar cuprinde, de jos 
Brașovul. Petrolul. 
Dar dacă înregistrăm dificul
tatea meciurilor susținute pe 
teren propriu de echipele .,cu 
28", atunci lucrurile se schim
bă...

INTRE VESTIAR Șl GAZON
• Ieri ne-a vizitat 

la redacție jucătorul 
stelist FI. Marin. Să 
ne comunice că, în 
min. 45 al meciului 
cu F.C.M. Brașov, cel 
care l-a lovit ultimul 
pe Bența în faza pe- 
nalty-ului, a fost Be- 
lodedici : „Eu m-am 
dus să protestez la 
arbitru, de asta poate 
câ mai toată lumea 
a zis câ eu am fă
cut penalty-ul I**... De 
acord Florine, n-ai 
fost tu, dar dacă 
penalty-ul a fost atit 
de clar, de ce te-ai 
mai dus la arbitru ?!

• Jucătorul vîlcecn 
Gingu, accidentat in 
meciul de miercuri, 
de la București (la 
,,contra* pusă de L 
Marin), a suferit o 
dublă fractură (de ti- 
bie și peroneu), ca- 
re-l face indisponibil 
pentru mai multa vre
me. O pierdere foar
te regretabilă (care 
apasă mult și pe u- 
merii echipei vilcene, 
Gingu fiind liderul 
sâu de joc), Intr-un 
moment in care el era 
vizat pentru selecțio
narea in lotul repre
zentativ. • O ati
tudine nesportivă a 
avut, în meciul de pe 
stadionul Dinamo, ju
cătorul Al. Nicolae, 
care a trimis inten
ționat mingea în a- 
fara terenului, de 
două ori la rînd, du
pă ce jocul fusese o- 
prit. A doua oară, 
mingea s-a îndreptat, 
„întîmplător*. tocmai 
spre banca de rezer
ve a echipei oaspe. 
In mod cu totul sur
prinzător și supărător, 
arbitrul sighișorean 
I. Dima, care a vă
zut cele întîmplate, 
nu a luat nici o mă
sură, deși jucătorul 
dinamovist ar fi me
ritat cel puțin un car
tonaș galben I

9 Un nume nou, în 
ultima vreme, în „Di
vizia „A* : Octavian 
Filip, de la F. G Bi
hor. Miercuri a des
chis scorul în min. < 1 
și apoi a fost tot tim
pul un „ghimpe* în 
„coasta* apărării bă
căuane. Provine de la 
Pandurii Tg. Jiu și l-a 
avut ca prim antre
nor pe Bîseâ, fostul 
jucător — cu ani în 
urma — al Universită
ții Craiova.

O Sport club Bacâu 
a venit ia Oradea, în

ziua meciului, cu a- 
vion special. Jucătorii, 
echipa în întregul ei, 
ni s-au părut oarecum 
dereglați. Mai ales in 
prima repriză. Să fi 
fost de vină doar zbo
rul ?

• In * repriza secun
dă, în echipele A.S.A. 
Tg. Mureș și F. G 
Constanța s-au efec
tuat schimbări de ju
cători. Mai inspirată 
S-a dovedit cea făcută 
de antrenorul loan 
Czako, care l-a tri
mis in teren pe Cer- 
nescu în locul lui 
Fonici. Acesta și-a 
pus deseori colegii în 
situații de a înscrie. 
Dealtfel, după șase 
minute de la intrarea 
sa in teren, AS. A 
a deschis scorul... 
• Se cunoaște fap
tul câ Petcu (F. G 
Constanța) este un 
jucător dotat,' el fi
ind, dea.'tfe', unul 
dintre golgeterii for
mației de pe litoral. 
Din păcate talentul 
sâu nu este valorifi
cat din plin, deoare
ce, printre altele, ii 
place să discute prea 
mult cu arbitrii I Așa 
a procedat și miercuri, 
la Tg. Mureș, in loc 
să fie preocupat nu
mai și numai de joc.

• „Sirba pe loc* - 
așa a caracterizat un 
spectator tîrgoviștean 
jocul „roș-a Ibaștiriîcr* 
din meciul cu Poli
tehnica Timișoara. Și 
a avut dreptate. Gaz
dele au făcut abuz de 
pase laterale, s-au 
angajat în driblinguri 
prelungite pe metru 
pătrat, un fel de 
„na-ți-o ție, dâ-mi-o 
mie*, ceea ce a con
venit de minune ad
versarului. Interpreți : 
O. Popescu, Aelenei, 
Isaia, Greaca, M. Pe
tre etc. La toate a- 
cestea s-au adăugat 
marile gafe făcute pe 
flancul sting, pe a- 
colo pe unde timișo
renii și-au creat go
lul și alte ocazii de 
marcare. 9 Înaintea 
jocului de la Tîrgoviș
te, antrenorul Em. 
Dembrovschî declara 
cu calmu-i recunoscut: 
„Să știți câ n-am de
pus încâ armele...* A- 
cesta a fost marele 
merit al echipei timi
șorene. Bozeșan (ex
celent a jucat in ro
lul de dispecer) și 
coechipierii lui și-au

jucat, în continuare, 
șansele. Au fost chiar 
la un pas de o sur
priză de mari propor
ții, care ar fi încurcat 
și mai rău ițele re
trogradării. 9 Arbi
trul Dan Petrescu, ca
re a luat calificati
vul maxim în jocul de 
la Tîrgoviște, spunea 
după meci : „In toam
nă am arbitrat tot aici 
și F. C Olt pleca 
învingătoare acasă. 
Nici un reproș din 
partea publicului, ni
meni n-a, găsit in ar
bitru „țapul ispășitor* 
al nereușitelor. Ca și 
acum...* Deci, se poa
te și așa I

