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Azi, la Sarajevo, o interesanta partida amicala

SELECȚIONATA DIVIZIONARA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
iNTlLNEȘTE ECHIPA REPREZENTATIVA A IUGOSLAVIEI

SARAJEVO. 31 (prin telefon). 
Orașul viitoarei ediții a J.O. de 
iarnă, care se arată de pe a- 
cum pregătit pentru această 
mare competiție, cunoaște în a- 
oeste zile efervescenta specifică 
a evenimentelor fotbalistice. El 
va fi mi ine (nr. azi) gazda u- 
nei partide amicale, așteptată 
aici cu viu interes, între repre
zentativa Iugoslaviei șl Selec
ționata divizionară a țării noas
tre. De fapt, deși federația 
noastră nu a putut trimite aid 

propriului public, si nu oricum, 
d intr-o confruntare cu un ad
versar care să spună ceva și cu 
perspectiva until rezultat favo
rabil, vizat de ei, demn de a 
fi înscris In palmares.

Un alt motiv este, desigur, 
cel financiar, rețeta Încasărilor 
fiind mult mal bună in cazul 
unei întllfilrl inter-țări. dnd si 
publicitatea se face pe măsura 
evenimentului. In sflrsit. fotba
liștii iugoslavi se află in fata 
a două importante partide ta-' 

rificări a celor mai în formă 
iucători de care dispun la ora 
actuală, verificare pe care au 
dorit să o facă In compania u- 
nui partener de joc cit mai so
licitant.

Remaniat in mare măsură fa
ță de cel folosit Xa precedentele 
partide internaționale din acest 
sezon, lotul convocat aid de 
antrenorul Todor Veselinoviâ 
este deosebit de puternic. 13 
cuprinde, ta principal, jucători 
vizați să facă parte din echipa 
olimpică oe va fi aliniată săp
tămâna viitoare la Padova, cum 
sînt Irkovld, Jesici. frații 
Borislav și Zvedan Tvetkovicd, 
Kranjcear, Halilovici. Mlinar ici 
sau debutantul Kapetanovid, de 
la divizionara „A* din Saraje
vo. dar și alții, care urmează 
să evolueze în prima reprezen
tativă, în meciul cu R. F. Ger
mania. cum este cazul lui Șliv- 
kovici. Sestici, Hadzibeghici sau 
mai ales al marilor vedete Sli- 
var (care activează acum la 
Antwerpen), localnicul Susici

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag 2-3)

I ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
Iin suita multiplelor bucurii care punctează permanent viața 

luminoasă a copiilor din țara noastră — șoimi ai patriei și pio
nieri — se inscrle și practicarea exerclțiilor fizice $1 sportului, 

mijloc educativ-formaliv de basă .in cadrul tavățămintului româ- 
Inese, modalitate de a asigura generațiilor tinere o dezvoltare cit 

mai armonioasă, fizică și psihică. In zilele care au premers eve
nimentului pe care H sărbătorim astăzi, pretutindeni au avut loc 

r întreceri $1 acțiuni sportive cu participarea celor mici....

Fetele și băieții din grupa mare a Grădiniței nr. 146 din Capi
tală deschid — printr-un reușit ansamblu de gimnastică — specta
colul sportiv... Foto : Ion MIHĂICĂ

IN „PAJURA1', INTR-O DIMINEAȚĂ MINUNATĂ...
I

IO dimineață, în cartierul Pa
jura, ca invitați ai copiilor de 
la Grădinița nr. 146 a între

prinderii de transporturi turis- 
I tice auto (I.T.T.A.), la o ser- 
I bare sportivă sub însemnele 

„Daciadel*... O dimineață de 
Ivis, care a depășit, prin pro

gramul prezentat și prin acu
ratețea execuțiilor, orice aștep
tări !

...Cu greu ne-am decis ce să 
• urmărim mai întîi : sprinturile 

și alergările de cros, avjndu-1 
Ica protagonist pe Dragoș Cons- 

lanlinescu, săriturile lui Adrian 
Ruxandru (grupa mare) și Li- 

Iviu Radu (grupa mijlocie), pre
cizia tragerilor la țintă dovedi
tă de Ciprian Baciu sau agili- 

î tatea cu care au „acoperit* 
I traseul aplicativ Marius Vanea 

și Andrei Leca?! Pe toți acești 
mini-sportivi, cu excelente de
prinderi de mișcare, i-am vă
zut — fugitiv — în timpul des
fășurării probelor la care au 
luat parte, i-am revăzut, mîn- 
dri de isprava lor. pe podiu
mul premiaților. Pe ei și pe 
mulți alți copii, șoimi ai pa
triei de la această grădiniță — 
model pe Capitală — cu velei
tăți în ciclism, baschet, fotbal 
și în gimnastică. Ca și fetițele 
de la „ritmică*.

Da, o grădiniță-model, por
nind de la felul cum a reușit 
să realizeze cadrul necesar unei 
activități sportive de masă cit

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2-3)

Fază din meciul Iugoslavia — 
la Timișoara : Klein. încolțit 
balonul.
în întregime — din motivele 
cunoscute — „unsprezecele* na
țional organizatorii acestei 
partide o consideră ca o verita
bilă intîlnlre inter-țări Iugo
slavia — România, revanșa con
fruntării de la Timișoara. în
cheiată, după cum se știe, «cu 
victoria gazdelor noastre de azi. 
Evident, ele au tot interesul să 
procedeze astfel. După insuc
cesul. cam jenant. înregistrat 
recent in partida cu echipa 
Franței (0—4). „plavil* au ne
voie de o reabilitare în fata

Azi, la iași, ultima restanța in Divizia „AH de lotftal

POLITEHNICA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Stadionul din dealul Copou- 

lui va fi astăzi, de la ora 18, 
gazda unei partide deosebit de 
importante pentru configurația 
finală a clasamentului primei 
divizii, cea dintre Politehnica 
Iași și Universitatea Craiova, 
restanță din etapa a 25-a. In
tr-adevăr, rezultatul întîlnirii 
poate fi hotărîtor atit pentru 
disputa viitoare din fruntea 
clasamentului, Universitatea 
Craiova fiind angajată în lupta 
pentru titlu, dună cum, in ca-

Un real for teoretic al mișcării sportive

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA"
Ierl s-au încheiat lucrările 

celei de a doua ediții a Sim
pozionului național „Daciada*. 
Timp de două zile, in .'ele 6 
secțiuni tematice, participanții 
au prezentat și dezbătut aspec
te importante din vasta pro
blematică pe care o reprezintă 
unul din principalele obiective 
puse de conducerea partidului 
personal de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în fața mișcării 
sportive in etaoa actuală oer- 
fecționarea organizării si des
fășurării marii competiții spor
tive naționale ..Daciada- si 
creșterea contribuției acesteia 
Ia dezvoltarea armonioasă năs 
trarea sănătății oonulatiei se
lecția talentelor sportive si «m- 
hiin&lătlrca performantei. Co

România, disputat in primăvară, 
de doi adversari, controlează 

Foto : N. DRAGOS 
ternaționale : una oficială, cea 
de la 8 iunie, de la Padova, cu 
Italia, în cadrul preliminariilor 
olimpice și alta amicală, dar 
angajînd prestigiul fotbalului 
iugoslav. cu reprezentativa 
R. F. Germania, care se va dis
puta la 7 iunie. în Luxemburg, 
cu prilejul aniversării federației 
de fotbal a acestei țări, care 
împlinește 75 de ani de la în
ființare.

Meciul de miine (n.r. azi) 
constituie, așadar, pentru iugo
slavi prileiul unei serioase ve-

zul unei victorii a ieșenilor 
poate Îndepărta mai mult pe 
Politehnica de zona fierbinte a 
clasamentului.

înaintea meciului de azi 
echipele au următoarea situație 
în clasament :
2. Univ Craiovo

13. Politehnica
Arbitrii 

confruntări 
(București), 
Gogoașe (Buzău) șl Radu Nl- 
cnară (Tulcea), la linie.

29 19 4 6 56-19 42 
loțl 29 9 9 11 29-32 27 

acestei importante 
slnt Dan Petrcscn 
la centru, Nicolae

municările prezentate în sec
țiuni. marea lor majoritate lu
crări valoroase, de un bun ni
vel științific și cu aplicativita
te practică, precum și dezba
terile care ie-au urmat au fă
cut ca Simpozionul național 
„Daciada", la cea de a doua 
ediție a sa, să se constituie 
intr-un real for teoretic, cu un 
pronunțat caracter politico-edu- 
cativ al mișcării noastre spor
tive.

Așa cum s-a apreciat și în 
concluziile fiecăreia dintre cele 
6 secțiuni, lucrările Simpozio
nului s-au încheiat cu rezultate 
pozitive confirmînd așteptările. 
Important este acum ca roa- 
.dele acestor utile și fructuoase

SPIRITUL DE ECHIPĂ, DETERMINANT 
ÎN SUCCESUL ECHIPEI DE BASCHET DINAMO
Intr-una din cele mai 

frumoase si disputate ediții 
ale campionatului național de 
baschet masculin încununată 
de splendida reuniune de la 
Palatul sporturilor si culturii, 
echipa Dinamo București a cu
cerit titlul (pierdut în 1980) 
pentru a 17-a oară în istoria 
celor 34 de ediții ale competi
ției (au mai cîștigat : Steaua 
de 14 ori. Metalul „23 August* 
de două ori si Locomotiva 
P.T.T. o dată). Dinamo rea
lizează performanta în anul în 
care clubul din șoseaua Stefan 
cel Mare lși serbează a 35-a 
aniversare si ea contribuie la 
îmbogățirea panopliei cu tro
fee. Pentru baschetbaliștii de 
la Dinamo revenirea pe locul I 
constituie un rezultat 
onorează, iar pentru 
emerit 
Novac 
primul 
list* la 
că un 
calități
El a reușit să continue fru
moasa tradiție a spiritului de 
echipă specific dinamoviștilor 
și care a determinat deseori 
succesele acestora. Coeziunea 
sufletească dintre jucători, re- 

care îi 
maestrul 

al sportului Gheorghe 
ciștigarea titlului în 
an în care se află „so- 
cîrma echipei, semnifi- 
debut care-i dezvăluie 

deosebite de antrenor.

dezbateri să fie cit mai grab
nic transpuse in munca prac
tică de fiecare zi de către toți 
factorii cu răspunderi și atri
buții in mișcarea sportivă. A- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit 
in fața întregului nostru activ, 
a organelor sportive și cu atri- 

.buții, a asociațiilor și cluburi
lor. a cadrelor de specialitate 
din toate domeniile stau sarcini 
de mare .complexitate privind 
continua afirmare a „Daciadei" 
ca o uriașă mișcare de masă, 
precum și creșterea substan
țială a nivelului performanțe
lor in vederea reprezentării 
demne a sportului românesc in 
marile competiții șl Îndeosebi 
la apropiatele Jocuri Olimpice. 

intrarea lui Dan Niculescu (în 
campionatul trecut nu a jucat 
deloc), promovarea și progre
sul gigantului Alexandru Vi- 
nereanu (de la meci la meci 
mai util), faptul că a putut re
monta handicapul din parti- 
dale cu Steaua (de la 0—2 și 
2—3 a ajuns la 2—2 și 3—3) si 
prestația excelentă din intîl- 
nirea decisivă cu permanenta 
sa rivală au fost unii din fac
torii care au determinat iz- 
bînda echipei Dinamo. Nădăj
duim că tinerii componenti ai 
lotului dinamovist (Marian 
rinache. Andrei Popovici. 
Cristea. Lucian Vasilică. 
xandru Vinereanu, Nclu 
ter si Victor Iacob) vor 
ambiția de a Păși Pe urmele 
mai experimentalilor lor co
legi de echipă (Vasile Popa 
Dan Niculescu. loan Uglai. Lu
cian Ivascencu, Marian Brabo- 
veanu si Gabriel David) si se 
vor strădui ca printr-o pregă
tire adecvată să devină, la rîn- 
dul lor. iucători de bază nu 
numai la Dinamo, ci si la lotul 
național, asa cum au fost de-a 
lungul anilor baschetbalist 
dinamoviști.

