
A/l și mîirc, dciDyul baschetului nostru feminin

OLIMPIA - UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA, 
MECIUL CANDIDATELOR LA TITLU

Etapa a 32-a — ultima din 
cel de al patrulea tur al Cam
pionatului național de baschet 
feminin — programează astăzi 
(ora 18,30) și mîine (ora 12,30), 
în sala Olimpia, dcrbyul între
cerii, meciul dintre echipele ca
re candidează direct la titlu : 
Olimpia (locul 2 în clasament) 
și Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Claj-Napoca (locul 1). Avînd 
acum un handicap de două 
puncte în clasament (72 p, față 
de 74 p cit au clujencele), 
bucureștencelor le sînt necesa
re victorii în ambele partide 
pentru a-și menține șansele de 
a cuceri campionatul, în vre
me ce adversarelor un singur 
rezultat favorabil le-ar spori 
apreciabil sorții de izbîndă fi
nală. Trecînd peste speculațiile 
cifrelor, vom sublinia că am
bele echipe au capacitatea de 
a presta un joc spectaculos, de 
nivel tehnic ridicat, și că este 
de așteptat ca dubla lor con
fruntare să ofere publicului 
multe dintre frumusețile aces
tui joc sportiv. Mai amintim 
că din formațiile respective fac 
parte cîteva din componentele 
de bază ale reprezentativei țării 
(vom menționa pe Magdalena 
Pall și Mariana Bădinici, cele 
mai bune baschetbaliste român
ce în anul 1983) care va sus

ține sâptămîna viitoare trei 
meciuri în compania echipei 
Cehoslovaciei, La Praga. Deci, 
întilnirea Olimpia — Universi
tatea creează și posibilitatea ve
rificării unora dintre jucătoa
rele lotului național.

In meciurile de azi șl miine 
vor fi folosite formațiile : OLIM
PIA : Dorina Pirvan (număr pe 
tricou : 4 — talia : 1,76 m), Eca- 
terina Stingă (3—1,82), Lenuța 
Trlcă (6 — 1,87), Alexandrina
Bără (7 — 1,62), Romela Cristea 
(8 — 1,82), Marilena Marinache 
(9 — 1,80), Mariana Bădinici
(10 — 1,91), Melania Lefter
(11 — 1,84), Tatiana Parcanschi 
(12 — 1,82), Măndica Ciubăncan 
(13 — 1,82), Cristina Ghiță (14 —
1.76) ; antrenor : C. Paraschives-
cu. UNIVERSITATEA : Enyko 
Ttinde (4 — 1,74), Mariana Bagiu 
(5 — 1,68), Annemarie Steriu
(6 — 1,75), Virginia Popa (7 —
1.77) , Heidemarie Schuster (8 — 
1,73), Carmen Costanașiu (9 — 
1,72), Aurora Dragoș (10 — 1,83), 
Suzana Sandor (11 — 1,83), Gheor- 
ghița Bolovan (12 — 1,86), Magda
lena Pali (13 — 1,82), Elisabeta 
Czegledi (14 — 1,77), Gabriela Kiss 
(15 — 1,83) ; antrenor : N. Martin.

In cadrul aceleeași etape au loc 
partidele : Politehnica București
— Progresul București (sala Flo- 
reasca, azi la ora 16, mîine la 
ora 10), C.S.U. Ploiești — 
ICEMENERG, Mobila Satu Mare
— Comerțul Tg. Mureș șl Chi
mia Rm. Vilcea — Politehnica 
Timișoara.
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Astăzi, la ora 15,30, pe Stadionul „23 August"

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO MINSK
o întrecere pentru onoarea de a fi in primul cvartet ai Europei

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust", marele meci Dinamo 
București — Dinamo Minsk, 
unul din „sferturile" Europei,

Succes deplin campioanei fotbalului românesc !

Etapa a ll-a a Diviziei „A“ de lupte libere

NU DOAR AVANTAJUL TERENULUI, 
CI PREGĂTIREA TEMEINICĂ

Echipele de lupte libere din 
Divizia „A“ au susținut dumini
că întrecerile din cadrul celei 
de a Il-a etape. Din nou s-a 
constatat — ca și în prima etapă 
— buna pregătire a unor echipe 
și, deopotrivă, lipsa de preocu
pare a tehnicienilor altor forma
ții, care au fost învinse cu toate 
că au concurat In fața propriilor 
suporteri. (U.M. Timișoara, Ra
pid București. I.O.B. Balș ș.a.). 
Iată unele amănunte de la aceste 
întreceri.

SERIA I. Oradea. întâlnirea 
dintre cele două echipe orădene, 
înfrățirea șl A.S.A.. a fost aș
teptată cu mult interes de spec
tatorii prezenți în sala A.S.A. 
Luptătorii de la înfrățirea au 
concurat cu succes Ia 7 din cele 
10 categorii și astfel formația lor 
a ciștigat la un scor concludent: 
7—3. Cu același scor el au în
cheiat și partida cu Rapid Arad. 
A doua formație orădeană. 
A.S.A., a obținut victoria cu 
6—4 în fata Rapidului. (1. GHI- 
ȘA-ccresp.)

Timișoara. Suporterii formației 
timișorene, U.M.T., au plecat 
dezamăgiți la încheierea ..triun

ghiularului- Constructorul Hune
doara — C.S. Satu Mare — 
U. M. Timișoara. Aveau șl mo
tive: echipa locala a fost învin
să în ambele partide: 4—6 eu 
Constructorul și cu C. S. Satu 
Mare. Garnitura hunedoreană a 
repurtat o victorie netă, cu 7—3. 
și în partida cu echipa sătmă- 
reană. (C, CREȚU-coresp.)

Cluj-Napoca. Redutabila echi
pă Dinamo Brașov, aflată pe 
podium la ultimele ediții ale 
campionatului divizionar, s-a 
impus într-o manieră categorică 
șl to această etapă: 8—2 cu 
C.S.M. Cluj-Napoca și 7—3 cu 
Armătura Zalău. Deosebit de e- 
chillbrată a fost cea de a treia 
întilnlre, C.S.M. — Armătura. 
Dealtfel, rezultatul de egalitate. 
5—5, reflectă acest lucru. In cele 
din urmă, formația clujeana a 
cîștigat gratie punctajului tehnic 
superior: 21—19. (GH. LOZINCA- 
coresp.)

SERIA A II-A. București. în 
sala de la I.E.F.S. s-au întilnit 
4 echipe: Vulcan București. C.S.

(Continuare tn pag 2—3)

în compania selectă a altor

AUGUSTIN

capete de afiș : Benfica — Li
verpool, Dinamo Berlin — 
A. S. Roma și Dundee United 
— Rapid Viena.

în această companie. Dina
mo București e singura e- 
chipă oaspete neînvinsă in pri
ma manșă a sferturilor. Sigur 
că acest punct de la Tbilisi e 
un avantaj important, dar ma
rea valoare a echipelor ajunse 
în sferturi (printre care se 
numără și Dinamo Minsk) face 
ca acest avantaj să fie doar un 
punct de plecare.

în esență, meciul de astăzi 
opune o echipă mai matură 
(Dinamo București). rodată, 
am spune. în nenumărate me
ciuri internaționale, in ca
drul unui palmares in care 
figurează învinși ca Inter- 
nazionale și Hamburg, unei 
echipe mai puțin experimen
tate, dar care, iată, a avut un

start care a făcut vîlvă, la 
Zilrich și la Gyor, adică orașe 
care au văzut echipa lui Pu- 
dîșev și Gurinovici (necunos- 
cuți pe plan european) atacînd 
cu o vervă tinerească deose
bită.

în meciul tur. de la Tbilisi, 
antrenorul-înaintas Arzamas- 
țev și-a „strunit din nou caii", 
dar cei care se așteptau la o 
nouă cavalcadă și-au dat 
seama că experiența din imo- 
viștilor bucureșteni este o 
realitate.