• Foarte slab, cu 
o etapă in urmă, o bu
nă impresie a lăsat, 
la Hunedoara, Pană, 
de la Sportul studen
țesc, considerat de 
toată lumea cel mai 
bun de pe teren. Mij
locaș în prima parie 
a intilnirii, fundaș 
centra! după pauză, el 
a jucat ca un... me
tronom, deposedind și 
pășind cu siguranță.
• Dacă Pană a fost 

cel mai bun de pe 
teren, la polul opus 
s-a situat And one, co
re, pe lingă faptul că 
a jucat in ritm lent, 
c făcut citeva gafe 
de începător.
• Dupâ meciul din 

Copou, la vestiar, an
trenorul Viorel Mate- 
ianu era extrem de 
supărat și-și vărsa fo
cul pe jucătorii să», 
dar îndeosebi pe Li- 
biu, cel care, în pri
ma repriză, ratase in
credibil singurele mari 
ocazii ale Petrolului.

9 Am remarcat de
seori vigoarea și jo
cul tactic al celor 
două vîrfuri ieșene — 
Nemțeanu și Cioacă
— în meciurile sus
ținute în deplasare, 
în ultimul timp, însă, 
amîndoi caută să în
scrie cu orice preț și 
jocul lor individualist
— cum a fost și cel 
din meciul cu Petrolul
— privează echipa de 
goluri și de puncte. 
Nu le-ar strica o mi
că... prelucrare. • 
Bucu, portarul titular 
al Politehnicii, trebuie 
să fie... îngrijorat. În
locuitorul sâu, Dohot, 
apăra din ce în ce 
mai dezinvolt, omîntîn- 
du-ni-I pe Vasîle lor- 
dache cel de la în
ceputul carierei.

ANDONE. Cel mai slab ju
cător de pe teren 1 A greșit 
numeroase pase, n-a venit de
loc în sprijinul atacului. N-a 
reușit acele așteptate ruperi 
de ritm, jucînd într-un tempo... 
bătrînesc. Eclipsa lui de formă 
este evidentă. Depășit eu ușu
rință, a comis cîteva faulturi 
grosolane, care i-au atras și 
un cartonaș galben.

AUGUSTIN. Făcînd din nou 
o mare risipă de energie, s-a 
„văzut" foarte mult în joc, în 
ambele sale faze. A impulsio
nat in bună măsură forța de 
atac a echipei, participînd atît 
la construcția acțiunilor ofensi
ve, cit și la finalizarea lor. A 
marcat un gol, dar a și ratat 
alte cîteva din poziții destul 
de clare, datorită impreciziei 
cu care a lovit mingea.

BOLONl. Prestația lei nu s-a 
ridicat la nivelul cunoscut din 
cauza fracturii de la mină, su
ferită în meciul cu Cehoslova
cia.

CAMATAKU. în vervă de 
joc, s-a „bătut" și a făcut nu 
o dată „vid" in mijlocul unui 
careu superaglomerat A ratat 
insă, cu o seninătate... ptoprie 
lui, cîteva mingi pe care toa
tă lumea le vedea in plasă. Și 
cind te gindești câ Filipovici 
a avut, in manșa de la Craiova, 
o singură situație-de a marca...

CIRȚU. Nedotat cu rezistență 
fizică pentru efort prelungit, 
are momente cind dispare din 
joc sau pe care le tratează ă 
la legere. Face însă, în 90 de 
minute, cite o fază excelentă
— cum a fost aceea în care 
l-a „întors" pe Nica in careu
— aducătoare de două puncte ! 
Să adunăm : două la Rm. Vil- 
cea, două la Ploiești, două la 
Constanța și, acum, în calitate 
de... coautor, încă două — cu 
F. C. Argeș. Și asta spune mult.

GABOR. O surpriză plăcută, 
jucînd cu multă ambiție. Exe
cuțiile lui tehnice, de mare 
finețe, n-au avut însă eficien
ță la finalizare. Și el a scă
zut vizibil în partea a doua a 
meciului.

GEOLGAU. A avut de in
terpretat un derutant rol de 
mijlocaș-aripă, sfirșind prin a 
primi aplauze la scenă deschi
să! A pus mingi de gol lui 
Cămătaru și Cirțu, iar spre 
final de partidă s-a jucat și el 
cu o ocazie rarisimă. Atenție 
deci pentru Stockholm. Ase
menea „licențe poetice" în 
lupta aspră de pe gazon se plă
tesc. Mai multă concentrare, la 
finalizare, nu strică.