Pe locul secund s-a clasat 
fosta campioană. Steaua, des
pre care trebuie spus că din 
luna ianuarie a avut handica
pul accidentării lui Roman Op- 
șitaru si Virgil Căpușan. Dar 
chiar în aceste condiții elevii 
antrenorilor Mihai Nedef si 
Nicolae Pîrșu au dominat mul
tă vreme iar în derbvul hotă
rîtor cu Dinamo ar fi putut 
învinge dacă iocul formației 
nu s-ar ti bazat aproape in 
exclusivitate oe Costel Cernat. 
Desigur, este bine ca 
echipă să aibă eîte o

Dumitru STANCULESCU

avea

fiecare 
vedetă

(Continuare in pap 2-3)

FARUL, UN MECI
DE RUGBY DE REALĂ ATRACȚIE

DINAMO

atracție 
stadionul 
Capitală,

Un meci de mare 
are loc astăzi, pe 
Parcul copilului din 
cu începere de la ora 17. Se 
intilnesc Dinamo București și 
Farul Constanța, fruntașe ale 
rugbyului românesc. prima 
dintre ele aflată șl în acest fi-

Andrei PopovicL „șef de pro
moție* ca junior autentici spe
ranță a echipei Dinamo și. ta 

perspectivi, a lotului național 
Foto : D. NEAGU 

nai de sezon in cursa pentru 
titlu. Partida este cuprins» în 
programul ultimei etape, dar 
se dispută anticipat, constăn- 
țenii urmînd să se deplaseze 
joi la un Important turneu in
ternațional ta Italia.



1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI PUNCT FINAL IN TURNEUL DE ȘAH „SOI
APLAUZE PENTRU... EDUCATORII DE LA „CIREȘARH *

Copiii din Sectorul 1 al Ca
pitalei ne-au oferit un specta
col de o mare frumusețe și gin
gășie. Un spectacol sportiv 
desfășurat pe „Cireșarii**, a- 
ceastă oază de sănătate de 
care ei beneficiază din plin. 
Un spectacol de mare atracție 
(chiar și pentru cei mari !), 
așa cum numai ei știu și sînt 
capabili să realizeze. Aproape 
2 000 de șoimi ai patriei și pio
nieri și-au etalat, cu acest pri
lej, ’ afinitățile lor pentru miș
care, pentru exer

cițiul fizic, pentru 
sport. Față de nu
mărul copiilor din 
unitățile 
acestui 
că nu 
dar organizatorii — 
au avut în vedere 
dere grădinițele și 
nerale din imediata 
a „Cireșarilor1*.

Rîndurile de față 
o cronică de întrecere, deși ar 
merita cu prisosință. Pentru 
că cei mici pun pasiune in fie
care lucru pe care îl fac, am- 
biția și cutezanța lor sînt 
de-a dreptul . impresionante. 
Ne-au demonstrat toate aceste 
atuuri concurenții la trotinete, 
triciclete și biciclete, alergăto
rii de cros, gimnastele și gim- 
naștil. Vom releva doar par
ticiparea masivă a copiilor de

la grădinițele 248, Steaua, 43, 
47, 117 și 222, de la școlile ge
nerale nr. 3, 17, 171, 172, 175 
și 192, unități cu colective care 
impun nu numai prin rezultate, 
ci și prin ținută și disciplină. 
Educatoarele și cadrele didac
tice de specialitate din unită
țile de învățământ respective 
dovedesc mult har pentru me
serie. Fiindcă parc simplu, la 
prima vedere, să-I deprinzi pc 
copil să alerge, să sară, să a- 
runce, să-și

MACII

SĂNĂTĂȚIIu

însemnări

de învățămint ale 
sector, cifra 
spune prea ____

'inspirați — 
cu precă- 

școlile ge- 
vecinătate

poate 
mult.

nu se vor

formeze deprinderi 
de mișcare. Pune- 
ti-vă. însă, în si
tuația de a face 
en mult mai mult, 
de a-i cu prin-

— ordonat, meto- 
într-o

și anume 
de pe copii 
die — înir-o întreeere, 
competiție cu sute și chiar mii 

- de participant! și veți .intui 
dificultățile acestei activități 
formativ-educative. Prof. Ilea
na Lucaci, președinta Organi
zației Șoimii Patriei din Sec
torul 1, s-a arătat a fi un bun 
artizan, ca și educatoarele Iri
na Enache, Letiția Brestan și 
Viorica Scări at sau profesorii 
Al. Curticeanu și Maria Con- 
stantinescu (pentru a semnala 
doar cîteva nume), cărora li 
se cuvin — în aceeași măsură 
ca și copiilor, eroii reușitelor 
întreceri sportive de pe „Cire- 
sarii“ — căduroase
(t. st.)

Cînd am plecat din Alba 
lulia spre Sebeț, soarele era 
spre asfințit șl arunca, pieziș, 
raze purpurii. De aceea, ta- 
tflnind un grup de copil,, de 
la Școala generală nr. 7 (în
soțiți de învățătoarea Maria 
Breazu), care purtau ta mllni 
buchete cu maci roșii ea fo
cul, eram tentați să credem 
că luaseră culoarea florilor 
din aceea a crepusculului.

— Venim de la stadion, 
ne-a spus Maria Biztc, elevă 
In clasa a n-a. Am făcut 
gimnastică ți repetiție pen
tru serbarea de ziua noastră, 
Ziua copilului...

Mariana și colegele ei aveau 
în obraji macii 
timpul repetiției 
Macii sănătății.

★

aplauze !

LA „PAJURA", ÎNTR-0 DIMINEAȚĂ MINUNATĂ
(Urmare din pag 1)

mai complexe : fără a dispune 
de un spațiu prea larg, colec
tivii! de aici (directoare, Ana 
Pescaru) a găsii soluții prac
tice pentru a-și crea terenuri 
pentru jocuri, sectoare de atle
tism și gimnastică." A mai ră
mas totodată loc și pentru a- 
trăgăloarc zone florale, pentru 
răzoarele de mazăre, roșii și 
varză, toate create de copii, și 
îngrijite de ei. O convingătoa
re dovadă a felului cum educa
toarele de aici știu să-i mode
leze pe cei mici, să-i formeze 
pentru muncă și viață. Mai bine 
de 150 de șoimi ai patriei, care 
degajă sănătate și robustețe, 
mult spirit inventiv, o infinită 
bucurie de a face mișcare, dar 
și de a lucra, cu preocuparea, 
cu seriozitatea, dacă vreți chiar 
cu răspunderea celor mai mari.

Este de-a dreptul impresio
nant ce se petrece, în mod o- 
bișnuit, la Grădinița nr. 146, 
una din sutele de unități pre
școlare de acest fel din primul 
oraș al țării. Invitații la spec
tacolul sportiv la care am fost 
martori (cei mai mul ți erau 
cadre de specialitate, directoa
re de grădinițe, educatoare,

personal care lucrează nemijlo
cit cu preșcolarii) au rămas în- 
cîntați și și-au manifestat do
rința de a-i concura pe orga
nizatori, poate încă în acest an 
școlar...

...O dimineață minunată, de
dicată sportului ; cu bucuria de 
a practica exercițiul fizic în 
aer liber, cu dorința de a arăta 
(unui public numeros — un car
tier întreg !) că deprinderile de 
mișcare se formează acum, la 
vîrsta copilăriei... mici, dacă 
îți place profesiunea aleasă, 
dacă ai vocație pentru ea, dacă 
nu masori niciodată timpul 
cînd e vorba să formezi 
OAMENI, așa cum o dovedesc 
cu prisosință educatoarele de 
Ia „146“ : Doina Ciucă, Elena 
Cordier, Cătălina Lazăr, Maria 
Meteș, Constanța Miloiu, Elena 
Rădoacă și Monica Stoenescu. 
ca și fosta lor colegă de breas
lă, acum profesoară de educa
ție fizică, Mioara Dumitrescu, 
inspectoare coordonatoare a 
învățămîntului preșcolar în ca
drul Inspectoratului școlar al 
municipiului București, cea care 
a inspirat programul sportiv și 
l-a pregătit îndeaproape, pen
tru a fi realmente un MODEL 
de întrecere sportivă pentru 
toate grădinițele de copii...

înfloriți în 
la gimnastică.

La Sebeț, a 
poposit la Școala 
nr. 2. In sala de 
aflau clasa învățătorului Si- 
mion Murgescu șt aceea a 
vățătoarei Krista Kloos, 
limba de predare germană.

— Facem repetiții de dansuri 
ți gimnastică ritmică, ne-a 
spus Nicoleta Piclițan, din 
clasa a n-a, a Învățătorului 
Simiori Murgescu. Dansăm 
^Ardeleana' 
Abrud", 
tică.

— Iar
Richard 
învățătoarei Krista Kloos, 
petăm dansul 
die Weise gehen‘ 
mergem totr-o poiană", n.n.) 
șl „Schuster Danz" („Dansul 
pantofarului", n.n.). Apoi fa
cem, împreună cu colegii de 
la clasa tovarățului învățător 
Murgescu, exerciții de gim
nastică și sport.

I-am urmărit dansînd și, 
apoi, făcînd sport. împreună. 
Copiii de la clasa cu limba 
de predare română și cei de 
la clasa cp limba de predare 
germană. Efortul fizic le 
aprinsese obrajii.

Privindu-1, am avut imagi
nea macilor din obrajii co
piilor pe care-i tatîlnisem la 
Alba lulia. Și cel de aici, din 
Sebeș, aveau 
rea macilor.