Ce ne poate rezerva meciul 
de astăzi ? Probabil că echi
pa din Minsk va repeta lecția 
la care ține, adică aceea a ia
tacului. (Ea a atacat și recent,

SPORTUL SimjLSC, COWIMIl Șl STEAUA 
CALIHCATT ill SEMIFINALELE „CUPEI ROMĂWI"

A patra echipă din penultima fază a popularei competiții
va fi decisă de meciul (aml.nat) Dinamo - Petrolul
ieri s-au disputat trei dintre cele patru meciuri din cadrul 

sferturilor de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție 
care se desfășoară sub egida ..Daciadei". A patra partidă. Dinamo 
București — Petrolul Ploiești se va desfășura la o dată ce ur
mează a fi stabilită. Jocurile de ieri s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :
Sibiu : SPORTUL STUD. -
Alba Iulia : CORVINUL 
Ploiești : STEAUA

Deci Sportul studențesc. Cor- 
vinul si Steaua au obtinut in
trarea în penultima fază a cu
pei. lor urmînd să'li se alăture 
învingătoarea din partida Di
namo — Petrolul, care a fest 
aminată. Data disputării semifi
nalelor competiției urmează si

A.S.A. TG. MURES 3—1 (1—0) 
RAPID 3—1 (1—1. 1—1)
F.C. ARGEȘ 2—0 (1—0)
ea să fie stabilită ulterior.

(Citiți în pag. 2—3 cronicile 
celor iței intiiniri din sfertu
rile de îînaiă aie „Cupei Ro
mâniei")

.locurile Olimpice de vară’84z «

SOKOL
în meciul de campionat cu 
Dnepr, chiar dacă a pier
dut cu 2—0), Si o va face, 
credem, cu atît mai mult cu 
cît rezultatul jocului de la Tbi-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

MĂSURI EDUCATIVE FERME, EXIGENTE, 
NR NUMAI DUPĂ CONSTATAREA ABATERILOR!

PREA PUȚINI BOXERI DIN LOT 
Cum st aciioiicaiă la „Explorări" Daia nare pentru 

nstaurarca unui climat de muncă, disciplina și iair-play

AU PROMOVAT TESTUL „CENTURII DE AUR"
Cele mai multe dintre com

petițiile internaționale care 
se desfășoară în această pe
rioadă au ca scop o mai rigu
roasă verificare a sportivilor și 
o mai bună cunoaștere a pro
babililor adversari la apropia
tele Jocuri Olimpice de la Los 
Angeles. O astfel de întrecere 
a constituit-o și turneul de box 
„Centura de aur", organizat la 
București. Pentru puglliștii 

Gheorghe Simian (dreapta) a cîștigat partida decisivă cu sovie
ticul Aleksandr Samonin Foto : Dragoș NEAGU

români a fost un examen pe 
cît de greu, pe atît de util. 
Numărul mare de participanți 
(134 de sportivi din 13 țări) a 
prefigurat, bineînțeles la o 
scară mai redusă, condițiile de 
concurs de la turneul olimpic. 
De-a lungul unei singure săp- 
tămîni (nu două, cum va 
fi la J.O.) competitorii au avut 
de susținut cîteva meciuri, e- 
xersînd în mic programul de 

la Los Angeles. Bineînțeles, 
nici valoarea participanților nu 
poate fi asemuită cu ceea ce 
va fi pe ringul olimpic. Cu a- 
ceste rezerve, trebuie să sub
liniem însă, că la actuala edi
ție a „Centurii de aur- au fost 
prezenți și boxeri valoroși, ale 
căror nume le vom întîlni pe 
listele de participanți la Olim
piadă. Iată cîteva : Pak Eu 
Ham, Kim Zu En si Je En Cu 
(R.P.D. Coreeană). Ricardo 
Echevarria, Jose Hernandez 
Si Jorge Guzman (Cuba). Vic
tor Mirosnicenko, Aleksandr 
Samonin și Aleksandr Lukstin 
(U.R.S.S.).

Tinînd seama că oină la 
J.O. a mai rămas puțin timp și 
că boxul este unu! dintre spor
turile în care accidentările sînt 
foarte posibile, este explicabil 
faptul că cele 12 echipe străi
ne, care au participat la tur- 
neal bucureștean nu și-au pre
zentat, în general. în concurs 
formațiile olimpice. Dar. așa 
cum se obișnuiește, fiecare se
lecționer a mai avut sportivi 
„de verificat" sau cărora le-a 
mai dat o șansă sâ ..confirme". 
Toate acestea au ridicat valoa-

Petre HEN7 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

In viața lucrătorilor mara
mureșeni de la întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări 
geologice, sportul este un 
vechi prieten, un bun tovarăș 
care le oferă minerilor, sondo
rilor și geologilor satisfacții 
deosebite după orele de mun
ca. O muncă, firește, care pre
tinde capacitate mare de e- 
fort. sănătate de fier, bărbăție 
și pricepere. Cum privesc a- 
portul sportului, în acest con
text, cei ce se ocupă de „timpul 
liber" al oamenilor muncii din 
această întreprindere cu mii de 
lucrători, răsfirați in brigăzi 
pe teritoriu! județului si chiar 
al celor învecinate ? întrebarea 
i-am adresat-o zilele trecute 
inginerului Alexandru Lazăr 
președintele asociației „Ex
plorări". nume deia cunoscut 
și în activitatea de masă și 
în cea de performantă. • Toi 
ce am făcut de ani si ani pen
tru înjghebarea unei activi
tăți cuprinzătoare de masă
— ne-a răspuns interlocutorul
— a avut și are un singur tel : 
aceia de a crea un cadru cu 
adevărat educativ pentru toți 
oamenii muncii. încercăm să 
le facem o educație sportivă, 
ca parte importantă a civili
zației socialiste. a culturii 
de masă. Important pentru 
noi este ca toți oamenii să fie 
cuprinși în această activitate, 
pe care eu o numesc în rrimul 
rînd educativă. De aceea, 
in toate brigăzile, ca si in 
toate căminele in care tră

iesc acești oameni, avem e- 
chipe sau cercuri de practicanți 
ai sporturilor individuale. Deși 
avem multi navetiști, cu timp 
iiber foarte limitat din a- 
ceastă cauză, circa jumătate 
din personal face efectiv sport, 
beneficiind de o educație fizi
că, dar și moral-celătenească. 
in această acțiune a asociației. 
Je mare însemnătate pentru 
reușitele noastre sînt >arga în
țelegere și sprijinul acordat 
Je conducerea întreprinderii, 
in frunte eu ing Cornel Gra
ma, directorul întreprinderii 
șî președinte de onoare al aso
ciației, ing. Radu Cotetiu. 
Jireetor tehnic și vicepreședin
te al asociației, răsnunzind toc
mai de activitatea de masă etc. 
Prezenta acestora la toate 
acțiunile, implicarea directă 
in organizarea activităților 
sportive reprezintă un mare 
stimulent și. în același timp, 
a notă în plus pentru caracte
rul complex educativ. • 
Aceste activități grupate in 
competiția de tradiție care este 
„Cupa Explorări" sînt de 
notorietate... ft Este, intr-ade
văr, competiția de cea mal 
largă respirație a minerilor 
maramureșeni, la care toate 
brigăzile prezintă echipe de 
volei — pasiunea numărul unu 
și „vîrful" nostru în perime
trul performantei — fotbal, a-

Aureîian BRESEANU

(Continuare in pag. 2-3}



FILEULUI
STEAUA - REPREZENTATIVA 

ARMATEI ITALIENE 3-1

Reprezentativa armatei italiene 
la volei masculin a susținut la 
Brașov o partidă amicală în 
compania liderei campionatului 
nostru, Steaua. Jocul, programat 
în Sala sporturilor, a fost inte
resant, iar în seturile 2 și 4 echi
librat, cu reușite acțiuni de am
bele părți. Steaua a cîștigat cu 
3—1 (6, —17, 7, 11), ca urmare
a atacului său mai viguros și a 
apărării exacte (în special bloca
jul i-a funcționat aproape per
fect). La rîndul lor, oaspeții au 
dovedit frumoase calități, alcă
tuind o echipă omogenă, în care 
au evoluat jucători cu vechi sta
te de serviciu în „squadra azzu- 
rra“, cum sînt Venturi, Sacchetti, 
Nidea și Perotti. De la Steaua 
s-au remarcat Spînu, Săniuță și 
Ionescu. Au arbitrat brașovenii 
Gh. Ferariu și O. Manițiu.