IORGULESCU. După ce e- 
chipa lui s-a văzut condusă, 
și-a asumat riscul de-a pleca 
deseori în față. Cu o capaci
tate de efort remarcabilă, el 
a „arat" terenul, fiind prezent, 
mai tot timpul, la finalizare. A 
fost un real pericol pentru 
poarta adversă. Foarte bun în 
ambele faze.

KLEIN. A început bine jocul 
A înscris un gol... englezesc, 
de la 20 m. S-a străduit să 
fie util echipei. Treptat insă, 
ca și ceilalți coechipieri, a dis
părut din joc.

LUNG. Mai puțin solicitat, 
miercuri. La cele cîteva șuturi- 
centrare șl la unele pase în 
adîncime, vizîndu-1 pe Ralea, 
a ieșit cu siguranță și curaj, 
riscînd, chiar, să fie accidentat.

MORARU. A fost puțin soli
citat în meciul de miercuri. 
Propriu-zis, o singură dată 
l-am văzut mai serios pus la 
încercare, în minutul 41, la 
șutul lui Carabageac, împreju
rare în care și-a confirmat 
clasa.

MUNTEANU II. Jucător foar
te ambițios. Ă fost greu de 
depășit. S-a achitat bine de 
sarcinile defensive. A apărut 
oportun, de cîteva ori,- și în 
atac, angajindu-se în cîteva 
curse de veritabilă extremă, 
încheiate cu centrări eficiente.

NEGRILĂ. N-a prea avut 
mult"' de „lucru" cu Jurcă, ul
timul fiind obligat de împre
jurări la replieri repetate. A 
făcut' insă foarte bine faza de 
atac, ureînd impetuos spre 
„16“-le advers pentru combina
ții in viteză, pe flancul drept 
al ofensivei, și șuturi pericu
loase.

REDNIC. în prima repriză, 
atit cit i-au permis resursele, 
a participat susținut la faza 
de atac, dar centrările lui n-au 
avut precizie. Depășit de cî
teva ori de Bucurescu, s-a ob
servat că starea de oboseală 
și-a spus cuvîntul, randamentul 
lui scăzind in final.

ȘTEFANESCU. Atent, ca de 
obicei, la dublaj, precis în re
lansarea (cu mingi la firul 
ierbii) jocului din ultima linie. 
Acuzînd o uzură fizico-psihică 
și-a permis o „altercație" cu 
tușierul S. Pantelimonescu ea- 
re nu-i stă bine (mai ales) u- 
nui căpitan de echipă.

ȚICLEANU. Același jucător 
de travaliu și inspirație în al
ternarea paselor scurte (pe la
teral sau înapoi, pentru de- 
jucarea marcajului) și lungi 
spre vîrfurile bine plasate în 
careul advers. Din exces de zel, 
simțind ochii lui Mircea Lu- 
cescu ațintiți asupra lui, în 
perspectiva meciului cu Suedia, 
a avut și două încercări de de
posedare mai puțin „curate".

UNGUREANU. în continuare, 
în „vină" și în șut. A făcut 
numeroase incursiuni spre 
poarta lui Cristian, a expediat 
„bombe" din afara suprafeței 
de pedeapsă, și-a asumat răs
punderea executării penaltyului 
într-un moment de tensiune.

VAETUȘ. A dat un randa
ment sub posibilități, nereușind 
să se demarce în măsură șu- 
ficientă și nici să-și pună în 
valoare cunoscuta lui lovitură 
de cap.

Referitor la tricolorii absenți 
în meciul de miercuri : BA-' 
LACI este în continuare in
disponibil, e posibil să reintre 
marți in restanța cu Politeh
nica Iași. El urmează, sub su
pravegherea dr. Vasile Frîncu- 
leseu, tratamentul corespunzător 
CRIȘAN a fost operat mier
curi dimineața (menise Ia pi
ciorul drept) de dr. Constantin 
Radu. El va fi apt de joc 
la începutul sezonului următor.

DE LA F. R. FOTBAL
După cum s-a mai anunțat, 

FJLF. a hotărit să aplice în 
conformitate cu normele 
F.I.F.A sancțiuni disciplinare 
ca urmare a cumulării de 
cartonașe galbene de jucă
torii echipelor divizionare A. 
B. C și speranțe. în acest sens, 
jucătorii care vor cumula două 
cartonașe galbene. indiferent 
de natura abaterii, vor fi sus
pendați. din oficiu, o etapă la 
jocul oficial imediat următor 
Conducerile cluburilor (aso
ciațiilor) sînt obligate să 
urmărească permanent nu
mărul cartonașelor galbene 
cumulate de fiecare jucător si 
să țină o strictă evidență a 
lor. în care scop la terminarea 
jocurilor delegații echipelor

vor lua cunoștință în mod o- 
bligatoriu. din raportul de ar
bitraj, sub luare de semnătu
ră, numele jucătorilor sanc
ționați și să ia măsuri de 
suspendare automată a celor 
care au acumulat două carto
nașe galbene.