Șl, preț de 
avut ta fața 
a milioane de copil al țării,' 
ta obrajii cărora sportul pune, 
în fiecare zi, culoarea maci
lor sănătății.

doua zi, am 
generală 
sport se

tn- 
cu

Murgescu.
și „Țarina de la 

Apoi facem gimnas-

noi, ne-a mărturisit 
TheU, din clasa I, a 

re- 
,Lasst uns auf 

(„Hal să

ta obraji culoa-

cîteva clipe, am 
ochilor Imaginea

Sever NORAN

0 ATRĂGĂTOARE REGATĂ
PENTRU JUNIORI

Pe lacul Snagov s-a desfășu
rat Concursul republican pe am- 
bareații mici rezerva* canotorilor 

de 
de 

care

juniori. La fete, proba 
simplu a fost» eiștigată 
Arușoara Bălan (Dinamo),___
a reunit cele mai talentate vls- 
lașe tinere. Două au fost princi
palele el adversare : Ana Luca, 
de la A.S. Tinerețea Fălticeni 
și Florica Dulgheriu (Olimpia — 
Polioolor), care au urcat în a- 
ceastă ordine pe podiumul de 
premiere. CLASAMENT : 1. Ani- 
șoara Bălan (Dinamo) 4:26,S, 2. 
Ana Luca (Tinerețea Fălticeni) 
4:31,0, 3. Florica Dulgherii (O- 
bmpia) 4:32,9, 4. Alexandrina
Comăneaniu (CSȘ nr. 2 Constanța) 
434,9, 5. Ioana Olteanu (CSȘ nr. 
2 Constanța) 4:36,2, 4. Elena Dan 
(Dinamo) 4:48,8. In finala mică : 
7. Veronica Necula (CSȘ nr. 2 
Constanța) 4:43,4, 3. Elena Mlrea 
(CSȘ nr. 1 Buc.) 4:46,7, ». Geor- 
geta Anghioiu (Dinamo) 4:47,8, 
1». Georgeta Ispas (CSȘ nr. 2 Con- 
Ștanța) 4:49J, 11. Viorica TUtu- 
naru (Metalul) 4S0.I, 12. Cristina 
Anghlotu (Dinamo) 438,8.

La băieți, cel m«i bun ,,»im- 
s-a dovedi* «teltetui Eml- 

">n Cnrteanu, în fruntea topu- 
M șl la această Interesantă re
gată de pe Snagov. CLASAMENT: 
L Emttlan Cmteanu (CSȘ Strana) 
636,6. 3. Daniei Gnancea (CSȘ 
Deva) 636,6 1. Lucian Olari
Ky? Politehnica Timișoara) 
132,1, 4. loan Gftmă (CSS Deva) 
•33,6, I. Jnan Dtma (CSȘ Folt- 
tehnîca Tfmfeoar») 730,4, «. Ma
lta» Curetea fCS$ steaua) 731.3. 
_ Tn «flrșft, proba de I nune 
PăteH a revent» eehinaîutal Da
mian Cebne, Eugen Eoșea (CSȘ 
Politehnica Timișoara) 6 no,4. Pe 
focurile următoare : î. CSS nr. 1 
BucureșH flMaeonti, Pierea) 
•32,3, 3. e.P.R. Timișoara (Lls-

Mlrea

m»n, Trtf) 6:m,9, 4. egg Marina 
(Vtrtan. Clutureenu) 

I. CSS Trttwnf (Zatx>- 
Neagn) 6:95.7, I. CSS 
(Burcercu, Zolcan) 1:17,7.

Oreovn 
«33,7. 
daanu. 
Steaua 
(V. Tf.)

SATU MARE, 31 (prin tele
fon). Au luat sfîrșit întrece
rile din cadrul celei de a 
VUI-a ediții a Turneului In
ternațional de șah de la Satu 
Mare dotat cu trofeul „Someș 
’83“. Ca și la precedentele sale 
ediții, acest concurs. devenit 
tradițional, a demonstrat buna 
capacitate organizatorică a 
cercurilor șahiste locale. re
unind la start un mănunchi de 
competitori de elită si desfăsu- 
rtadu-se în mijlocul unul iate- 
res deosebit

Cîștigător al întrecerii. așa 
cum se putea prevedea și îna
intea ultimei runde, a rămas 
tînărul maestru sovietic Ana
toli Kremenițki, campionul 
Moscovei, care devansează pe 
marele maestru iugoslav Milo- 
rad Knezevîci si pe tînărul 
maestru român Dan Bărbules
cu. revelația turneului. Acesta

Juniorul Dan
clasat

Bărbulescu, pe podium
dintre concurenț

din urmă, aflat 
junioratului (19 __ -____
al secției de șah I.T.B. și elev 
al antrenorului Em. Reicher, 
obține unul din cele mai bune 
rezultate ale sale, îndeplinind 
și o notă de maestru interna
tional. în ultima partidă sus
ținută. D. Bărbulescu învinge 
pe F. Lengyel, promovînd pe 
a doua treaptă a podiumului. 
Tot în a 13-a rundă. Em. Un- 
gureanu l-a învins pe I. Fi
scher, iar partidele Vegh — 
Ilijin. Zarkovici — Iau, Stefa
nov — Oltean sl Stanciu — 
JJremenițki au fost remize.

Iată clasamentul final : 
A. Kremenițki (U.R.S.S.) 
p ; 2—3. D. Bărbulescu (Româ-

încă la vîrsta 
ani), membru

nia) și M. K 
via) 8 p A—4.
(România? 7 i 
(Iugoslavia) 6 
Stanciu, F. ! 
România) și 
6 p ; 9. F. I 
5 p ; 10—11.
Oltean (ambii 
12—13. B. Ve 
I. Fischer

Z. KO

1.
8,5 NOI CONCURSU1

DINAMO D

A ÎNCEPUT turneul de baraj la rugby
Stadionul Tineretului, tradi

ționalul fief al rugbyului bucu- 
reștean. a găzduit ieri 
etapă a turneului de baraj, 
cel ce va desemna sase echipe 
care se vor alătura altor patru 
pentru a forma viitoarea se
rie secundă a diviziei .,A“

în prima partidă a zilei s-au 
întâlnit C.S.M.- Suceava si 
Petrochimistul Pitești. Prezen
tând o echipă mai omogenă, 
mai experimentată (cu un sta
giu petrecut în prima divizie), 
bucovinenii s-au impus cu re
lativă ușurință, cîștigînd clar 
cu 16—6 (7—0). Grig si Dumi
tra? au punctat fiecare prin 
eseu. în timp ce Livadani a 
rotunjit diferența izbutind o 
transformare, căreia 1-a adău
gat’ și două lovituri de picior 
căzute, așa numitele „drop- 
goal“-uri. învinșii au înscris o 
încercare prin Stoica, pe care 
tot el a transformat-o. Partida 
a fost arbitrată de M. Gavrici 
(București).

A urmat întîlnirea dintre alte 
două foste divizionare „A“. Es
te vorba de C.F.R. Brașov și 
Rapid Buzău. A fost un meci 
de mare luptă, confuz pe a- 
locuri. cu numeroase greșeli 
de tehnică individuală. Buzoie- 
nii erau creditați cu șansa în- 
tîl, dar ei și-au anulat-o ju- 
cindu-se cu ocaziile si deschi-

prima

zînd defectuos baloanele pe 
treisferturi. ceea ce a permis 
brașovenilor să contreze, ba 
mai mult, să si contraatace 
rapid și viguros, să obțină în 
final un succes nescontat, dar 
pe deplin meritat : 12—10
(6—3), pentru multi o... sur
priză. Au înscris : Lăzurcă — 
4 l.p. pentru C.F.R.._ respectiv 
Iancu, eseu. Gomoescn — Lp. 
+ drop. Meciul a fost condus 
de C. Cristăchescu (București). 

După-amiază s-au tntîlnit, 
mai întîi. Vulcan cu Metalur
gistul Cugir. Rugbyștii bucu- 
reșteni, care dau impresia că 
ar avea cea mai puternică din
tre cele 8 candidate la promo
vare. au realizat scorul etapei: 
36—13 (11—0), deși Metalurgis
tul a răspuns curajos, plăcind 
mai ales Balint și Manea. Au 
marcat: din eseuri — Gordin 
(3), Ttidor, Stoica și St. Căl- 
naru; Dinu — 2 l.p. și 3 transf., 
respectiv Crăciunescu — eseu, 
Manea — eseu. l.p. și transf.

* Arbitru: Gh. Huștiu
T.C. ind. Midia, foarte activă, 
a învins, logic, pe Olimpia eu 
14—10 (4—7), dar după rfte
emoții... Au punctat Anefi și 
Cazacopol eseuri, Turiceanu — 
drop și M. Gheorghe l.p., res
pectiv Butacii — eseu, Hera 
— drop si l.p. Arbitru: P.
Soare — Buc. (D.C.)

Un nou succi 
-lui Vasile Mit 
natele xnunlct 
am înregistrat 
în proba cu a 
După victoria 
tracii e ta urni 
la*ă-l pe tlnărț 
clist bucurești 
nou titlu de q 
lei. S-a con cui 
cu sprint la 
deci, un total 
ia care toți q 
concurențl a£a 
lupta* cu «firi 
loo cit mai q

Tînărul perfd 
primul loc doa 
17 sprinturi alt 
victorii la care 
și două turuq 
factorul iițjțăq 
acestui nou ffl 
Dintre ceilalți I 
bună merită șl 
leg de club I 
curent^nre a

(Buc.).

samentm pfob
(Dinamo) 31
2. Gh. Lăutar
2, 3. M. Mărgl
1, 4. O. Celea
5. Cr. Neagoe
6. C. Bondu
D. Galeș CCJ5.
Popescu

In această i 
tea fi urmăr 
Dinamo, tați 
mîci. în pros 
figurează : vfl 
dfviduaăă. SOO 
loc, urmărire 
țlune de pum

MOTOCICLIȘTII DE IA I. M. G. B AU CIȘTIGAT „CUP
Pe străzile din centrul mu

nicipiului Arad s-au desfășu
rat, într-o organizare irepro
șabilă — asigurată de C.J.E.F.S. 
si C.S. Rapid din localitate — 
întrecerile „Cupei Federației 
române de motociclism” la vi
teză. Cursele, spectaculoase, 
au fost urmărite de peste 
12 000 de spectatori. Trofeul a

SPIRITUL DE ECHIPA - DETERMINANT ÎN SUCCESUL DINAMOVIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

dar de aici si pînă la a se a- 
tribui unui jucător întreaga 
responsabilitate ă unei partide 
decisive este o cale lungă și 
nerecomandabilă. De fapt. 
Steaua a pierdut titlul în prin
cipal pentru că nu a mai fost 
o echipă, llpsindu-i astfel prin
cipala forță care i-a adus lo
cul I în precedentele trei e- 
ditii ale Diviziei „A“. Steaua 
rămîne. insă, alături de Di
namo, o echipă Îndrăgită în 
lumea baschetului românesc, 
și, în același timp, tot împreu
nă cu Dinamo, pepiniera de 
bază a lotului national. Ceea 
ce este foarte important și — 
mai ales I — angajant !