Carol GRUIA, coresp.

ANTRENORII LOTURILOR RE
PREZENTATIVE

Au fost stabiliți tehnicienii 
care se vor ocupa de pregătirea 
loturilor reprezentative de volei 
ale țării noastre. La lotul mascu
lin de seniori vor funcționa 
Gyula Bartha și Constantin Chi- 
țigoi, iar la cel de senioare 
Nicolae Humă și Virgil Moșescu; 
la loturile de juniori mari au 
fost desemnate cuplurile de teh
nicieni' Leonid Sorbală — Mar
gareta Vocilă (fete) și Ion Șoacă
— Pavel Craia (băieți) ; la ju
niori mici — Martin Rauch și Ion 
Buhățel (n-au fost încă desem
nați antrenorii de la lotul repre
zentativ de junioare mici).

REZULTATE DIN DIVIZIA „B"

In antepenultima etapă a cam
pionatului diviziei secunde de vo
lei s-au înregistrat rezultatele :

FEMININ, seria I : Voința Bu
curești — Flacăra roșie II Bu
curești 1—3, Confecția București
— C.S.Ș. Focșani 2—3, C.S.U. — 
I.E.F.S. București — zimbrul Su
ceava 3—0, Ceahlăul Piatra Neamț
— Penicilina II Iași 3—1 ; seria 
a Il-a : Rapid București — Brai- 
COnf Brăila 3—0, C.S.Ș. Oțelul 
Tîrgoviște — Dacia Pitești 0—3, 
A.S.S.u. Craiova — Spartac Bu
curești 3-1, I. T. București — 
Chimpex Constanța 3—0 ; seria a 
m-a : Politehnica Timișoara — 
G.I.G.C.l. Brașov 3—1, Olimpia 
Metal 33 București — Metaloteh- 
nica Tg. Mureș 3—2, „U“ Cluj-Na- 
poca — Armătura Zalău 3—0, 
Olimpia Oradea — C.S.Ș. Explor- 
min Caransebeș 2—3.

MASCULIN, seria I : I.O.R. Bu
curești — Prahova I.P.G. Ploiești 
3 0. C.S.U. Galați — Spartacus 
Brăila 3—0, Viitorul Bacău — Elec
tra București 3—0,1.T. Bucurșeti — 
Tractorul II Brașov 3—1 ; seria a 
n-a : A.S.A. Buzău — Vulcan 
București 3—0, Dacia Service Pi
tești — Calculatorul II București 
3—0, C.S.M. Delta Tulcea — SARO 
Tîrgoviște 3-0, Oltul Rm. Vilcea
— Rapid București 0—3 ; seria a
rn-a : Politehnica Timișoara — 
I.C.M. Caransebeș 3—0, Metalul 
Hunedoara — oțelul Oraș dr. p. 
Groza 3—0, „U“ Cluj Napoca-
Voința Beius 1-3 (!), Voința Za
lău — A.S.A. Sibiu 3—1.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, o. Guțu, c. Rusu, M. 
Avanu, C. Vlădoianu, C. Crețu, 
I. Pocol, P. Lorincz, T. Siriopol, 
I. lancu, I. Fețeanu, P. Comșa, I. 
Domuța, I. Viad.

TURNEE PE SERII LA JUNIORI

Fruntașele Diviziei naționale 
școlare și de Juniori vor parti
cipa, între 11 șl 15 aprilie, la 
turneele pe serii. Cele 18 echipe 
de fete își vor disputa calificarea 
pentru finale la Tîrgoviște, în 
timp ce echipele de băieți se 
vor întrece la Tg. Mureș.

DINAMO A TRECUT UN NOU Șl GREU OBSTACOL
După 12 etape, apele încep 

să se limpezească în campiona
tul nostru de rugby. Pe de o 
parte — distanțate — Dinamo 
și Steaua iși văd mai departe 
de duelul direct centru titlu. 
De remarcat că „XV-le“ din 
șos. Ștefan cel Mare are în a- 
cest an o evoluție cu totul re
marcabilă (se menține ne
învins), el trecînd cu fața cu
rată obstacol după obstacol. 
Duminică, adversară i-a fost 
echipa studenților din Pe
troșani, care, deși prezentă în 
teren, între alții, cu con- 
sacrații Mircea Ortelecan, loan 
Bucan și Ștefan Constantin, nu 
a putut opune liderei o rezis
tență serioasă, cedînd final
mente Ia un scor net (0—22 !).

Așadar, o nouă notă bună pen
tru rugbyștii ,,alb-roșii“. Prin
cipala lor concurentă la titlu, 
Steaua, nu a jucat, amînîn- 
du-și partida de la Baia 
Mare, cu Știinta deoarece 
a susținut în Franța meciul 
său tradițional cu Selecțio
nata armatei franceze.

în plutonul fruntaș, dar cu 
perspective doar la... locul 
III, se mai află R.C. Grivița 
Roșie (a înscris duminică în 
buturile Politehnicii ieșene 3 
eseuri). Farul (constănțenii 
sînt din nou competitivi la un 
înalt nivel) și Știința CEMIN 
(care însă suferă de o incon
stanță cronică, ce-i frinează 
mereu elanurile).

CLASAMENTE
Seria I Seria a U-a
1. Dinamo 12 12 0 0 233- 84 36 1. Gloria Arad 12 7 1 4 156-127 27
2. Steaua 11 10 0 1 258-120 31 2. Rulm. Bîrlad* 12 7 1 4 166-100 26
3. Grivița R. 12 7 2 3 143-104 28 3. Vulcan Buc. 12 6 1 5 135-112 25

4. Farul C-ța 12 7 0 5 258-125 26 4. C.S.M. S-va 12 6 0 6 133-119 24
5. Știința B. M. 11 6 1 4 129-136 24 5. Rapid Buc. 12 6 0 6 143-144 24
6. C.S.M. Sibiu 12 6 0 6 140-131 24 .6 T.C. I. Nvd.* 12 6 0 6 142-158 23
7. Șt. Petroș. 12 3 0 9 83-180 18 7. „U- Cj.-Nap. 12 5 1 6 137-163 23
8. Poli. Iași 12 2 2 8 101-194 18 8. M.G. Olimpia 12 5 0 7 110-123 22
9. Poli. Tim 12 2 0 10 74-210 16 9. Met. Cugir 12 5 0 7 126-177 22

10. Sp. stud. 12 1 1 10 78-213 15 10. Rapid Bz.* 12 5 0 7 103-130 21
• Echipe penalizate cu un punct

Considerații pe marginea turneului internațio
Cronica de trei decenii ți 

jumătate a turneelor interna
ționale de șah organizate în 
țara noastră oferă adesea apro
pieri interesante. Iată, aceas
tă ultimă ediție a readus pe 
podium un laureat de acum 22 
de ani, pe reputatul mare 
maestru sovietic Ratmir Hol
mov. în 1962, Holmov se cla
sa înaintea compatriotului său 
Sianovski, a românilor Gheor
ghiu și Drimer. Revenire 
spectaculoasă, care dovedeș
te că „moda retro" se... poar
tă și în șah (vezi cazul Smî- 
slov !). O altă revenire- 
șoc era pe punctul să .0 rea
lizeze și maestrul nostru inter
național Theodor Ghițescu, 
un competitor cu vechi stagii 
în aceste întreceri, cîștigător al 
ediției din 1976 (1. Ghițescu, 2. 
Pinter, 3. Barle. 4. Stoica), 
care acum, la Herculane, a 
fost lider pînă în pragul ulti
melor runde.