Nerespectarea acestor pre
vederi va duce la pierderea cu 
3—0 a jocului la care au fost 
folosiți jucătorii care au cu
mulat două cartonașe galbene, 
aceștia fiind asimilați jucăto
rilor aflati în stare de suspen
dare.

în afara acestor sancțiuni 
antrenorii. jucătorii și 
chipele divizionare vor 
sancționați si administr 
conform hotărîrii C.N.E. e 
nr. 1243 din 26 august 13"'

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 INVĂTĂMiNTULUI 
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Anunță scoaterea la concurs a postului de asistent, po
ziția 7 din ștatul de funcțiuni al catedrei de Gimnastică, 
disciplina Gimnastică sportivă.

Candldații la concurs vor depune la secretariatul In
stitutului, din București, str. Maior Ene nr. 12, sector 5, 
în termen de 15 zUe de la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de înscriere împreună cu ac
tele prevăzute de Legea nr. 8/1969 privind statutul per
sonalului didactic din Republica Socialistă România, publi
cată ta Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, 
și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămlntulul 
nr. 84539/1969.

Cei care funcționează tatr-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris, rectorului aces
teia. înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul 
(telefon 31 44 40). .



Azi, ia C.M. de juniori Ja popice - întrecerile individuale Campionatele balcanice de volei

TRAIAN JELNAR, PRINTRE
PURECI, 2S (prin telefon). 

După patru zile de întreceri, 
în care s-au disputat probele 
pe echipe și perechi ale C.M. 
la juniori, joi a fost pauză, 
o binemeritată zi de odihnă 
pentru participanți.

După cum se știe. în cele 
ri iuă probe reprezentanții noș- 
t i au obținut două medalii de 
rugini — Ia echipe fete si la 

erechi băieți (Traian Telnar 
si Alexandru Szekely). Tinerii

> Uri popicari au avut o com
portare contradictorie Dină a- 
> ■ n. fetele, care au pierdut 
Fiul la baraj (au punctat ca 
s, cîștigătoarele. jucătoarele 
din R.F. Germania. 2407 p dar 
aa avut la manșele ,de „izo
late"^ cu 21 de „bețe" mai pu
țin decît adversarele lor) au 
evoluat bine la echipe. in 
schimb, mai slab la perechi 
(primul cuplu, Octavia Cio-

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 26. In turul doi al cam

pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, la Roland Garros. 
Hie Nlstase l-a Învins cu 7—6, 
6—1, 1—s, S—1 pe Thomas Hog- 
stedt (Suedia). 4n celelalte ta- 
tUnirl s-au Înregistrat clteva 
rezultate-surpriză. Astfel lese 
din competiție argentinianul 
Jose-Luls Clerc (favoritul nr. 7). 
învins de spaniolul Fernando 
Luna cu 2—S. 1—6. 1—6 I Elimi
nat este șl cehoslovacul Tomas 
Smid, care pierde cu 1—6, 4—6. 
6—3. 4—6 la peruvtanul Pablo 
Array».

BALCANIADA
DE TALERE (trap)

Proba de tir la talere (trap) 
seniori a încheiat întrecerile 
Balcaniadei de talere de la 
Istanbul, la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
Rezultatele reprezentanților
noștri au fost inferioare aștep
tărilor și celor înregistrate la 
skeet, așa că, în consecință, 
clasările lor au fost mediocre. 
In proba individuală, care a 
revenit iugoslavului J. Seko- 
ranija, cu 189 t, G. Tomoioa- 
gă a totalizat 182 t, M. Ispașiu 
180 t, E. Somoy 179 t, iar L 
Stamate 177 t, situindu-se cu 
toții In a doua jumătate a ie
rarhiei. La echipe, formația 
noastră s-a clasat pe poziția a 
patra, CU 542 t, după Iugosla
via cu 548 t, Grecia 546 t. 
Bulgaria 542 t.

„TURNEUL ȚÂRILOR 
SOCIALISTE** LA SCRIMĂ

„Turneul țărilor socialiste" 
va constitui ultima verificare 
internațională a scrimerilcr 
noștri din lotul reprezentativ 
înaintea marilor confruntări 
din luna iulie. Universiada 
de la Edmonton și Campiona
tele mondiale de la Viena.

Ediția 1983 a tradiționalului 
turneu se va desfășura în 
Cehoslovacia. la Gottwaldov, 
între 31 mai și 6 iunie reu
nind. ca de obicei, scrimeri cu 
cărți de vizită prestigioase.

România va alinia următoa
rea garnitură : A. Dan M. 
Zsak, Cs. Ruparcsics, R. Oros, 
M. Veber (floretă feminin) P 
Kuki. L. Biizan. Z. Husti, A.