După 19 ani. Rapid revine 
pe podiumul premiantelor, o- 
cupînd locul 3. Ca și la Dinamo 
li Steaua, la conducerea teh
nică a echipei s-a aflat un 
fost jucător, Haigazun Tursu- 
gian. Cu un lot Întărit față de 
anul trecut, el a reușit să-și 
conducă jucătorii spre o per
formantă pe care au mai rea- 
Hzat-o doar ta 1961 si 1964. 
Seriozitatea ta pregătire si pu
terea de luptă au 
acest succes tocmai 
care clubul sportiv ! 
versează 60 de ani 
ființare. Ne bucură 
manta rapidistilor si 
să-1 vedem si de aici 
la fel de harnici, dar mai dis
ciplinați. Cele 29 de 
tehnice cu care 
donați ta acest 
11 onorează.

Pe locul 4 s-a 
CJ5.Ș.4, echipă eu jucători va
loroși, eu condiții bune create 
de conducerea Întreprinderii, 
dar capricioasă pînă la exaspe-

rare. în mod cert, baschetba- 
liștii antrenat! de Mircea Cim- 
peanu pot mai mult și 
vedit acest lucru, cînd 
vins pe 
chiar în 
încheiat. 
Farul, a 
dar unele indisponibilități (ac
cidentarea lui Nicolae Mănăilă, 
îmbolnăvirea lui Virgil Băicea- 
nu) i-au anulat antrenorului 
Alexandru Botoș intențiile. 
Cit privește pe C.S.U. Balanța 
Sibiu (antrenor Flaviu Stoica), 
echipă aflată pentru prima 
dată în eșalonul de elită al 
Diviziei „A“, aceasta a arătat 
reale posibilități si. oricum, a 
demonstrat, prin victorii obți
nute în grupa 1—6. că1 nu a 
acceptat să fie o simplă figu
rantă. Rămîne datoare. însă, 
lotului național, în care nu are 
nici un reprezentant.

în grupa 7—12. Universita
tea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na-

Steaua, de 
campionatul 

A cincea 
candidat la locul

au do- 
au in- 

pildă’, 
recent 

clasată, 
3,

poca. Dinamo Oradea si C.S.U. 
Brașov și-au asigurat din vre
me evitarea retrogradării (ceea 
ce nu constituie o performantă 
onorantă pentru aceste echipe, 
de la care se cere mult mai 
mult), pentru care au rămas 
să lupte Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași (cu succes). Sportul 
studențesc Politehnica C.S.Ș. 2 
București si IMUAS Baia Mare 
(retrogradate). Dacă studenții 
bucureștcni au o oarecare scu
ză (pierderea în șir a mai 
multor meciuri la un punct 
sau două le-a scăzut moralul, 
dar pe parcursul eompetitiei 
aveau tot timpul să refacă 
handicapul), băimărenii se văd 
în „B“ din cauza unor nere- 
gularităti comise în folosirea 
jucătorilor de 2 m, ceea ce a 
dus la „amendarea" echipei cu 
10 puncte. echivalente eu... 
semnarea retrogradării. Păcat, 
pentru că IMUAS a făcut mul
te meciuri bune. Dar. legea-1 
lege !

revenit alergătorilor bucu- 
reșteni de la I.M.G.B., care 
s-au clasat pe locuri fruntașe 
la mai multe clase. Printre 
evidențiați, pentru cursele lor 
frumoase si curajoase, s-au a- 
flat și motocicliștii din Ora
dea, Timișoara. Arad. Tg. 
Mureș si Cîmpina.

Iată eîștigătorii pe clase : 
clasa națională 50 cme-fete — 
Elena Grigore (I.M.G.B.); bă
ieți — Mircea Orz (Rapid A- 
rad) ; cl. 50 cmc sport-fete — 
Niculița Frîncu (Energia Cîm
pina) ; băieți — Caro! Berke 
(Voința Oradea) ; ci. pînă la 
175 cmc — Doru Arșic (Pro
gresul Timișoara), el. 250 cmc 
și 500 cmc — Attila Viktor 
(Voința Oradea) ; ataș pînă la 
600 cmc — Petre Popescu — 
Aurel Popa (Torpedo Zărnești);'

ataș 600 —Ti:
Toth — Iuliu 
Mureș).

CLASAMEN 
I.M.G.B. 92 jJ 
dea 56 p, 3. 1 
4. I.R.^. Tg.

gresul^^iișoa
• Duminică 

Brăila prima 1 
natului natioi 
la perechi (sd
• Ediția 19] 

lei competiții 
motocros „Cu 
fi găzduită q 
întrecerile, la 
zenți alergăto| 
liste, se vor 
seul de la | 
de 19 iunie.

SONDAJ - CÎȘTIG

determinat 
in anul în 
Rapid anl- 
de la In- 

perfor- 
sperăm 
Înainte

greșeli
an fost sanc- 
campionat nu
clasat I.C.E.D.

După o scurtă perioadă de 
pregătire, lotul național de 
baschet feminin care va par
ticipa în luna septembrie la 
campionatul european din Un
garia (majoritatea jucătoarelor 
vor reprezenta țara noastră ți 
la Universiada de la Edmonton) 
își verifică potențialul cu pri
lejul turneului care se dispută 
între 1 și 5 iunie, în Unga
ria, la Szekesfehervar, în com
pania selecționatelor Ceho
slovaciei, Cubei, Poloniei, Un
gariei și U.R.S.S. în acest 
scop au făcut deplasarea Mag
dalena Pall, Mariana Bădinici, 
Camelia Hinda, Ștefani» Borș, 
Constanța Grigoraș, Elena Fi-

lip, Măndica Ciubăncan, Lucia 
Grecu, Csilia Hosszu, Mibaela 
Pană, Marcela Bodea și Cor
nelia Ștoichiță. Antrenori: Ni
colae Martin și Gabriel Năsta- 
se ; medic : dr. Martha Ba- 
roga.

Menționăm că ultima compe
tiție-test 
lor va fi 
care înlocuiește anul 
„Cupa Mării Negre'*.
F.R. Baschet" se 
la Focșani, între 
gust, la întreceri 
selecționatele
Franței, Iugoslaviei, 
și Ungariei.

Condus fără greșeală de T. 
Marinescu, care a speculat toate 
corzile din parcurs si a atacat 
la intrarea în Unda dreaptă, 
Sondaj și-a domtaat ne* adver
sarii, cîștigînd Premiul Munici- 
plului București. in cealaltă 
cursă, importantă a zilei, Catren 
a beneficiat de greșeMle adver
sarilor și, in final, s-a desprins 
cu autoritate. Formația G. VasUe 
șl-a adjudeca* două curse, cu 
Intim șl Negțostina. Sulitas, oon- 
dus foarte bine de Ntea, a rea
lizat recordul carierei. Din for
mația G. Popescu a mai câștigat 
șl Orfana, In cursa rezervată a- 
maiorilor, ou care G. Buzea a 
da* o mostră de cum se reali
zează o cursă de prelungită aș
teptare. Formația campioană,' G. 
Tănase, a învins cu Trudim, care 
a confirmat forma bună din ul
tima vreme. La fel șl Sabău,

care este însă 
rocos, deoard 
galopurile da t 
coenor si Stff 
tr-o luptă 
dreaptă. Aler 
au revenit fa 

a 1tru, care 
talentul ( 
câtor. A 
reuniune

fost
He <

lud. Rezultate 1 
L Junioara (j 
2. Trandaf. d 
închisă. Cursa 
(M. Dumitra) 
Savin Cota : 
Ev. 32. Ord. ] 
HI-a : L Trad 
2. Somata. C<J 
24. Ev. 17.
Cursa a rv-a 
nea) 1:30,L 2.
Cota : ctșt. 1J

&

AD'IINISIRATIA DE STAT LOTO PRONOSP

dinaintea „europene- 
„Cupa F.R. Baschet", 

acesta 
„Cupa 

va desfășura 
24 și 28 au- 
fiind invitate 
Cehoslovaciei, 

Folonici

C1ȘHGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 MAI 1383,

Cat. 1 (13 rezultate) : 2 variante 
25% — autoturisme „Dacia 1300“ ; 
Cat. 2 (13 rezultate) : 7 variante 
100% a 5.404 lei șl 121 variante 
25% a 1.351 lei ; Cat. 3 (11 rezul
tate) : 96 variante 100% ■ L
lei și 2.045 variante 25% a 124 
lei. Report la categoria 1 : 27.745 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, obținute pe 
buletine jucate 25%, au revenit

particiipanților 
lău, din Bocșa 
Severin șl Fio 
București.

ATI JUCA 
pkefj

497 Numai astăzi 
pot procura 
preferate de < 
rea obișnuită 
3 iunie 1933 
variantele con



După victoria Suediei asupra „squadrei azzurra"X

I mai bine

ni
ȘANSELE ECHIPELOR IN GRUPA IN CARELOTUL DE TINERET ÎNVINGĂTOR CU 3-1 (0-1)

îvici (Iugosla- 
in_Xngureanu 
>. I. Varkovici 
> ; 6—8. Tr. 
inov (ambii 
Lau (R.F.G.) 
iei (România) 
Ilijin și 
mânia) 4,5 
(Ungaria) 
nia) 4 p.

D.
p;
Și

coresp.

VELODROMUL
CAPITALĂ
dinamovistu- 

e In cam pi ca
de velodrom 
dupâ-amiază, 

ne de puncte, 
irtată de Mi- 
a individuală, 
talentatul ci- 

I cucerind un 
ion al Capita- 
k-51 de ture, 
Lre trei ture,

17 sprinturi, 
proape 20 de 

întrecere au 
pentru un 

in’ clasament, 
figurează pe 
trei din cele 

cursului. Trei 
adăugat însă 

lans, în- fapt 
obținerea 

LmoS succes, 
ctitori, o notă 

I Lăutaru, co- 
litrache, con- 
Lt tru

de al iz a
cla- 

. V. Wtrache
S t. avans, 

inamo) 30 + 
(Steaua) 19 + 

aua) 
aua) 
fa) 8

17 + 1, 
M + 1, 
+ 1, T. 

L t. n.
1.

vor pu
ia velodromul 
e juniorilor 

concursului 
urmărire ln- 
i start de pe 
kchiipe șl adl- 
bh. șt.).