Nici Holmov și nici Ghițescu 
n-au reușit, de data aceas
ta. să se distanțeze. înaintea 
celor doi a trecut un surprin
zător out-sider, încă tînărul 
loan Mărășescu. Posesor al

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI „A“ DE LUPTE LIBERE
(Urmare din vag. 1)

Sătesc Hrănești, C.S.M. Reșița și 
C.F.R. Timișoara. Cea mai bună 
comportare, de-a lungul acestui 
maraton (60 de meciuri), a 
avut-o Vulcan detașată in toate 
întilnlrile: 7—3 cu C.S.M. 9—1 cu 
C. S. Sătesc și 7—3 cu C.F.R. E- 
chipa reșițeană a concurat și ea 
cu succes in celelalte două con
fruntări: 6—4 cu C.S. Sătesc și 
același rezultat cu C.F.R. între
cerea dintre cele două „învinse". 
C.F.R. și C.S. Sătesc a prilejuit 
un pasionant spectacol sportiv, 
avantajul trecînd cînd în favoa
rea uneia, cînd în al celeilalte. 
In cele din urmă, rezultat egal. 
5—5. dar victoria timișoreană la 
punctajul tehnic: 21—19. (N. IO- 
KACEK-coresp.)

Tg. Jiu. „Triunghiularul" Cen
trul de antrenament Tg. Jiu — 
Metalul IURT Lugoj — C.S. Tir- 
goviște a fost dominat de local
nici, care n-au avut ..probleme": 
9—1 cu Metalul și 7—3 cu C.S. 
în cea de a treia partidă, C.S. 
— Metalul, a fost consemnată 
„remiză", dar tirgoviștenii au 
fost avantaiați de punctajul teh
nic. (P. CRISTEA-coresp.)

Craiova. Prezentind o formație 
bine pusă la punct, sportivii de 
la C.S.M. Craiova au reușit două 
victorii clare, la același scor, 
7i-3, cu Jiul Petriîa șl Minerul 
Motru. Meciul dintre Jiul si Mi
nerul a stat sub semnul incerti
tudinii pînă în final. Scorul egal. 
5—5. consemnat pe foaia de 
punctaj lasă, desigur, să se În
țeleagă apriga dispută. Echipa 
cîștlgătoare a fost desemnată de 
punctajul tehnic: 21—19 pentru 
Jiul. (ST. GURGUI-coresp.).

SERIA A III-A. Sf. Gheorghe. 
Scoruri nete în toate cele trei 
întîlniri, victorii cu 9—1. C.S.M. 
din localitate a fost, fără îndo
ială, net superioară partenerelor 
de concurs. Mureșul Tg. Mures 
șl Electra București, pe care 
le-a întrecut, cum menționam, la 
un scor care ne scutește de orice 
comentariu. La rîndu-i, echipa 
din Tg. Mureș a avut în tinăra 
formație bucureșteană. debutan
tă în primul eșalon, o adeversa- 
ră ușor de depășit. (GH. BRIO- 
TA-coresp.)

Balș. Steagul roșu Brașov a 
fost performera întrecerilor din 
localitate, depășind cu 8—2 pe 
I.O.B. Balș și cu 7—2 pe Comer
țul Tg. Mureș. Descoperită la 
mai multe categorii, în sensul că 
luptătorii prezentați nu s-au 
comportat la nivelul competiției 
dlvizonare, I.O.B. a pierdut si 
confruntarea cu Comerțul: 3—6. 
(L. MAGUREANU-coresp.)

București. In sala clubului 
Steaua a avut loc un singur 
med, cel dintre Steaua șl C.S.

Lemnarul Odorheiu Secuiesc. 
Cum era de așteptat, multipla 
campioană a tării. Steaua, s-a 
impus fără dificultate, obținînd 
victoria cu 7—3. (O. GUTU-co-
resp.).

SERIA A IV-A. Brăila. După 
ce în prima etapă Progresul din 
localitate „șchiopătase" cu toate 
că a concurat tot ..acasă", de 
astă dată s-a reabilitat cu brio 
in fața suporterilor, ciștigind la 
scoruri nete: 7—3 cu Dunărea 
Galați și 9—1 cu Danubiana 
București. Surpriza întrecerilor a 
furnizat-o tinăra echipă bucu
reșteană. care a reușit să dispu
nă de Dunărea, formație cu 
vechi state de activitate in Di
vizia ..A", la un scor categoric: 
8—2. (TR. ENACHE-coresp.)

București. In sala din Giulești. 
..triunghiularul" Hidrotehnica 
Constanța — Nicolina Iași — Ra
pid București se anunța foarte 
echilibrat, iar suporterii Rapidu
lui sperau cel puțin într-o vic
torie a formației lor favorite. 
Dar nu a fost așa. Luptătorii 
giuleșteni. vădind numerose mi
nusuri in pregătire, au fost în

vinși în ambele partide: 2—7 cu 
Hidrotehnica (un meci amînat) 
șl 2—6 cu Nicolina (două me
ciuri aminate). Formația con- 
stănțeană, de pregătirea căreia 
se ocupă de mal multă vreme 
harnicul antrenor Ismail Kenan, 
a „trecut" cu ușurință, 6—1, (trei 
partide restante, dar care nu pot 
schimba soarta întîlnlril) . și de 
Nicolina.

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Un „triunghiular" mult mai 
,.strîns“ decit se aștepta după 
ce C.S. Onești reușise în etapa 
inaugurală să învingă cunoscuta 
echipă brăileană Progresul chiar 
în sala acesteia din urmă. De 
astă dată, cu tot avantajul „te
renului", C.S. Onești a obținut o 
singură victorie: 7—3 cu C.S. Vi
itorul Vaslui. In confruntarea cu 
U.R.B.I.S. București, formația lo
cală a terminat la egalitate, dar 
a fost depășită la punctajul teh
nic: 19—21. Tot la egalitate 5—5, 
s-a încheiat și partida Viitorul 
— U.R.B.I.S., victoria revenlndu-i 
echipeil vasluiene la punctaiul 
tehnic: 20—19. (GH. GRUNZU- 
coresp.)

C. PÂRASCHiV [Dinamo] ÎNVINGĂTOR 
ÎN CUPA „OLIMPIA“ LA CICLISM
Prima competiție ciclistă pe 

etape a anului, .,Cupa Olimpia14, 
a programat sîmbătă și duminică 
o alergare pe șos. București — 
Giurgiu (80 km) și o alta pe 
circuitul din str. Maior Coravu, 
din București. în general, com
petiția s-a bucurat de succes, 
atît datorită bunei organizări, cît 
și prezenței la startul întreceri
lor a unui mare număr de con- 
curenți. în cursa de simbătă, se
niorii și juniorii mari au con
curat împreună, însă, bineînțe
les, cu clasamente separate. S-a 
alergat susținut, tentativele de 
evadare succed;ndu-se cu o in
sistentă care a onorat marea 
majoritate a combatanților. După 
26 km reușesc. în sfîrșit, să se 
desprindă din pluton 10 din cei 
64 de rutieri, care vor avea la 
punctul de întoarcere un avans 
de aproximativ 2 minute față de 
pluton. Cu 10 km înainte de so
sire, din rîndurile celor 10 înre
gistrăm o nouă evadare. Este 
vorba de C. Parascbiv și M. 
Petruș, ambii de la Dinamo, care 
își vor disputa sprintul final. A 
cîștigat mai experimentatul C. 
Paraschiv, cronometrat cu ih 
57:30. urmat de M. Petruș. iar 
apoi de ceilalți 8 cicliști, în 
frunte cu M. Romașcanu. Cursa

juniorilor mari a revenit lui Z. 
Lorincz (Torpedo Zărnești), cu 
timpul de 2h 01:45, urmat de N. 
Manolache (Stirom) și S. Goga 
(C.S.S. 1).
în cursa pe circuit de dumini

că au intrat în concurs și ju
niorii mici, precum și începăto
rii. întrecerea seniorilor, desfă
șurată pe 50 km, a fost deosebit 
de disputată, victoria revenind la 
sprint lui Gh. Lăutaru (Dinamo), 
urmat de C. Parascbiv și de M. 
Mărginean (Steaua), toți crono
metrați cu lh 23:53. O compor
tare constant bună l-a plasat pe 
C. Paraschiv în fruntea clasa
mentului după cele două etape. 
Juniorii mari au ocazionat, ca de 
fiecare dată, o întrecere foarte 
frumoasă, In lupta pentru pri
mul loc fiind angrenați nu mai 
puțin de 6 rutieri. A cîștigat VI. 
Pavel (Voința Buc.) 43:02 — pe 
24 km, urmat de Z. Lorincz și 
VI. Bota- (Olimpia). întrecerea 
juniorilor mici a fost cîștigată 
de N. Bîrsan (Voința Buc.) 37:06 
— pe 18 km, iar cea a începă
torilor de M. Penciu (Olimpia) 
22:20 — pe 12 km.