• Fille. F. Nicolae (floretă mas
culin). I. Pantelimonescu, M. 
Frunză. Al. Chiculiță, L. Fili- 
poiu. C. Marin (sabie) N. Bo- 
doczi, R. Szabo. F. Nicolae, 3. 
Saifoc. I. Szarvadi (spadă).

TELEX TELEX O TELEX £ TELEX • TELEX* TELEX * TELEX > TELEX * TELEX
BASCHET * începînd din mai 

1984. după ce-j expiră contrac
tul cu echipa italiană Scavolini 
Pesaro, internaționalul iugoslav 
Dragan Kijcanovici va activa ca 
manager al formației Partizan 
Belgrad.

ciclism • Etapa a treia a 
Turului Angliei (Coventry — Gar
den City, 165 km) a fost cîști- 
gatâ de rutierul britanic Phil 
Bayton. cronometrat cu 3h 48:26. 
După 6 s a sosit Irlandezul 
Cassidy. iar după 45 s un 
grup format din vest-germanul 
Rottler. francezul Moreu! șl ame
ricanul Eaton. Liderul cursei este 
Becke- (R.F.G.) cu llh 55:45, dar 
și următorul clasat, Rottler, are 
același timp ! * A Început ..Tu
rul european" (open) eu etapa 
Clouanee — Bouzonville. în es

clrlan — Maria Zsizsik. a ocu
pat abia locul 5). Băieții au 
jucat cu mult sub posibilități 
ia echipe (locul 4), dar s-au 
reabilitat, in parte, la perechi.

La turneul final individual, 
care are loc vineri, vor fi pre- 
zenti 11 sportivi români din 
cei 12. întreaga echipă de fete
— Octavia Ciocirlan are 
plnă acum din cele două 
jocuri, echioe si perechi. 827 
pd (412 — 415) Ibolya Matbe
— 803 (399—404). Mari» Zsizsik 
797 (401—396). Rodie» Bariu 
796 (399—397). Olga Psihas 795 
(393—402) si Marilena Eurcca 
790 (403—387). Dintre băieții 
noștri vor evolua în finală 
pentru titlul individual Tr. 
Telnar — 1788 (898—890). AL 
Szekely 1753 (878—875). M. Far
kas 1740 (874—366). C. Frige» 
1708 (840—863) si L Matis 1876 
(837—839). C. Bânescu - 1610 p.

Ia alte partide : M. Ttdemaa 
(Suedia) — M. Oraate* (Spania) 
6—3. 6—2. 1—6, 6-3 ; M. Hocevar 
(Brazilia) — T. Tulasne (Franța) 
6—3, 6—1, 6—1 ; H. Guntharăt
(Elveția) — F. Slezil (Ceho
slovacia) 7—6. 6—3, 6—1 ; T. 
Noah (Franța) — V. Feed (Pa
raguay) 6—4. 6—3, 6—3 : L Leadl 
(Cehoslovacia) — S. Casai (Spa
nia) 6-1 6—2. 6—1 : J. Urlarw 
(S.U.AJ — A. T<nn (Spania; 
6—3. 7—6. 6-3.

La simplu feminin. Virginia 
Boziei a fost Învins» de jucă
toare» franceză Catherine Tan- 
vte» cu 3—6. 4—< Americanca 
Fam Shriver (nr. 8). accidentați, 
a abandonat In fața englezoaicei 
Jo Durie, dup» ce pierduse pri
mul set cu 4—6. Dintre eele’.alte 
rezultate : Traey Austin (S.U-AJ 
— Petra Dethees (Bvetia) 8—Z. 
6—1 ; Mima lausovee (Iugosla
via) — Sylvia Hanntka (R.F.G.) 
6—7. 6—4. 6—4 ; Andrea Temes- 
vari (Ungaria) — Eeth Herr 
(S.U.A.) 6-4 6—1.

PREGĂTIRI PEXTRU 
TRANSMITEREA LA TELEVIZIUNE 

A J. 0. DE IARNA
BELGRAD, 28 (Agerpreș). — 

Au început lucrările de con
strucție ale liniei de teleco
municații „IugOdlavia-2” care, 
împreună cu o altă linie anu
lară. va asigura transmiterea 
pe patru canale la televiziu
ne a întrecerilor Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Sa
rajevo—1984. Montarea uti
lajului stației. care va fi 
dată în exploatare la jumăta
tea lunii octombrie a acestui 
an. este efectuată de specia
liștii Uniunii de producție 
..Rade Koncear* din Zagreb.

JUBOKA OUI 60 K IĂB
LA C M

MOSCOVA (Agerpres). — 
La cea de-a 13-a ediție a 
campionatelor mondiale de ju
do. programată intre 13 și 16 
octombrie la Moscova. și-au 
anunțat participarea, pină in 
prezent, 300 de sportivi din 6# 
de țări. întrecerile se vor des
fășura la Palatul sporturilor 
de la Lujniki. cu o capacitate 
de 12 000 de locuri, acolo unde, 
în urmă cu trei ani. s-a dis
putat turneul olimpic de judo.