R. M."
£ — Attila 
(I.R.A. Tg.

ENERAL : 1. 
Voința Ora-

1 Arad 51 p,
ps 48p, 5.
2 p^^LPro-

I avealo. L.
a a
le dirt-track

. loc la 
campio-

t tradiționa- 
•naționale de 
’rietenia" va 
ra noastră, 

vor fi pre- 
i țări socia- 
șura pe tra
ma. in ziua

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.Meciul tinereții". disputat 
ieri după-amiază pe Stadionul 
Republicii din Capitală, a avut 
două acte 
prima, au 
evoluat în . 
ambiția de a confirma 
moașa comportare din turneul 
de la Cochin, unde au ajuns 
în semifinale, după ce învin
seseră prima reprezentativă a 
Iranului si „olimpicii" Cameru
nului; o repriză, cea secundă, 
a fost la discreția lotului 
tineret care, cu mai multă 
perientă si beneficiind de 
cători cu meciuri întregi 
prima divizie, s-a impus. _
torcind net balanța în favoa
rea sa. De aici, acest 3—1 
(0—1) în favoarea echipei an
trenate de Cornel Drăgușîn și 
Nicolae Pantea, intr-un joc de 
factură medie, cu un ritm sub 
posibilități și doar eu eiteva 
faze bune. Sigur. în aprecierea 
generală a jocului cântăresc 
suficient si absentele din cele 
două echipe (Movilă, plecat 
cu selecționata divizionară in 
Iugoslavia : Baiint, Lasconi, E- 
duard si Gîngu. accidentați : 
Nemțeanu și Gheorghiu, aflați 

jocului de la Iași : 
Radu.

distincte: o repriză, 
dominat cei care au 
India, animați de 

fru-

de 
eX- 
iu- 

in 
ta-

în „febra" 
Dohot, M. 
trei dintre titularii 
și ei cu gîndul la 
astăzi, din Dealul 
Despa și Vușcan, indisponibili).

Meciul a început în favoarea 
lotului de tineret. Un prim 
-sfert de oră. în care „indienii" 
au fost timorați de adversar. 
Se ratează o singură dată (V. 
Radu în 
jocul Se echilibrează, 
antrenată 
brovschi 
reanu prinde curaj si In 
23 - -
fază : 
Tîrnoveanu, 
și Cojocaru ratează prima oca
zie pentru „tineretul" II. 
Peste un minut, însă, „indie
nii" deschid scorul: o lovitură 
liberă indirectă în eareul lo
tului de tineret este executată 
scurt de Epure și SERTOV 
setează necruțător. înscriind. 
Din acest moment jocul îi are 
la timonă pe cei mai tineri

Cioroianu, 
..indienilor* 
meciul de 
Copoului :

min. 7). după care 
echipa 

de Emerich Dem- 
Si Ludovic Sătmă- 

min. 
înregistrăm o frumoasă 

„diagonală" Udrică. la 
deschidere abilă.

dintre... cel tineri, care ratea
ză pe rînd prin Udrică (min. 
28). Cojocaru (min. 31). Bolba 
(min. 33). înscriu în min. 29 
prin Cojocaru, însă golul nu 
se acordă pentru ofsaid, si îl 
remarcă pe Lovas în două 
situații foarte grele (min. 32 și 
37). O repriză a selecționatei 
de tineret partitfpantă la tur
neul din India, care a șutat 
de sase ori pe poartă. în timp 
ce „tineretul" a prins numai 
două suturi. 45 de minute a- 
plaudate de cei aproximativ 
2.000 de spectatori care. din 
năcate. n-au reușit sâ-i
noască pe tinerii din teren, 
întrucât stația de amplificare a 
stadionului n-a funcționat !

După pauză, schimbare tota
lă în fizionomia jocului. „In
dienii* stat obosiți, ta timp ce 
mai experimentatii jucători ai 
lotului de tineret îsi dau dru
mul la joc. pe fondul căderi: 
adversarilor. Si cum Văidean 
animă si el ofensiva (dar cam 
egoist 5. iar MInea face o re
priză excelentă dominarea 
clară a „tineretului" Se ma
terializează firesc. Mai intii.

In 
dar

ITALIA NU ARE NICI O VICTORIE

recu-

Enzo Bearzot a mers pînă la 
capăt pe mina bătrtailor săi 
„grenadiri" din Spania. Si a 
pierdut, la Gdteborg, conform 
așteptărilor, in fața unei echipe 
viguroase, care și-a organizat 
foarte bine programul. fixin- 
du-si meciurile grele (Italia -+- 
România) la un interval de 10 
zHe. după etapa a șaptea a 
campionatului suedez, al cărui 
tur a început abia acum o lu
nă si jumătate. Probabil că 
Bearzot a mizat pe „revolta" 
jucătorilor săi. mai ales după 
infringerea suferită de Juven
tus Torino în fata lui Ham
burg. dar este evident că obo
seala acumulată s-a dovedit 
factorul hotărî tor.

După jocul de la Stockholm 
clasamentul arată astfel :

12 noiembrie
16 noiembrie 
30 noiembrie
22 decembrie

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

fi șansele teoretice

excelentă
„tineretului" sp 

firesc. Mai 
în min. 56. Popa respinge 
bară șutul lui V. Radu, 
peste câteva zeci de secunde, 
la centrarea lui 
RADU egalează eu capul. In 
min. 75. pe contraatac O. Po- 
neseu ajunge în fata lui Popa, 
sntează. acesta respinge. însă 
V. RADU înscrie din apro
piere- Iar ta min. 85 înscrie 
'•ȚINEA, pe unghiul tang. sta
bilind scorul final : 3—1.

Arbitrul bucurestean M. Stae- 
nescu a condus bine forma- 
tiile : LOTUL DE TTNERET : 
LOVAS (min. 46 Alexa) — 
MAnAILÂ. Jenei (min. 46 
Belodedici). TATARAN. Matei 
— MINEA. Eftlmie. C. Uie. 
Călin (min. 46 Văldean) — V. 
RADU, O. Popescu ; „INDIE
NII": Popa — Mărginean.
Iliescu, Dumitreasa EPURE — 
Tîrnoveanu (min. 60 Burchel). 
Meszarozs (min. 65 Gafencu). 
BOLBA, Udrică (min. 65 Ca- 
șuba) — Cojocaru. SERTOV.

7
7
7
3
2

1. Cehei’cvooe 5 2 3 0 12- 5
2. Suedia 5 3 1 1 10- 4
3. România 5 3 11 6-2
<. hoHc 5 0 3 2 3-6
5. Gpn- 6 0 2 4 3-17

Mlnea. V.

ȘTIRI

Mircea M. IONESCU

LA SIBIL'— Ecmpa câmpie ar. 1 
Dinamo Bacarevtl, va juca mfine. 
la SSbiu, trade, de la ora 17, va 
fatfjrsi lntr-ur. mec: amical, for
mația gazda Șoimii I.P.A. (as
tăzi, de la ora M, pe stadionul 
din Parcul de sub arini are loc 
o tntfinire a jucătorilor dtnamo- 
viștl cu iubkcrtl fotbalului din 
Sibiul.

—ȘI LA CALAEAȘI. MUne, de 
a ora 17.38. un Interesant joc 
amical la Călărași. Intre echipa 
locală Dunărea și Rapid Bucu
rești.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
C.S. TÎRGOVIȘTB. In Capitală 
va avea loc revanșa dintre di
vizionara „A" C.S. Ttrgoviște șl 
Autobuzul. Meciul se va disputa 
azi, pe stadionul Autobuzul, de 
la ora ÎS.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ROMÂNIEI - IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1)

(activează actualmente la Paris- 
St. Germain) și Ruzovici (An- 
derlecht), solicitați în mod spe
cial de la echipele lor. Dealtfel, 
lui Susici. favoritul publicului 
local, el jucind înainte la echi
pa din Sarajevo. î se va inmi- 
na înaintea meciului cu noi o 
minge de argint’ pentru cele 
25 de prezente în echipa națio
nală. Componenții acestui lot 
— care au jucat duminică ta 
etapa de campionat — s-au 
reunit la Sarajevo luni seara.

La conferința de presă antre
norul Veselinovici a comunicat 
următoarea formație probabilă: 
Slivar — Jesiei, Kapetanovici, 
Peruzovici, Bogdan, Hadzibe- 
ghici, Seskici, Slivkovici, Susici, 
Mlinarici, Halilovici.

Motivele mai sus expuse fac 
ca partida de la Sarajevo să 
fie deosebit de dificilă pentru

R
bivingător n-o- 
betneficiai de 
|potou <±e Si- 
Hungajați în- 
.gită pe linia 

,,dod.-anilor“ 
H M. Duini- 
t a confirma 

era oondu- 
mai reușită 

Lcum a anu- 
be : Cursa I: 
fcmitru) 1^2,5.
cl$t. 7. 
a ; ' 
■ 2*6. 
125.

răci un) 1:34,7. 
kt. 2,60. Ord.

1—2—3 360.
Orfana (Buz- 
pa. 3. Ruleta, 
td. 4. Ev. 5.

Ord.
1. Ras-o va 

Suav. 3. 
Ord. 28. 
Cursa a

orxi triplă 62, Cursa a V-a :
Catren (Boitan) 1:25,3. 2. Feteas
ca. Cota : Cîșt. 3. Ord. 38. Ev. 40. 
triplu 3—4—5 302. Cursa a VI-a î 

. 1. Sondaj (Marinescu) 1:26,7. 2.
Copist. 3. Perjar. Cota : cî$t. 2,60. 

• Ord. 17. Ev. 27. Ord. triplă 410.
Cursa a VII-a : 1. Intim CD. Ar- 
sene) 1:28,3. 2. Survam. Cota : cfist. 
9. Ord. 15. Ev. 17. triplu 5—6—7 
1460. Cursa a VIII-a : 1. Suldțaș 
(Niica) 1:29,7. 2. Simbol. 3. Sar
donic. Cota : dșt. 3. Ord. 28.
Ev. 44. Ord. triplă 212. Cursa a
IX- a : 1. Sabău (Manciu) 1:29,2.
2. Hemona. 3. Tenor. Cota : că$t- 
1,80. Ord. 6. Ev. 23. Ord. triplă 
706. triplu 7—8—9 2583. Cursa a
X- a : 1, Negostâna (V. Gheorghe) 
1:36,7. 2. Sileniu. Cota : cîst- 5.
Ord. închisă. Ev. 80.

A. MOSCU

selecționata noastră. Absența 
jucătorilor de ta Universitatea 
Craiova diminuează, firește, 
substanțial potențialul ei valo
ric. capacitatea ei de a da o 
repdică puternică partenerei 
sale. Dar această absență (care 
jiu se produce pentru prima oa
ră ta acest an) poate avea și 
partea ei pozitivă, prin posibi
litatea pe care o oferă pentru 
verificarea unor jucători apți 
să intre (sau să revină) ta re
prezentativa tării. Și este oert 
că aceștia se vor strădui să va
lorifice sansa care li se oferă. 
Programată ta deplasare, parti
da de aid constituie o bună o- 
cazie de testare si pentru selec
ționa bilii noștri, ta perspectiva 
apropiatei confruntări cu na
ționala Suediei, la Stockholm, 
Ia care o bună parte dintre ei 
vor fi cu siguranță prezenți.

Dealtfel, Mircea Izioescu ca
re a venit aici luni seara di
rect de la G&teborg — unde a 
urmărit partida Suedia — Italia 
— le-a atras atenția jucătorilor 
noștri că evoluția lor de la 
Sarajevo va rfntări foarte mult 
în vederea selecționării si par
ticipării la medul de săptă- 
mtaa viitoare, de la Stockholm.