Gh. ȘTEFÂNESCU 
Horațiu SIMA

celui mai jos coeficient „Elo“ 
din concurs (2265 — față de 
media generală 2 412), el a 
terminat învingător și își 
vede relansată întreaga ca
rieră de performer. La cei 25 
de ani ai săi, talentatul șahist 
de la A.E.M. Timișoara, pro
mite lucruri mari, după ce fu
sese un junior de reală per
spectivă.

Mărășescu este prin el în
suși un punct cîștigat în în
trecerea abia încheiată, așa 
cum este desigur și mai tînărul 
Dan Bărbulescu <21 ani), ca 
și Theodor Ghițescu (care 
la 50 de ani nu poate fi în 
nici un caz „bătrin" pentru 
șah), acesta din urmă rein- 
staurat într-o elită naționa
lă din care, de fapt, n-a lipsit 
decit arareori. Toți trei fiind — 
cum am mai scris — anima
tori ai luptei în acest al XX11I- 
lea turneu, fără a minimaliza 
contribuția celorlalți compe
titori români și, bineînțeles, 
cea a oaspeților.

Un alt punct victorios este 
tocmai acela obținut in con
fruntarea directă cu invi
tații de peste hotare, toți (Hol
mov, Lukacs, Espig, A. Petro
sian, Makropoulos, Vera) 
aparținînd unei clase valo
rice mijlocii pe plan interna
țional. Mai exact, acești 6 
jucători posedă o medie ,.Elo“ 
de 2 455, echivalentă unei bune 
echipe naționale de pe con
tinent, față de 2 390. cît opu
neau primii noștri 6 reprezen
tanți la turneu (Mărășescu, 
Bărbulescu, Ghițescu, Foi
șor, Armaș, Ionescu). Și 
iată, o utilă comparație ne a- 
rată că scorul dintre români și 
oaspeți a fost de 18,5 —. 16,5 în 
favoarea noastră. Succes, fără 
îndoială, notabil.

în viziunea maestrului 
F.I.D.E. Emanuel Reicher, 
antrenorul reprezentativei mas
culine a țării, toate acestea a- 
rată astfel : „Turneul interna
țional a fost un foarte bun pri
lej de verificare a lotului re
publican, cu accent pus pe ju
cătorii care vor trebui să com
pleteze în perioada imediat 
următoare formația de bază 
a echipei naționale și a ce
lei olimpice. în fața noas
tră stau obiective importante, 
în primul rind participarea la 
ediția din acest an a Olimpia
dei, în pregătire căreia vom fi 
solicitați in mod deosebit și in 
lunile ce urmează. De aceea, 
noile titluri de maestru in
ternațional obținute de loan 
Mărășescu și Dan Bărbulescu, 
precum și valoarea confirmată 
a altor jucători aflați acum in

MĂSURI EDUCATIVE
(Urmare din pag. 1)

Bușteni : Ion Dudu (antrenor la C.S.Ș. 
Predeal), constant promotor de talente ti
nere, Nicolae Dudu (antrenor la Dinamo 
Brașov) — patru elevi ai săi s-au clasat 
Intre primii 6 — și Gheorghe Dudu (pro
fesor la Cimpulung), antrenor de copil și 
juniori.

I

I

BASCHET • toate CELE ȘASE echi
pe din grupa de elită a campionatului 
masculin au fost prezente, sîmbătă șl du
minică. în sala Floreasca din Capitală. Pri
lej binevenit pentru noul antrenor principal 
al reprezentativei, Gheorghe Novac, de a-1 
vedea la lucru pe cel mai buni baschet- 
ballștl al țării, șl a avut ce vedea, pen
tru că fiecare jucător a fost preoeupat să 
puncteze șl la „impresia artistică". • TI- 
NARUL Becea confirmă de la meci la 
meci, el avînd o evoluția apreciată și In 
întilnirile cu Dinamo, cînd l-a avut ca ad
versar direct pe Vlnereanu, fâclndu-l aces
tuia, cum se spune, clipe grele. • APRO
PO DE TINERI, simbătă și duminică ei 
s-au aflat în prim-plan, atît datorită cre
ditului acordat de antrenori, care l-au tri
mis In teren, dar mal ales prestațiilor 
avute. "

comunica crainicului rezultatul 7 2. 
Dacă pe un singur buletin s-a greșit cal
culul, cum s-a ajuns ca o victorie acordată 
cu 4—1 să se transforme In... înfrîngere 7 
E drept, nu s-a precizat ce fel de calcul 
făcuse delegatul general și ajutoarele sale... 
• ȘI TOT DESPRE arbitraj: Victor Popescu, 
om cu experiență, a comandat începerea 
luptei, în pofida semnalelor îndelungi pe 
care i le făcea cu ambele mîini judecă
torul de la masa 2, care jiu avea buletin 
pentru meciul 
De acest lucru 
din ring...

respectiv ! De ce nu avea ? 
nu mal era vinovat arbitrul

BOX • O DECIZIE cu 4—1 acordată unul 
pugilist la „Centura de aur" a fost schim
bată de Juriul de concurs (ca de obicei, 
tardiv) în favoarea celuilalt competitor. S-a 

” : „S-a descoperit o gre-
pe unul din buletine", 

cel puțin două întrebări 
erau verificate înainte de

dat și explicația 
șeală de calcul 
Explicația ridică 
1. Buletinele nu

SANIE • o 
românească în__  .
sanie din Sinaia. Creație a profesorilor 
Victor Ursuțlu șl Peter Laszîo, de la Casa 
pionierilor din Cluj-Napoca, instalația ofe
ră — în afara timpilor finali — pînă la 
10 timpi intermediari, rlvalizînd din acest 
punct de vedere cu ultimele noutăți in ma
terie pe plan internațional. Recenta „Cupă 
a federației" la sanie a validat instalația, 
care a dat satisfacție deplină.

INSTALAȚIE ELECTRONICA 
premieră la pîrtia de bob-

SCHI • TREI FRAȚI la Campionatele de 
schi fond pentru juniori, desfășurate la

TENIS • UN... GHIOCEL AL HĂRNICIEI 
și-a făcut apariția foarte devreme (dar cu 
atît mai bine) la Tenis Club București : 
de luni dimineață, harnicul colectiv al a- 
acestel baze din inima Capitalei a Început 
amenajarea terenurilor pentru noul sezon 
competițlonal în aer liber. Sperăm să fie 
un bun exemplu și pentru celelalte unități 
de performantă ale tenisului.