După cum a declarat un re
prezentant al Comitetului de 
organizare, o repetiție genera
lă a campionatelor o vor 'on- 
stitui finalele celei de-a opta 
edilii a Spartachiadei de vară 
a popoarelor din U.R.S.S.. ce 
se va disputa intre 18 și 24 
iulie și la care au fost invitați 
să participe și concurenți de 
Dește hotare-

tul Franței. Cursa de 100 km a 
fost ciștigată de belgianul Wellens 
2h. 29:09, iar cea de contratimp 
pe echipe (38 km) a revenit 
formației olandeze Beckers 49:52, 
urmată de U.R.S.S. 51:21,05 ; 3. 
Belgia (Fangio) 52:33,08 ; 4. Ca
nada 52:58,0 ; 5 Scandinavia
52:59,02. In clasamentul general 
individual : 1. Wellens 2h.32:16 : 
2. Voloșin (U.R.S S.) 2h.32:20 ; 3. 
Segers (Belgia) 2h.32:24 • Uwe
Ampler ‘ (R.D.G.) a trecut pri
mul linia de sosire în etapa a 
doua a Turului Tunisiei (Na- 
beul — Sousse. 127 km) în 
3h.08:02, în același timp cu el
vețianul Wonnle Niedeshausern * 
Turul de amatori al Olandei a 
programat prima etapă (circuit 
la Hllîegom. pe 78 km) : 1. Pe
ter Pieters (Olanda) Ih.34:21.

FAVORIȚI
— nu s-a clasat printre primii 
20 care au drept de partici
pare. Reprezentantul nostru 
Traian Telnar ocupă locul doi 
printre finaliști. Dar iată prin
cipalii pretendenți la titlul In
dividual : C. Schwartz (R.F.G.) 
1808, Tr. Telnar 1788, M. Li- 
jovici (Iugoslavia) 1781, K. 
Erai (R.F.G.) 1779. In clasa
mentul fetelor pe primele 
locuri se află Beate Weber 
(R.F.G.) 844. Agnota Gramsch
(Ungaria) și Brigitte Prosti 
(R.F.G.) 833. Octavia Ciocirlan 
se află pe poziția a 7-a. cu 
627 p.

In aceste zile ale „mondia
lelor* a avut toc Congresul 
Federației internaționale de po
pice. care, printre altele, a sta
bilit si calendarul internatio
nal pe următorii ani. Campiona
tele mondiale de seniori vor 
avea loc astfel : 1984 — in 
Iugoslavia. 1986 — ia R. F. 
Germania, in 1988 in Franța. 
Viitoarea ediție a „mon
dialelor* de juniori va fi 
organizată de R. F. Germania 
in 1985. Turneele finale ale 
Cupei campionilor europeni vor 
fl găzduite In acest an de R-F. 
Germania, iar ta 1984 de Sue
dia. Ineeplnd de anul viitor 
se va organiza anual, Cupa 
Dunării. Ediția inaugurali a 
competiției va avea loc ta 
Ungaria. România va fl gazda 
Cupei Dunării ta 1985. Ceho
slovacia ta 1988. Iugoslavia ta 
1987 și Austria ta 1968.

Trăim tOANHTSCU

KAMLMn MTMIfSt-T.M L4 SĂRITURĂ ÎN LDNfiinE!
MOSCOVA. 26 (Agerpres). - 

Ia cadrul concursului de atle
tism desfășurat la Vilnius, spor-

Turul Italiei

GIUSEPPE SARONNI 
ÎȘI MĂREȘTE AVANSUL

A 13-a etapă a Turului Italiei, 
disputată pe distanța de 38 km 
contra-croaometru ladr.-.duai. la 
Keggio Emihi. a dat un non 
prilej Liderului cursei, asul d- 
ciismulia Italian. Giuseppe Sa- 
ronni, de a se tace remarcat. 
B a sosit eu un avans de 56 sec 
(«mp 41:4*. medie orară 46.766 
fcn) fiți de al doilea clasat, 
compatriotul său Boberto VLsea- 
hnL In clasamentul general, dis
tanța dintre aceștia doi este 
acum de tzs In favoarea Iul 
Saronnl.

în finala C. C. E.

PENTRU A 6-a OARA CONSECUTIV: 1-0!
Pentru a 6-a oară consecu

tiv. finala Cupei campionilor 
europeni s-a terminat cu sco
rul de 1—0 ! De data aceasta, 
la Atena. la meciul dintre 
Hamburger 8. V. și Juventus 
Torino, care la cea de a 28-a 
ediție a competiției a dat 
ciștig de cauză formației vest- 
permane. A fost o victorie me
ritat* — subliniază agențiile de 
Dresă — prin modul diferit de 
abordai e tactică. Formația 
din Hamburg s-a apărat foar
te bine si a contraatacat foar
te periculos avind mai mnlte 
șanse de gol. ta timp ee ita
lienii. baz1 ndu-se pe jocul in