După ce ta cursul dimineții 
au hiat parte la o intilnire cu 
primarul orașului Sarajevo, 
fotbaliștii noștri au făcut marți 
după-amiază un antrenament 
de acomodare pe stadionul 
Kosevo (45.000 locuri) care va 
găzdui și partida. Cu excepția 
lui Iovan — care a contrariat 
o viroză — ceilalți componenți 
al lotului stat apti de joc. deși 
Brioni poartă tacă un 
ghipsat ta urma unei 
suferite la mină. Iar 
FL Brătilă continuă să 
duiască pentru refacerea totală 
a lui Rednic. care a avut o a- 
fecțiune a mușchilor coapsei, 
în cadrul aceleiași conferințe 
de presă. Mircea Luoescu a a- 
nunțat următorul 11 : Moraru 
— Rednic, Iorguleseu, Andone, 
Munteanu II — Augustin, Mul- 
țescn, B6I6ni, Klein — Coraș, 
Văetuș.

Reamintim că partida de la 
Sarajevo, care va fi condusă 
de arbitrul Siegfried Kirschen 
(din R. D. Germană) tocepe la 

ora 18 (ora României) și va 
fi transmisă de posturile noas
tre de radio (N.N. alternativ 
cu meciul de Divizia „A* de 
la Iași).

bandaj 
fracturi 
medicul 
se stră-

E3

1.
PENTRU IUBITORII ȘAHULUI! 
PENTRU TOȚI ȘAHIȘTII, 
ÎNCEPĂTORI SAU MAEȘTRI!

REVISTA 
ROMANA

Nr. 5 (mai 1983)

aduce un bogat material informativ, tehnic și de beletristică 
DIN CUPRINS :

SUCCESE ROMANEȘ1I PESTE HOTARE
• Mihai Șubă la Tallin și Dortmund • Marina Pogorevici la 
“ ‘ - - - - -............................ “ , Pofi-

mtin Paseă- 
dețul Caraș- 
ițulescu din

națiile „cap de pod" achitate
sută la sută sau în cotă de 25 
la sută oferă posibilitatea de a 
obține suite de ciștiguri la mai 

. multe categorii
★

LERELE 
?
ne se mai 
i numerele 
itru trage- 
de vineri 

nintește că 
șl cornbi-

Tragerea speciala Pronoexpres- 
olimpic de astăzi, 1 iunie 1983, 
se desfășoară începînd de la ora 
15,45 în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovicl nr. 42 ; numerele cîști- 
gătoare vor fi transmise prin in
termediul micului ecran la ora 
17,20 și la radio In cursul serii.

Belgrad • Fiorin Gheorghiu Io Lugano' • Elisabeta 
hroniade și Theodor Ghifescu, în Franța

PARTIDE JUCATE LA UL'MELE TURNEE
* Spasski trece înaintea lui Karpov la Linares I • 
Timman, învingător și învins • „Fulgere* pe eșichier, 
danșate de Y. Seirawan...
UN MARE 5AHIST ROMAN UITAT - G. MARCO 
A XXXV-a OLIMPIADA. PUSA „SUB REFLECTOR" DE EMA
NUEL REICHER
G. Kasparian. laureat în concursul nostru de compoziție 
CUM SE CIȘTIGA O PARTIDA CU... UN PION I
Diagrame și tabele - Partide prin corespondență — Pro
bleme și soluții — Clasamentul dezlegătorilor — Fotografii 
inedite.
De vînzare la chioșcurile de difuzare a presei 
Abonați-vâ la Revista Română de Șah

Jan 
de-

Care ar _______
ale echipelor ?

Cehoslovacia mizează pe cele 
patru puncte din cele două 
iocuri pe teren propriu, cu I- 
talia si România.

Suedia e în aceeași situație, 
echipa lui Corneliusson avînd 
de jucat pe teren propriu cu 
România si Cehoslovacia.

Dacă aceste două echipe vor 
obține, același rezultat în me
ciul pe care îl au de susținut 
în deplasare (Suedia — în Ita
lia. iar Cehoslovacia — în 
Suedia), atunci ar putea decide 
golaverajul care. deocamdată 
este favorabil cu un gol Ceho
slovaciei, 
prului.

Echipa 
cină mai 
sansă dacă ar „tine" cu o re
miză ambele echipe din frunte 
si dacă ar câștiga ta Cipru. în 
acest caz. totalul teoretic de 11 
puncte ar fi suficient (Binein-

cel înscris în plus Ci-

României are o sar- 
dificilă. Ea ar avea o

teles că toate acestea sînt sim
ple presupuneri).

Echipa Italiei, oricît ar părea 
de ciudat, nu e in afara cal
culului teoretic (și chiar prac
tic). Cu o victorie asupra Sue
diei (pe teren propriu), squadra 
azzurra ar avea „obligația" de 
a învinge Cehoslovacia (rezultat 
destul de firesc pe vremea 
cînd Italia nu era... campioană 
mondială). In sfîrsit. victoria 
asupra Ciprului, pe teren p-o- 
priu. în ultimul meci al grupei, 
ar avea darul de a activiza pî- 
nă la concurentă golaverajul 
precar al squadrei. în acest 
caz. Italia ar totaliza 9 puncte 
și ar depinde de ..jocul" celor
lalte părți.

Toate aceste presupuneri por
nesc de la premisa teoretică a 
avantajului terenului. Dar nu 
trebuie să uităm că pînă acum, 
în cele 
terenului 
cinci ori.

In ceea 
colori, ei 
terenului 
ductiv ca pînă acum. Dar asta 
depinde în primul rînd de ei_.

13 meciuri, avantajul 
a triumfat doar de...

ce îi privește pe tri- 
speră că avantajul 

va fi la fel de nepfo-

Priviri spre eșalonul secund

TRIOUL DIN FRUNTEA SERIEI A ffl-a
INTRE PREZENT ȘI VIITOR

Mai sînt cinci etape în Di
vizia _B“. în primele două 
terii, lupta pentru promovarea 
in primul eșalon e practic în
cheiată. DUNĂREA C.S.U. GA
LAȚI — ta seria I — are 8 
puncte avans față de a doua 
clasată. Gloria Buzău, iar RA
PID — seria a Il-a — devan
sează pe I.P. Aluminiu Slatina 
cu 14 puncte 1 Dunărea și 
Rapid gustin ultimele jocuri 
cu gîndul la Divizia „A", unde 
au fost atîta vreme, mai ales 
echipa din Giulești. o adevă
rată campioană în ceea ce pri
vește numărul de simpatizant!.

Dacă ...
situația 
schimb 
pentru 
punctul 
dansat 
nică. F.C. BAIA MARE a fă
cut scor (8—0) cu C.F.R. Timi
șoara. gîndindu-se. probabil, 
că poate va avea nevoie de 
atu-ul golaverajului. U.T.A. a 
cîștigat la Timișoara mai clar 
decît ar fi bănuit cineva (4—1 
cu U.M.T., care coboară spre 
Divizia .,C“). în timp ce STU
DENȚII CLUJENI s-au întors 
cu un prețios egal (2—2) de la 
Cugir. O luptă în trei, 
moașă si antrenantă. Dar iată 
situația lor în clasament după 
29 de etape.
1. F.C. Baia-Mare

29 18 4 7 67—25 (+42) 40 p 
U.T.A.

29 16 7 6 56—20 (+36) 39 p 
„U" Cluj-Napoca

ta primele două serii 
e atît de dară, ta 

în seria a III-a lupta 
promovare a ajuns la 
de... fierbere. S-a de- 
sprintul final. Dumi-

fru-

i.

3.

29 17 3 9 51—20 (+31) 37 p 
Următoarele 5 etape sînt de

cisive si n-ar fi exclus ca ver
dictul să-l dea chiar golavera
jul. Pînă atunci, să vedem cu 
cine mai au de jucat cele trei 
candidate la promovare :

F.C. BAIA MARE : cu Rapid 
Arad (d), Someșul S. Mare 
(a), U.M.T. (d), Metalurgistul 
Cugir (d), înfrățirea Oradea 
(a).

U.T.A. : Cu Someșul S. Mare 
(a). Minerul Cavnic (d), F.C.M. 
Reșița (a). Armătura Zalău 
(d), Metalurgistul Cugir (a).

„U“ : cu Aurul Brad (a). O- 
limpia S. Mare (d). Armătura 
Zalău (a), C.I.L. “ 
Gloria Reșița (d).

De aici se pot 
atitea calcule, în 
două jocuri la cele trei echi
pe, Metalurgistul Cugir. Armă
tura Zalău si Someșul S. Mare 
au un important cuvînt de 
spus, ca si formațiile din Re
șița, după cum „locotenenții" 
din județe (Rapid Arad. C.LL. 
Sighet. Minerul Cavnic) pot a- 
vea și ei o bună paște de con
tribuție la promvarea unei 
formații sau la stoparea alteia. 
Dar hotăritoare va fi (așa 
vrem să credem) comportarea 
celor trei candidate — F.C. 
Baia Mare, U.T.A. și „U“ — 
nume binecunoscute în fotbalul 
nostru. Ele. CU .FORȚELE 
LOR. îsi pot vedea împlinită 
dorința de revenire în Divi
zia „A".

Sighet (a).

face atitea si 
care, cu cite

Constantin ALEXE

Campionatul republican de juniori I

LA BISTRIfA Șl NAS AUD VOR FI DESEMNAȚI FIN AL IȘTI!
De mîine și pînă duminică, 

la Bistrița si Năsăud se vor 
disputa meciurile turneului 
final al campionatului republi
can de juniori I. Pentru a- 
eeastă fază a competiției s-au 
calificat cîștigătoarele celor 
opt serii, echipe care au tre
buit să facă serioase eforturi 
pentru a-si vedea realizat o- 
biectivul. Iată, la Încheierea 
turului, lideri se aflau CJS.Ș. 
Bacău, F.C. Constanța, Elec- 
troaparataj, F. C. Argeș, C.S.Ș. 
Reșița. F.C. Baia Mare, 
vinul si Chimica 
Aceste echipe erau 
îndeaproape de S. > 
C.S.S. Tecuci. F.C.M. 
C.S.S. Pajura. C.S.Ș. 
Politehnica Timișoara, 
Baia " 
C.S.S. 
Șoimii 
C.S.Ș. 
Mureș, 
tașele 
1983. Au câștigat pînă 
mă...

Seria I : S C. BACAU 
Seria a Il-a : F. C.

STANTA

- >
Seria a IlI-a : C.S.Ș. ELEC- 

TROAPARATAJ '
Seria a IV-a : C.S.S. ROVI

NE CRAIOVA
a V-a : C.S.Ș. REȘIȚA

Seria a Vl-a : C.S.Ș. ORA-
Seria

DEA
Seria VH-a : CORVINULa

HUNEDOARA
Seria a VIII-a : CHIMICA 

TIRNAVENI.

Cor- 
Timăveni. 

tatonate 
C. Bacău. 
. Brăila. 

Craiova, 
C.S.Ș. 