VOLEI • SALUTARA PROGRAMAREA 
jocurilor din prima divizie în sala din 
Complexul sportiv „23 August" din Capi
tală, cu atit mai mult cu cit suprafața de 
joc este excelentă. Se impune însă ca or
ganizatorii să asigure și scaune sau bănci 
pentru spectatori (și sînt destui), precum 
șl informarea, mal ales a sportivilor, cu 
evoluția scorului (să nu se uite că există 
chiar o prevedere regulamentară In acest 
sens). Vocea... baritonală a arbitrului D. 
Rădulescu (în meciul Flacăra roșie — 
C.S.M. Libertatea Sibiu), care a Încercat cît 
de cît In timpul întreruperilor de joc să 
informeze nu poate suplini o tabelă simplă. 
Ea ar rezolva totul și încă foarte ușor.

tlelism, schi, turism, tenis și 
alte discipline. Se pornește 
de jos, 4e la nucleele de bază, 
iar finalele (organizate pe rind 
de brigăzi) sint adevărate săr
bători in cadrul cărora se lea
gă prietenii, oamenii se cunosc 
mai bine, întărind apropierile 
de inimă și simțindu-se un co
lectiv unit, deși brigăzile lor 
sînt răsfirate în teritoriu. 
Echipa de performanță din pri
ma divizie de volei are în a- 
cest fel un grup omogen de 
pasionați suporteri. ® Apropo 
de această echipă care 
susține de "ani și ani bla
zonul voleiului masculin mara- 
mureșan în „cel de al doilea 
centru voleibalistic al tării, 
după Capitală", cum vă place 
să numiți dv. Baia Mare (care 
are acum 3 echipe de „A"), re
zultatele nu prea s-au situat 
în ultimul timp la nivelul aș
teptat... Am auzit de unele 
probleme tocmai de ordin edu
cativ. • Probleme de ordin 
educativ au toate colectivele. 
Toate acestea, desigur, tre
buie rezolvate în folosul colec
tivului și al pcri'ormanței. 
Sportul este in sine un mijloc 
de educație, dar asia nu în
seamnă că nu trebuie ve
gheat permanent la clima
tul de muncă și conduită al ce
lor ce-1 practică Ia nivel înalt. 
A trebuit să renunțăm la un 
ridicător de excepție, un mare 
talent — Viorel Balaș. Pentru 
că o luase pe panta băuturii 
și putea avea o influență ne
gativă și asupra celorlalți... Am 
rămas, deci, fără dirijorul de 
clasă care a fost si este încă 
Bălaș, fapt ce explică și unc
ie rezultate sub posibilități. • 
Alți cîțiva jucători au stat 
cîtva timp pe tușă, de curînd... 
• Da, voiam chiar să-i sus
pendăm pe vreme îndelun
gată, deoarece ne-au lăsat im
presia că n-au vrut să cîștige, 
acasă, un meci în care erau 
favoriți. Pînă Ia urmă, ne-am
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HAI DINAMO BUCUREȘTI!
încurajările sportive ale zecilor de mii de spectatori, aport

Azi, din nou o zi mare pentru fotbalul nostru. E încă rece, dar 
sperăm sâ fie și azi senin, ca ieri, pentru o ambianță deplină Stadio* 
nului „Z3 August", cu tribunele pline și cu încurajări pornite din zeci 
de mii de piepturi. încurajări susținute, in toate momentele jocului, 
căci orice meci de fotbal se termină numai la fluierul final al arbi
trului. Dar încurajări sportive, manifestări sportive care să demon
streze că susținătorii fotbalului nostru sint la înălțimea la care au 
ajuns echipa națională și Dinamo București în concernul fotbalului 
european.

Dinamo București susține un meci de mare prestigiu, cu mare ecou 
în lumea internațională, și, de aceea, atitudinile nesportive, cum or 
fl obiceiul de a arunca petarde sau alte asemenea practici, pot 
umbri o calificare spectaculoasă. U.E.F.A. a făcut in aceste zile, 
din nou, apel la federațiile ale căror echipe sint in fazele finale ale 
cupelor europene, pentru luarea de măsuri în vederea împiedicării 
oricăror acte nesportive care, după cum se cunoaște, sint sancționate 
prompt și sever de către forul fotbalului continental.

Deci, sâ lăsăm Ia porțile stadionului orice Intenție de manifestare 
păgubitoare și să susținem din toată inima, înflăcărat, dar sportiv, 
pe campionii noștri. HAI DINAMO BUCUREȘTI I In semifinalele Cupei 
campionilor europeni I (a.n.)

AZI, PE STADIONUL
(Urmare din Dag. 1)

lisi faoe ca 0—0 să fie scorul 
gazdelor, nu al oaspeților.

Dinamo și-a încheiat pregă
tirile. Antrenorul D. Nico
lae Nicușor ne-a anunțat for
mația :

Moraru
Ion 
nea, 
nar, 
cum 
du-1 
are drept de joc, formația co
incide cu cca care a încheiat 
meciul de la Tbilisi, 
ceea care a depășit 
prudenței).

Dinamo Minsk 
ieri dimineața la ora 
vionul, via Belgrad, 
numai o jumătate de 
instalarea 
tional", 
au plecat cu autocarul 
Stadionul „23 August", 
au susținut un antrenament de 
acomodare. Antrenorul Arza- 
masțev ne-a declarat că toti 
jucătorii sînt valizi. 
Goțmanov, accidentat 
ciul de Ia Tbilisi, 
conferința de presă 
lisi, Arzamasțev e 
că meciul este în 
deschis și că echipa lui își va 
apăra șansele pină la capăt.

Kednic, Nicolae, 
Marin, Stănescu — Drag- 
Movilă, Multescu — Țăl- 
Auguslin, Orac. (După 

se poate vedea, exceptîn- 
pe Andone, care nu
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minutele

a
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MIJLOCAȘII BUCUREȘTENI AU DECIS VICTORIA
sicâua — r. c. Argeș 2-0 (1-0)
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NICOLAE

Dinamo Minsk va prezenta 
echipa care a jucat la Tbilisi, 
adică : Kurbiko — Siskin, 
Truhan, Borovski, Kurcnin 
.— Gotmanov, Aleinikov, Pudi- 
șev, Zîgmantovici — Sokol, 
Gurinovici.

în meciul de astăzi Dinamo 
București are marea șansă de a 
ajunge în urna semifinalelor 
Cupei Campionilor. D. Nico
lae Nicușor ne spunea : „Trăim 
un moment important in viața 
clubului nostru. Ne pregătim 
serios încă de la începutul a- 
nului, pentru că o dublă întîl
nire cu Dinamo Minsk nu e o 
întîlnire oarecare. (Să nu ui
tăm că fotbalul sovietic are 
în continuare trei repre
zentante în cupele europe
ne). Știm că avem in față o 
echipă plină de vigoare, care

23 AUGUST"

CURIKOVICl

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). 
Neexistind remize, meciurile 
de cupă obligă echipele — pe 
cele care tratează cu toată se
riozitatea această competiție — 
să joace, să atace, să înscrie. 
Si cum atît Steaua, cît și F.C. 
Argeș și-au manifestat clar do
rința de 
parte în 
balistică 
șe și în 
celor circa 18.000 spectatori o 
întîlnire atractivă, cu nume
roase faze de poartă. Mai mul
te trebuie să trecem, însă, în 
contul echipei bucureștene, 
care a pornit lansat, decisă să 
tranșeze rapid disputa în fa
voarea ei. Steaua a atacat cu 
aplomb si a ratat prin Cimpea- 
nu (min. 8 și 13) două excelen
te ocazii, cele care au prefațat 
deschiderea scorului din min. 
15; PETCU. venit de pe dreap-

a ajunge cît mai de- 
a doua întrecere fot- 
a țării, ele, frunta- 
campionat, au oferit

doita, a driblat cu ușurință 
adversari și, ajuns Ia circa 18 
metri perpendicular pe poartă, 
a șutat puternic și plasat, 
semiinălțime, fără 
tru Cristian. Tot 
au condus și în 
„ostilitățile** și tot 
ratat majorarea scorului (min. 
36), după care Jurcă, ajuns in 
două bune situații de gol (min. 
38 și 43), a întîrziat fracțiuni 
de secundă și a... pierdut ega- 
iarea.