VOLEI * La Den Bosch în O- 
landa se desfășoară turneul de 
calificare pentru C£. masculin, 
primele rezultate : Israel — Spa
nia 3—1 (9. 14, —10, 9). Italia — 
Suedia 3—1 (—12, 6, 7, 7), Olan
da — Norvegia 3—0 (13, «. 1) • 
La Kosice. în Cehoslovacia, a 
avut loc competiția masculină 
dotată cu „Cupa Eliberării". Cla
samentul : 1. Polonia 5 p (7—5) 
2. Cuba 5 p (6—5), 3. Canada 
4 p (6—6). 4. Cehoslovacia 4 p 
(5—8). Rezultatele • Polonia 1—3 
cu Cuba. 3—1 cu Canada și 3—1 
cu Cehoslovacia. Cuba 0—3 cu 
Canada. 3—1 cu Cehoslovacia. Ca
nada 2—3 cu Cehoslovacia ! • La 
Va^kenburg. în meci amical : 
oiqnda — Ruda Hv^zda Brati
slava 3—1 (8 —6. 10 10).

ECHIPELEROMANIEIAUDEBUTATCUVICTORII
BURGAS, 26 (prin telefon). 

In ziua a doua a celei de a 
16-a ediții a campionatelor 
balcanice de volei, găzduite de 
sala „Isgrev" din localitate au 
debutat in competiție și repre
zentativele României. Cum 
era de așteptat, ambele au 
pornit cu dreptul, dar cea mas
culină ne-a dat emoții la în
ceputul partidei, lăsîndu-se 
surprinsă de elanul și ambi
ția adversarei sale.

Programul zilei a fost des
chis de meciul dintre echipa 
noastră feminină și cea a Gre
ciei. Jocul nu a avut valențe 
deosebite. combatantele ne- 
făcind mare risipă de ener
gie, dat fiind că diferența de 
valoare era așa de pronunțată 
incit voleibalistele românce 
nu s-au angajat la nivelul po
tențialului lor real, iar adver
sarele simțeau că nu pot spe
ra nici măcar la ciștigarea u- 
nui set In consecință : Româ
nia — Grecia 3—9 (5. 6. 5).
Fără probleme arbitrajul cu
plului J. Lechnic (Iugoslavia) 
— I. Tausanov (Bulgaria). An
trenorii S. Chiriță și V. Mo
seses au căutat sâ raleze în 
sextet cit mai multe jucătoa
re : Doina Săvoiu, Maria E- 
nache (Iuliana Enescu). Fide
lia Crișan. Ioana Liteanu (Mi- 
rHa Zamfir Georgeta Lungu), 
Speranța Găman. Mi reia Po- 
novicta (Carmen Cueidennu). 
în celălalt med feminin : Bul
garia — Iugoslavia 3—.6

Cum spuneam, băieții ne-au 
produs emoții imediat după 

tiv» sovietică Margarita Butkie- 
ne a dștigat proba de săritură 
ta lungime cu performanța de 
7.06 m. In virstâ de 34 de ani, 
Margarita Butkiene și-a îm
bunătățit recordul personal cu 
1T cm (8,83 m), record stabilit 
iu anul 1981.

FLACĂRA OLIMPICĂ VA Fl APRINSĂ IN APRILIE ?
VXW You (Agerpres). — Gu-

veraul Greciei șl Comitetul de 
organizare a Jocurilor Olimpice 
de var* de U Los Angeles — 
1364 na aa căzut tac* ta un a- 
cord asupra cererii organizatori
lor americani ea tradiționala ce
remonie de aprindere a flăcării 
olimpice, ce se desfășoară ta 
străvechea așezare elenă Olimpia, 
să albă Ion ta luna aprilie a a- 
nulul viitor. Ministrul culturii din 
Grecia, actrița Melina Mercouri, 
a lavocat data timpurie solicitată

dividual, nu au putut trece 
de linia de fund adversă si 
nici nu și-au creat faze opti
me.

In min. 5 Jakobs a trimis 
balonul peste poarta lui Zoff. 
iar in min. 8 Magath a șutat 
surprinzător de la circa 20 
m. dintr-un unghi dificiL în 
colțul lung al porții, așa incit 
practic, Zoff nici nu a mai 
putut interveni. După I—0 pen
tru Hamburg presiunea echi
pei in avantaj a crescut (Bo- 
niek a salvat de pe linia por
ții în min. 13). Repriza secun
dă a început ta nota de do
minare a italienilor, care n-au 
putut însă inscrie. Dar forma
ția vest-germană a ratat 
două mari ocazii prin Groh 
(min. 78). și apoi prin Magath 
(min. 83). „Astfel — mențio
nează Agenția ..France Pre- 
sse* — victoria Iul Hamburg 
a fost logică, in timp ce Ju
ventus a ratat finala". Două 
declarații dună meci sint edi
ficatoare. Ernst Happcl — 
antrenorul echinei Hambur
ger S. V. : „Nu există un 
secret al victoriei. Juventus s 
jucat intr-un fel — ca de o- 
bicei — la care mă așteptam, 
adică ineficace...* G:ovanni 
Iraoattoni — antrenorul Iui 
.Juve* : .Dvoă ioc. «reședin
țele clubutal meu mi-a 'tras 
că echina noastră a făcut cel 
mal slab ioc dta actuala cd’tie 
a cunei. Asa este, am adăugat 