Oradea, 
Sibiu, 

Brașov, 
Tg.

Mare, CJ3JȘ. 
Odor hei, C.S.$.
Sibiu, F.C.M.

Tg. Mureș, A.S.A.
Acestea au fost frun- 

fntrecerii ediției 1982— 
la ur-

CON-

Aceste opt echipe. împărțite 
în două grupe, vor juca sistem 
tur pentru desemnarea finalis
telor, care-și vor disputa titlul 
de campioană. Ședința tehnică 
va avea loc astăzi, iar mîine 
sînt programate primele parti
de. de la ora 16,30. Două 
meciuri se vor juca la Bistrița, 
celelalte două la Năsăud. Vi
neri. în etapa a doua, echipele 
de la Năsăud vor evolua la 
Bistrița, iar cele de la_ Bistrița 
se vor deplasa la Năsăud. “ 
tima etapă a turneului — 
minică 5 iunie. Final» 
programată la București 
iunie). în deschidere la. 
byul campionatului, EC- 
— Universitatea Craiova.

Ul- 
du- 
este 

(18 
... der- 
Dinamo



A XXVHI-a ediție a „internaționalelor44 de at! tism
z ... ... ..-_ ___________ __ ......... .......

SULIȚAȘUL DAINIS KULA, CAMPION OLlMPiC,
CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

La startul celei de a XXVIII-a 
ediții a Campionatelor interna
ționale de atletism ale Româ
niei, programate sîmbătă șl du
minici pe stadionul din parcul 
sportiv „23 August** din Capi
tală, vor fi prezente citeva 
dintre somitățile atletismului 
mondial. In afara noii record» 
mane a aruncării discului, Ga-

Kula, in plin efort de aruncare a suliței, in timpul concursului 
din 1981 de la Universiadă. Foto : N. DRAGOȘ

PE PISTELE
• Intr-un concurs desfășurat 

la Minsk, Elena Obejaeva a să
rit 6,79 m la lungime, iar Ser- 
ghcl Kasnauskas a aruncat 
greutatea la 21,17 m.
• A treia ediție a maratonu

lui de la Geneva a fost clștl- 
gată de alergătorul polonez 
Ryszard Kopijarz cu timpul de 
2.15:00,0. L-au urmat Robleh 
Djama (Djibuti) 2.16:49 șl Ste
ve Benson (Anglia) 2.17:39.
• La Huston, Charles Phillips 

a parcurs 400 m în 44,98, re
cordul său personal fiind, din 
1982, de 45,96 s.
• Cîteva rezultate din R.F. 

Germania — Leverkusen: suit-

Din fările socialiste

VA CONCURA
lina Savinkova (73,26 m), din 
Uniunea Sovietică, vor mai fi 
prezenți cîțiva sportivi de pri
mă mină, intre care și aruncă
torul da suliță Dainis Kula. 
Acesta nu este altul decît cam
pionul olimpic „en titre**, care

DE ATLETISM
ță — 85,00 m Tafelmeier, Dus
seldorf : suliță F — 63,08 m 
Peters, triplu — 16,67 m Bon- 
schen, Bonn : 10 000 m —
28:27,83 Herle, Georgsheil : 
disc — 63,86 m Hartmann.
• La Moscova, Aleksandr 

BeskrovnH a sărit 17,25 m ia 
triplu, iar AH Iușina a alergat 
1500 m In 4:05,81.

• După ce a devenit record
man mondial la aruncarea dia
cului, lari Dumeev a declarat 
ziariștilor : „Dorese să particip 
eu bune rezultate la Universia
da de la Edmonton și la pri
ma ediție a campionatelor 
mondiale de la Helsinki F

LA BUCUREȘTI1
la J.O de la Moscova, n 1980, 
a cucerit medalia de a jr cu un 
rezultat de 91,20 ra. Kala vine 
pentru a doua oară la București, 
prima oară, în 1981, la între
cerile Universiadei, tot pe sta
dionul de la „23 August", el 
a obținut o aplaudată victorie 
cu un rezultat de 89,52 m. 
Dainis Kula s-a născut la 28.4. 
1959 la Tukumsk, în R.S.S. Le
tonă. Are 189 cm șl 94 kg.

Principalii adversari la „in
ternaționale** ii vor fi Heino 
Puuste (U.R.S.S.), clasat al pa
trulea la J.O. ’81 cu 86,10 m 
și al treilea la Universiadă cu 
87,22 m și finlandezul Antero 
Toivonen, membru al organi
zației sportive muncitorești 
TUL, deținător al unui rezul
tat de 88,62 m.

Dar și alte probe au, între 
participant!, destui concurenți 
cu frumoase cărți de vizită.

La Roland Garros

CONNORS ELIMINAT IN „SFERTURI"!
PARIS. 31. — Ziua de marți, 

în campionatele Internationale 
de tenis ale Franței, a fost 
marcată de surprinzătoarea In
fringers în sferturi de finală 
a americanului Jimmy Connors 
(nr. 1 mondial și primul favo
rit a! turneului), in fața mo
destului Jucător francez Chris
tophe Roger-Vasselin (nr. 130) 
Ia scorul de 4—6 4—6, 6—7.
Acesta va avea ca adversar. în 
semifinale, pe campionul ce
hoslovac Ivan Lend! sau pe 
cel francez, Yannick Noah. 
care se Intflnesc în meciul 
următor.

în „sferturile* feminine:

TURUL
Etapa a 18-a a Turului ciclist 

al Italiei, Sarnico — Vicenza, 
178 km a fost cîștigată de ita
lianul Paolo Rosola, învingă
tor la sprint In fața compatri- 
oților săi Bincoletto si Ricco. 
Rosola este la a treia victorie 
de etapă în această ediție a 

liuiiii, Spaișia, B. R. S. S. și

PARIS. S-au încheiat între
cerile din cadrul primului tur, 
de calificare al ■ campionatului 
european masculin de baschet, 
în turneul final s-au calificat, 
conform așteptărilor, echipele 
Italiei și Uniunii Sovietice, 
Spaniei și Olandei dar, în mod 
cu totul surprinzător, au ratat 
calificarea reprezentativa Iugo
slaviei, campioană olimpică, 
una dintre favoritele la titlul 
european și — chiar----forma
ția Israelului.

Dar iată rezultatele înregis
trate în etapa a cincea. ultima 
din cadrul primului tur : gru
pa „A", la Limoges : Franța
— Suedia 91—71. Spania — 
Grecia 100—79, Italia — Iugo
slavia 91—76 (36—42). A fost 
un meci foarte nervos, cu 
destul de multe „durități* sl 
iregularități. Au fost dictate 
26 de greșeli personale pentru 
Italia (Vecchîatto si Meneghln
— eliminați) șl 30 de greșeli 
personale pentru Iugoslavia, 
(Radovanovici șl Petrovid — 
eliminați). Au marcat: Bona- 
mlco (8). Gilardl (28). Costa 
(4). ViTlalta (19). Meneghln

Chris Evert-Lloyd (S.U.AJ — 
Hana Mandlikova (Cehoslova
cia) 4 — 6, 6 -8. 6 2; Andrea 
Jaeger — Gretchen Rush (am
bele S.U.A.) 6—2. 5—1 învin
gătoarele se vor tatîlnl într-una 
din semifinalele probei, cea
laltă opunind pe Mima Jauso- 
vee (Iugoslavia) șt Jo Durle 
(Anglia).

Au început S întrecerile din 
cadrul turneelor de juniori. în 
primul tur, Mihnea Năstase a 
fost învins de danezul Tauson 
cu 6—3, 2—6, 2—6. iar Alice 
Dănilă a pierdut la englezoai
ca Walpole ca 4—6, 2—6.

ITALIEI
lui „II Giro*. Etapa, desfășura
tă pe un traseu plat, a fost 
liniștită.

Cu trei etape înaintea fina
lului. ta clasamentul general 
continuă să conducă italianul 
Giuseppe SaronnL

Olanda luplfi pentru titla
(8), Riva (4). Vecchiatto (6),' 
Marzorati (6) si Sacchetto (10). 
respectiv : Fetrovici (8), Kica— 
novici (10). Zizici (4). Sunara 
(2), Slavnic (12). Ciosici (3). 
Radovanovici (11). Vilfan (2), 
Dalipagici (21).

Clasamentul : 1. Italia 10 OL 
2. Spania 9 p, 3. Iugoslavia 
8 p, 4. Franța 7 p. 5. Grecia 
6 p, 6. Suedia 5 p.

în grupa „B“. la Caen : O- 
landa — Polonia 73—62, U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 190—80. R. F- 
Germania — Israel 77—70.

Clasamentul : 1. U.R.S.S. 18 
p, 2. Olanda 8 p. 3. R.F. Ger
mania 8 p, 4. Israel 8 p, 5. Po* 
lonia 5 p, 6. Cehoslovacia 6 p.

După o zi de pauză, turneul 
final va continua, de astăzi 
pînă sîmbătă, la Nantes. astfel! 
locurile 1—4: Italia. Spania. 
U.R.S.S., Olanda, locurile 5—8 I 
Iugoslavia, Franța, R.F. Ger
mania, Israel, locurile 9—12 1 
Grecia, Suedia, Polonia, Ceho— 
slovacia.

ACTUALITATEA RUGBYSTICĂ
MADRID. Meri amical do 

rugby intre Spania și Țâre 
Galilor, ciștigat de oaspeți le 
un scor net : 65—16 (24—6). Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost galezul Clive Rees, care 
a marcat trei încercări și a 
avut șase transformări.

PARIS. Pe „Parc des Prin
ces", in prezența a 45 000 do 
spectatori, a avut loc finala 
„Cupei Franței", intre Beziers 
și Nice. Prima echipă a cîștl- 
gat cu 14—6 (7—6), intrind ast
fel, pentru a zecea oară, ta 
posesia trofeului.

LISABONA. Benfica a ciști
gat „Cupa Portugaliei”, dispu- 
nînd în finală de Direito, eu 
scorul de 15—9.

EXPOZIȚIE FILATELICĂ LA J.O.
LAUSANNE. 31 (Agerpres). — 

La Lausanne a avut loc ședința 
Comitetului director al Federa
ției internaționale de filatelie 
olimpică (F.I.P.O.) — lucrării® 
fiind conduse de Juan Antonio 
Samaranch, președintele C.I.OW 
care este totodată unul dintre cel 
mai mari colecționari din lume 
de mărci cu tematică sportivă. 
Comitetul director al F.I.P.O. a 
deda să sprijine pe organizatorii 
expoziției filatelice care va ii 
deschis! cu ocazia Jocurilor O- 
limpice de la Los Angeles, din 
1984.

LAUREATUL „OLIMPIADEI ÎNOTĂTORILOR
DIN M GERMANĂ IN VACANȚA DE VARA!