Repriza secundă a fost mult 
mai spectaculoasă decit prima, 
„Argeșul" a atacat insistent 
timp de 15 minute și același 
Jurcă a ratat (min. 54) din po
ziția din care a înscris Petcu. 
După care, pe contraatac, Stea
ua s-a aflat la un pas de 2—0 
prin Lăcătuș (min. 57) și Ba- 
lint (min. 62) și a reușit să re
alizeze acest scor în min. 70:

la 
replică pen- 
bucureștenii 

continuare 
Cîmpeanu a

Petcu a executat ușor, lateral, 
o lovitură liberă de la 20 me
tri și MAJARU a șutat sec, 
pe jos, in coiful lung. Acest al 
doilea gol a tăiat complet ela
nul piteștenilor și Steaua, cu 
cei patru mijlocași în bună dis
poziție, a zburdat 
ren pînă în final, realizînd, 
astfel, al treilea 2—0 consecu
tiv în compania echipei lui 
Dobrin, obținînd o victorie fă
ră dubii și absolut meritată.

Arbitrul brașovean R. Petres
cu a condus foarte bine forma
țiile: STEAUA: Iordache — Io- 
van, Fl. Marin (min. 65 Belo- 
dedici), Tătăran, Eduard — 
BALINT, PETCU, STOICA 
(min. 88 Laurențiu), MAJARU 
— Lăcătuș, Cîmpeanu. F. C. 
ARGEȘ: CRISTIAN — M.
Zamfir, STANCU, Popicu, Ro
man — Ignat, Moiceanu (min. 
46 Voicu), lovănescu — Jurcă, 
Dumitrache II (min. 50 D. 
Zamfir), Nica.

Laurențiu DUMITRESCU

pe te—

MARCATORI DIN TOATE COMPARTIMENTELE
Sportul studențesc — A, s. A. Tg. Mureș 3-1 (10)

mizează pe atac, dar noi spe
răm să atingem forma maximă 
in meciul decisiv care ne aș
teaptă. Am stadial bine jo
cul echipei lui Arzamasțev, a- 
vem și imaginea vie a meciu
lui de 
s intern 
între 
vreme 
vintul 
baliștilor 
din această confruntare să iasă 
învingătoare echipa noastră, 
care, oricum. are o mutare 
in plus după meeicl de la 
Tbilisi-.

Va fi intr-adevăr un 
între elanul unei echipe 
a călcat cu dreptul in 
mele două tururi (dar nu 
al treilea) si maturitatea 
formații călite in atitea i 
titea derbyuri europene 
sperăm că Dinamo 
rești) va ști să ciștige 
moment cheie al istoriei sale, 

rămine o 
plină de 

cei de pe

așa că toți 
Va fi o luptă 

din ultima
la Tbilisi, 
avizați, 
echilibrul 
al echipei noastre și a- 

...obligatoriu al fot- 
sovietici. Sper ca

SIBIU. 20 (prin telefon). 
Mare îndrăgostit de fotbal, pu
blicul local a umplut aproape 
pină la refuz stadionul „Sub 
Arini". sub... un soare cu dinți. 
Spectatorii prezenți pe stadio
nul sibian. devenit o gazdă tra
dițională a unei partide din fa
zele superioare ale cupei, au 
așteptat o reeditare- la o scară 
evident mai mică, a dramaticei 
senufinale de anul trecut Uni
versitatea Craiova — Dinamo. 
Si au așteptat minute, bune 
pentru că cele două combatante 
au început prudent, temătoare 
una față de alta, axindu-se pe 
acțiuni poziționale. în marea 
lor majoritate în zona centrală 
a terenului. Acțiunile aveau 
cursivitate, dar erau lipsite de 
periculozitate. Primele emoții 
la poarta bucurestenilor s-au 
produs in min. 13, cînd Both II 
a șutat de la 25 m. Speriatu a 
respins in bară si mingea a ie
șit în corner. înregistrăm un 
plus de incisivitate al mureșe
nilor. care însă n-au știut să-și

facă un 
batea în 
Sandu are o bună' ocazie, dar, 
trimite cu capul pe lingă bară 
la centrarea lui Hagi. Peste 6 
minute asistăm 
scorului : corner ___________
Mihail, fundașii mureșeni sînt 
indeciși, se invită reciproc, 
mingea ajunge la IORGULES- 
CU. care îndeplinește o simplă 
formalitate, șutind plasat. Stu
denții sînt la un pas de 2—0 
însă, in min. 25. I. Muntcanu, 
bine servit de M. Sandu, șutea- 
ză imprecis din poziție favo
rabilă.

Mult mai atractivă avea să 
fie repriza secundă. Imediat de 
Ia reluare, in min. 47, A. MUN- 
TEANU prinde o ,,bombă“ de 
la 20 m și Sportul se detașează. 
Dar se și joacă cu ocaziile : 
Iorguiescu în min, 58, M. San
du în min. 59. Mureșenii nu 
renunță, Boloni trimite o 
„bombă", în min. 60, dar Spe
riatu este la post. Peste patru 
minute Cioroeri îl driblează pe

aliat din vintul care 
rafale. In min. 21, M.

la deschiderea 
executat de M.

Speriatu. însă intră în unghi 
închis, în min. 69 M. MUN- 
TEANU reduce din handicap, 
Ia centrarea Iui Ciorceri si 
spectatorii trec de partea for
mației mureșene, dorindu-și...' 
prelungiri. A.S.A. are o bună 
ocazie in min. 77. cînd Speriatu 
nu reține mingea expediată de 
Boloni, dar Dumitrescu reia 
peste bară. Conturile se încheie 
în min. 87, cînd Hagi centrează 
impecabil și FL. GRIGORE in- 
serie din apropiere.

M. Salomir (Cluj-Napoca) a 
arbitrat bine formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Speriatu — M. Mihail. Cazan, 
IORGULESCU, I, MUNTEANU
— Pană, A. MUNTEANU (min. 
61 Bucurescu). Șerbănică (min. 
46 FL Grigore) — CORAȘ. M. 
Sandu, HAGI.

A.S.A. : Varo (min. 46 Vodă)
— Szabo, JENEI, Costin, Gali
— Botezan, Both II (min. 78 
Klan), Dumitrescu, BOLONI — 
Ciorceri, M. MUNTEANU.

Adrian VASIIESCU 1

duel 
care 
pri- 

și in 
unei 

și a- 
Sâ 

(Bucu- 
acest

Dinamo Minsk 
echipă viguroasă, 
calități, dar noi, 
„23 August", nu putem uita că 
pe acest stadion a jucat 
nu de mult Hamburger S.V., 
care nu era alta decit campi
oana Europei. Si că Dinamo 
a reușit atunci un rezultat care 
a produs uimire în întreaga 
Europă fotbalistică.

Meciul de azi — transmis de 
posturile de radio și televiziu
ne — va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Anglia, avîndu-1 
la centru pe K. Hackett.

ACCESUL LA STADIONUL 
„23 AUGUST-

La meciul de azi dintre e- 
chipele Dinamo București și 
Dinamo Minsk sint valabile 
toate categoriile de legitima- 
ții-abonament eliberate de 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, viza
te pe anul 1984.

Posesorii biletelor de pelu
za I au acces prin Bd. Ma
relui Stadion, iar cel cu bi
lete de peluza a n-a prin Bd. 
Muncii.

INVITAȚIE LA POIANA BRAȘOV
Privită de la înălțime, stațiunea Poiana Brașov pare o mică 

oază în împărăția munților îmbrăcați în haina imaculată a 
zăpezii. în care vilele șl hotelurile cu o arhitectură pe cît de 
variată pe atît de modernă imprimă un plus de pitoresc.

Frumusețea peisajului, la care se adaugă dotările realizate 
la nivelul celor mai 
a făcut din Poiana 
munte din România, 
tare.