fluierul de incepere al arbi
trilor S. Panteleev (Bulgaria) 
și S. Miloșevicl (Iugoslavia). 
Intrînd în teren prea s.guri 
de ei și deconectați. voleiba
liștii români nu au putut să se 
regăsească la replica deose
bit de viguroasă a jucătorilor 
turci, care au condus cu 
9—0 (!) și au cîștigat primul 
set la 4 <!>. In urma acestei 
adevărate lovituri de teatru, 
antrenorul W. Schreiber a 
schimbat sextetul inițial, 
lăsind în continuare în teren 
5 dinamoviști și pe craiovea- 
nul Stoian (căruia pe parcurs 
avea să-i ia locul tot un di- 
namovist. Gheorghe). Josul a 
început să se lege mai bine șl 
reprezentativa noastră a luat 
inițiativa : România — Tur
cia 3—1 (—4. 6. 8. 13). De no
tat însă că și In setul al pa
trulea, sextetul român a în- 
tîmpinat reale dificultăți la 
un moment dat : de la 10—6 a 
intervenit o relaxare prema
tură care a permis adversari
lor o nouă tentativă de izbîn- 
dă. soldată cu egalarea situa
ției Ia 13, dar în finalul se
tului echipa noastră a reușit să 
bareze elanul jucătorilor turci. 
De remarcat totuși ta jocul 
alor noștri (începînd din se
tul 2) încercarea unor scheme 
de atac derutante — și care 
de cele mai multe ori au reu
șit : W. Schreiber și C. Chiti- 
got au început cu sextetul î 
Căta-Chițiga, Dumănoiu, Sto
ian, Enescu, Mina, Girlea- 
nu, din finalul primului set 
fiind introduși pe rind Vrin- 
cuț. Manole, Gheorghe si Ion. 
Cei mai buni : Dumănoiu și 
Enescu. în meciurile mas
culine de miercuri seara J 
Bulgaria — Turcia 3—8 și 
Grecia — Iugoslavia 3—1. Vi
neri sint programate partide
le : România — Turcia șl 
Iugoslavia — Grecia la femi
nin. România — Grecia și 
Iugoslavia — Turcia la mascu
lin.

Modesto FERRARINI

de Organizatori, principala obiec
ție fiind aceea că desfășurarea 
Ștafetei olimpice ta această pe
rioadă ar putea produce pertur
bări ta programul școlar, știut 
fiind c* ta ea ar urma să parti
cipe șl numeroși elevi. Comitetul 
de organizare a J.O. de la Loa 
Angeles tșl motivează cererea 
susțlnlnd că numai ta acest fel 
ar fl timp suficient ca torța olim
pică să poată parcurge zece mH 
de mile pe teritoriul S.U.A. îna
inte de a ajunge ta Los Angeles.

eu... Platini a fost foarte se
ver marcat ca și alți 3—1 ju
cători pe care contam".

Arbitrului N. Rainca — ajutat 
la linie de Cr. Teodorescu și I. 
Igna, care a condus bine, i s-au 
aliniat echipele : HAMBUR
GER S.V. : Stcin — Kaltz, 
Jakobs, Hieronymus, Weh- 
mayer — Rolff, Groh, Milcw- 
ski. Magath — Hrubesch, Bas- 
trup (min. 55 von Heesen), 
JUVENTUS : Zoff - Gentile. 
Brio. Scirea, Cabrini — Bonini 
Bettega, Tardelli. Platini — 
Rossi (min. 55 Marocchino), 
Bonick. Timp excelent. Spec
tatori plătitori : 73 570. Carto
nașe galbene pentru Bonini, 
Cabrini. respectiv Rolff și 
Groh.

ȘTIRI, REZULTATE

• In preliminariile olimpi
ce, la Bialystok (gr. B) : Po
lonia — Finlanda 3—2 (2—1).
• In campionatul Ungariei 

(et. 27) : Vasas — P4cs 0—1, 
Csepel — Bekescsaba 4—3, 
Tatabanya — Honved 1—1. 
Diosgyor — Ujpesti Dozsa
1— 1. Szombathely — M.T.K. 
7—1 Gyor — Debrețin 5—1. 
In clasament : 1. Gyor 39 n,
2— 3. Ferencvaros și Honved 
cite 38 p. 4. Csepel 32 p. 5. 
U.inesti Dozsa 31 p.
• La 3 iunie echipa Brazi

liei va pleca de la Rio de Ja
neiro nentru a susține clteva 
meciuri în Europa : cu Por
tugalia. Țara Galilor. Elvetia »1 
Suedia. Intre jucătorii care 
vor face deplasarea se află î 
leao. Junior Socrates. Zico, 
Tddnro. Eder.
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