Dacă înotul de performanță 
din R. D. Germană și-a ciștigat 
un binemeritat prestigiu inter
național, aceasta se datorește. 
desigur, și multiplelor și va
riatelor competiții organizate 
In întreaga țară. începînd cu 
învățarea înotului de către pre
școlari și continuînd cu unele 
concursuri de amploare. cum 
ar fi ..Festivalul de gimnastică 
și sport* (în care este inclusă 
și natația). din 1958 și pînă 
astăzi are loc în fiecare an 
„Olimpiada înotătorilor".

Competiție de anvergură, a- 
ceasta se dispută pe faze pre
liminarii și se încheie cu finale 
la care participă cele mai va
loroase elemente calificate din 
fazele premergătoare. Perfor
mantele sînt apreciate pe baza 
onor tabele de punctaj, iar au
torii celor mai bune rezultate 
slnt distinși cu „CUPA OLIM
PICA a R.D. Germane". Anul 
acesta, prețioasele trofee au 
fost decernate tinerei înotă
toare Birte Weigang — in 
virstă de 15 ani (200 m spate
— 2:11.90) — și sportivului 
Bven Lodziewski (400 m liber
— 3:51.34). Rezultatul lui Lod
ziewski este de certă valoare 
internațională. Recent, ziarul 
„Deutsches Sportecho* din Ber
lin a publicat un interviu cu 
tînărul sportiv despre perfor
manța și despre perspectivele 
sale, ne eare-1 reproducem :

— Credeți că veți dobori 
recordul lumii pe 400 m ?

— Este greu. Mă mai 
part trei secunde de el... 
nu e puțin.

— De fapt, noul record

des- 
Asta

_ _ ___  ___________ al
R.D.G. pe 400 m l-ați obținut, 
practic, fără adversari de va
loare...

— Da 
m-ar fi 
tul ar fi
- Ați _____ _______

eeastă „Cupă olimpică* 1
— Nul Favoritul trofeului 

era J5rg Woithe. înotător ce
lebru pe 100 m care poate ori- 
dnd parcurge această distantă 
ta fur de SO de secunde. Pen-

cam asa este, dar daci 
forțat cineva, rezulta- 
fost ți mai bun.
sperat să ciștigați •-

tru a-l depăși, eu trebuia si 
fotei, ta erice caz, mb 3:52,00. 
Si am reușit

— V-ațl gîndit că după re
tragerea lui Vladimir Salnikov 
ați putea deveni cel mai bun 
fondist al lumii 7

— Deocamdată, nu. Rezulta
tul său pe 1500 m este fantas
tic, dar mi stimulează pentru 
a mi apropia de recordul siu 
mondial.

— Ați mai crescut in înălțime 
în timpul iernii ?

— Da, cu un centimetru.- 
Acum am 2 metri 1 tn schimb, 
la măsura pantofilor am rămas 

- - 48pe loc} port tot numărul 
(!)-

— Credeți că mișcarea 
cioarelor ta timpul înotului 
o importanță deosebită 7

— Firește, chiar esențiali. 
Stnt convins ci eu am defec
țiuni In această privință Nu 
am suficientă ferți ta labele 
picioarelor. Si asta ta sprintul 
final, pe ultimii 50 de metri, 
are o importanță deosebită.

— Cate vă este totuși proba 
preferată 7

— La ora actuali, cea de 400 
m, dar m-as bucura să obțin 
rezultate corespunzătoare pe 
distante mai mici, pentru a fi 
selecționat In probele de șta
fetă... Mai tirziu. mi voi gîndi 
la cursa de 1 500 m...*.

pl- 
are

In fotbalul de azi „vacanța 
de vară* a cam dispărut pentru 
marile echipe, ta intervalul dintre 
două campK nate antrenorii șl 
medicii formațifior se preocupă 
da sănătatea „elevilor* lor, ofe- 
rindu-le posibilități de refacere, 
de tratamen* șl odihnă activă. 
Exemplele slnt numeroase, tn 
Europa, de pildă, se organizează 
cu regularitate „Cupa de vară”, 
ta oare stat angrenate zeci de 
formații. Două exemple ale unor 
formații reprezentative de prim 
rang pe plan Internațional stat 
edificatoare. Se știe ett de lung 
și de greu este calendarul com- 
petitional In Anglia, la ee efor
turi deosebite stat supuși Jucă
torii care participă ta campio
nat. In meciurile din „Cupa An
gliei” șl ale ligii, la competițiile 
europene șl. ta plus, la tatfini- 
rlle Internationale, oficiale și a- 
micale I Unit Jucători 
la activ, ta 12 luni, 
de meciuri I

Acum, după ee s-a 
campionatul si „Cupa 
echipa national* participă 
campionate! ta*er-brltanic. după 
care va întreprinde un turnee 
ta Australia Antrenorul Bobby 
Robson a convocat 1» iucători' 
pentru acest turneu de ia Syd
ney, Brisbane si Melbourne, prin
tre care : Shltten (Southampton)
— portar Nea! (LIverpooTV Stat
ham (West Rromwiehi. Osman, 
Butcher (ambii de ia Toswicti)
— fundași Lee (Liverpool). 
Cowans (Aston V*PaV — mijlo
cași. Riissett si Barnes Me la 
Watford). Trevor Francis rcamn-

doria). White (Astea Villa) — 
Înaintași, la oara se mal adaugă 
cîțiva tineri talentațl.

Nici brazilienii na stan acasă 
ta... Iarna lor, oi preferă vara 
europeană. Noul antrenor, Vla
dimir Rodrigues dos Santos, vine 
cu „trupa* ea, alcătuită din oe- 
lebrîtăți șt dkn jucători de per
spectivi pentru a susține 4 par
tide pe continentul nostru. Prima, 
ta Coimbra (1 Iunie), ca Por
tugalia, ultima eu Suedia, ta *3 
iunie (între timp mal Joacă cu 
Tara Galilor și .............. ..........
„earlocas* au 
lung și greu

Elveția). Fotbaliștii 
avut ua program 
șl folosesc acum

DE

pot avea 
circa 100

încheiat 
Angliei", 

in

„vacanța de iarnă braziliană* 
susținlnd meciuri amicale, pe căl
dura cu care simt obișnuițt. Fla- 
mengo (cu Zico, Junior, Leandro 
șl Marinho) va juca in S.U.A. 
șt apoi ta Italia, F.C. Sahtos 
are șt ea alte jocuri perfectate 
ta Canada, ca și Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre șt tacă 
altele. Dar apropo de turneul din 
Europa, antrenorul dos Santos 
spunea : „Cu acest prilej ii voi 
Încerca pe cel tineri, eu perspec
tive, ta frunte cu Pita “ 
Santos) — excelent la 
terenului 
rlos să-l 
moda cu 
Socrates, 
cu celelalte vedete*.

Ion OCHSENFELD

— pe care 
văd cum se 
conducătorul 

cu Toninho,

(F.C. 
mijlocul 

stnt ca
va ano
de joe 

Edson șl

PRETUTINDENI
Parta S.G. — Tours 
4—*. Returul va avea 
loc la 7 iunie.
• Buenos Aires. 

Reprezentativa Ar
gentinei șl-a aranjat 
un turneu de mai 
multe jocuri ta Eu
ropa, ta septembrie 
19S4, urmtnd a tatll- 
nl Belgia (4 sept.), 
Etaețta (7 sept.), R.F. 
Germania (11 sept.). 
Se mal poartă tra
tative pentru meciuri 
ou Portugalia șl Ita- 
Ha.
• East Rutherford 

(New Jersey), ta ca
drul t u r n e ul u 1 
,,Trans-Atlantic Cup" 
Cosmos New York —

Fiorentina 4—1 (1—0). 
Au marcat : Chi- ' 
naglla (2), Moyers șl 
Pin (autogol). res
pectiv, Antognoni.
• Campionatul Ce

hoslovaciei (et. 25) i 
Banlk Ostrava — zl- 
llna 4—2, Dukla — 
Presov 3—0, Zbro- 
Jovka Bmo — Bohe
mians 2—1, Tmava
— Slovan 1—0, Nltra
— Vitkovice 2—L
Olomouc — Cheb 2—t, 
inter 
Kosice 
Sparta 
meatul 
mians Praga 34 p, 2. 
Banlk Ostrava 33 p.

Bratislava —- 
3—1, Slavia — 

1—2. Clasa- 
: 1. Bohe-

TELEX TELEX • TELEX • TELEX • TELEX® TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 8 Campionatul de rezis

tență 1000 <m de la Nurburgrlng : 1. Jacky 
Ickx și joebea Mass 'BelglaHU.G.) pe 
„Porsche *O*“ media orar* de 1*8,40* km O 
A *7-a ediție a ourse. de 3M mile de la ta- 
dianapotls a «oct etștlgaU de americanul 
Tom Sneva (Maroh-Cosworth) media orară 
de *00,84* km I
“OR •_ Camplonu mondial la cat. grea-

ușoarl (WBC1 8. T Gordon » evoluat la 
categoria grea st a dispus la puncte tn 
1# reprize, de canadianul Trevor Berbick 
• Viitorul șalanger •' lui Marvin Hagler 
la eat. mijlocie, va fi argentinianul Juan 
Domingo .Martine Roldan.

CICLISM • Btaps-prolog ta „Criteriul

ta AIA • toet 
Phfl Andersoa 

de francezii 8a- 
IdM.M • Tarul 
(Sehijndel-Geieon.

Dauphine”, la Sallanchee, 
ciștigat* de australianul 
5:03.81 pe 44 km urmat 
lomon (dX.B* s' Simon 
Olandei, etapa s șasea 
134 km). « revenit eettosiovaeuiu! Vladladr 
Dolek ta 3.33:1' Uik-ni clasamentului ge
nerai este olandezul Henk Bouwman 19.13:01, 
urmat la 13 de eolegui său Hana Boom
șl la ti s de sovietici*’ SerghH Voronin • 
Turul Angliei •» etspa a noua (Kirkby-
Hsiifax 150.3 km> primul 1 sosit danezul 
Per Sandnal t.05:31 Tn clasamentul gene
ra! • 1 Psui Kimmag* (Irlanda) **.17:13. *. 
Ulrich Rottier (R F G.» *0.17:57.

HANDBAL • ■ Campionatul Spaniei * fost

oiștigat de Atletica Madrid, oare a Întrecut 
pe FC. Barcelona, campioana anului trecut, 
marea favorită a competiției.

MOTO • Merele premiu al Franței, trial, 
la La Getule, a revenit francezului Thierry 
Michaud 78 p, cit și americanului Bernie 
Schreiber • Marele premiu al Bulgariei, 
la motocroe ssc emo la Samokov, manșa I
— Jobe (Belgia) pe „Suzuki”, manșa a n-a
— Ranghelov (Bulgaria) pe „Suzuki”.

VOLEI • ta ultima rl a competiției mas
culine de la Den Bosch, calificare pentru 
C.E., Olanda a învj ne Ralia ou I—0 (7, 3. 
10) I Alte rezultate : Israel — Norvegia 3—L 
Suedia — Spania 3—3 Olanda și Italia au 
obținut calificarea.