Cura climatică din 
afecțiuni ; nevroză astenică, stări de debilitate, 
zic si intelectual, convalescente cu stare de sănătate bună, 
disfuncții tiroidiene, rahitism și tulburări de creștere la co
pii, anemii secundare, unele forme de astm bronșic și de bron
șite cronice.

exigente cerințe ale turismului modern, 
Brașov cea mai importantă Stațiune de 
cunoscută atît în tară, cit și peste ho

stațiune este indicată pentru următoarele 
surmenai fi-

UN MECI PENTRU NERVI TARI
(oninul Hunedoara - Rapid București 3-1 (1-1, 1-1)

ALBA IUL1A, 20 (prin tele
fon). Timp însorit. primăvăra- 
tic, după ce, în noaptea de luni 
spre marți, a nins mult, inmu- 
ind terenul de joc. Peste 18 000 
de spectatori prezenți pe sta
dionul Unirea din localitate. Ia
tă ambianta acestui meci dintre 
Corvinul Hunedoara si Rapid 
București care, in finalul lui, a 
avut o notă de dramatism. Pli
nind la grea încercare nervii 
antrenorilor. Fără discuție. Cor
vinul a fost de departe mai 
bună decit partenera sa. mai 
incisivă în atac, mai închegată 
în ioc. în primul sfert de oră 
ea a exercitat o mare presiune 
la poarta giuleștenilor prin tri
unghiul Văetuș — KIein — Ga
bor. Minutele 11. 12 și 16 (mi
nute incendiare la poarta Ra
pidului). cind Petcu n-a nime
rit tinta de aproape sau Mânu 
și Sameș au avut intervenții in 
extremis, aveau să anunțe 
deschiderea scorului din min.
17 : Gabor, splendidă acțiune 
personală pe centrul porții U
18 m, pasă către KLEIN și șut 
al acestuia, eu stingul, la rin
ei u : 1—0. în faza următoare. 
Fl. Cojocaru ratează — cum 
numai el o poate tace — de la 
6 m ! Jocul „curge" ceva mai 
lent. Corvinul atacă, iar Rapid

nu leagă mai nimic din 
mijlocașilor săi. destul de 
fuzi și fără decizie. A 
insă min. 32 și, la centrarea Iui 
Băjan, de pe dreapta, ION ION 
înscrie sec. „aprinzînd** 
focul : 1—1.

La reluare. Corvinul 
în același forcing ca în 
partidei. Apar marile ocazii de 
gol. Mai întii cea a Rapidului 
(singura !) în min. 51 : I. Po
pescu șut la vinclu. Alexa ului
tor reflex ; apoi cele ale hune- 
dorenilor — șase la număr (și 
ce ocazii !). între care am notat 
două bare (min. 77 Klein și 
min. 88 I. Cojocaru). Și, astfel, 
din vina hunedorenilor. meciul 
a intrat în prelungirile regula
mentare. care au adus golurile 
calificării : in min. 97 (corner 
executat de Klein, L. MOLDO
VAN înscrie cu capul) și în 
min. 108 (STOICA înscrie, pe 
contraatac, șutind pe sub 
nu). Putea fi 4—1 (Gabor 
jucat cu portarul rapidist) 
4—2 (dacă Alexa nu era la ___
la șutul lui I. Ion). Să notăm și 
altercația, din min. 103. dintre 
Dubinciuc si Manea, cînd nu
mai rapidistul a fost eliminat 
din teren, deși și hunedoreanul 
trebuia să-l însoțească.

O calificare pe deplin meri-

vina 
con

venit

puțin

începe 
startul

Ma
s-a 
sau 

post

Pentru cel veniți în Poiana Brașov s-a prevăzut și tot ceea 
ce facilitează o petrecere variată si atractivă a timpului.

La Poiana Brașov există încă multă zăpadă. Cei care doresc 
să învețe schiul au la indemină pirtiile Bradul si Camelia, 
care sint dotate cu teleschiuri. Schiorii avansați au la dispo
ziție trei pîrtii dificile : Pirtia Lupului, Ruia si Kanzel. în 
stațiune se poate, de asemenea, practica săniușul rau pati
najul.

Fe cei care doresc să-și petreacă concediul de odihnă in a- 
ceastă perioadă îi informăm că în stațiune se practică tarife 
reduse, pentru cazare 33 lei/zi (camere fără televizor), iar pen
tru masă 62 lei/zi. Plecări — zilnice, sejur de la trei zile 
în sus.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism
I.T.H.R.B. din : str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77/2958). Bd. 
1848 nr. 4. (tel. 14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 (15.74.11), 
Calea Moșilor bloc 55 bis (tel. 11.08.48), Bd. Republicii nr. 68 
(tel. 14.08.00), str. Tonitza nr. 13 (tel. 14.95.94), Calea Grivițel 
nr. 138 (tel. 17.32.26),

ale

tată
mos _________
nate de I. Nunweiller și S. Ni- 
culescu.

Arbitrul Fl. Popescu (Ploiești) 
a condus bine formațiile :

CORVINUL : Alexa
Oncu. DUBINCIUC.
— I.
L. MOLDOVAN. KLEIN, 
teut — GABOR.
(min. 95 G. Radu).

RAPID : MÂNU _____
(min. 100 Avram). RADA. Sa- 
meș, A. Dumitru — I. POPES
CU. I. Ion, Petruț. Șt. Popa — 
FI. Cojocaru (min. 116 Aron), 
Manea.

Sielian TRANDAFIRESCU

a echipei Corvinul, un fru- 
succes al formației antre-

— Nicșa, 
vAetuș 

Petcu (min. 86 Stoica). ------------- Ma_ 
I. Cojocaru

Băjan

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SUCCESELE SÎNT MARI. 
SECRETUL ESTE MIC...

LOZinPLIC
CU

1 cîștiguri
5 în băniși 
autoturisme

Ia seriile de Loz în plic aflate 
în vînzare, între care șl Lozul 
Mărțișorului, continuă să se atri
buie numeroase cîștiguri în auto
turisme „Dacia 1300“ șl mari su
me de bani. încercați să obțineți 
și dv. astfel de succese la acest 
sistem de joc simplu și deosebit 
de avantajos !

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 21 martie 1984, este 
programată la ora 18 In sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovici nr. 42 ; 
numerele ciștlgătoare vor fl ra
diodifuzate în jurul orei 19 pe 
programul 2 și în jurul orei 23 
pe programul 1.

CtȘTIG URILE 
PRONOSPORT 
1984.

Cat. 1 (12 1
riante 100% i 
variante 25% i 
2 (11 rezultate)

CONCURSULUI
DIN 18 MARTIE

rezultate) : 2 va-
a 11.111 lei și 16 
a 2.778 lei ; Cat.

_ ...________ , : 68 variante 100%
a 764 lei și 1.560 variante 25% 
a 191 lei ; Cat. 3 (10 rezultate): 
«02 variante 100% a 140 Iei șt 
14.230 variante 25% a 35 lei.



UN BJLANȚ PROMIȚĂTOR LA VARȘOVIA

AL LUPTĂTORILOR ROMANI LA „LIBERE"
ls ci dimineață s-au înapoiat 

din Bulgaria luptătorii noștri 
de „Lbere" care au participat 
la unul dintre cele mai mari 
turnee internaționale, „Memo
rialul Dan Kolov". Amănunte 
de la această competiție am 
aflat de la antrenorii Ion Crîs- 
nic și Vetre Cuman.

La acest turneu de anvergu
ră. aflat la a XXIII-a ediție, 
și-au disputat întîietatea 175 de 
luptători din 19 țări. Intr-o 
asemenea companie, Nieu Hîn- 
cu (cat. 48 kg) și Vasiie Puș
cașii (100 kg) ș-au clasat pe 
locul 2, iar Aurel Neagu (75 
kg) a ocupat locul 3. Este cel 
mai bun bilanț obținut de lup
tătorii români de „libere" la 
ultimele ediții ale acestui tur
neu. începînd din 1980 
acum au luptat în 
„mari" sau „mici” cîte 
gur concurent din țara 
Nicu Dineu l-a învins 
mul tur pe cehoslovacul Aren
da? Dezidcr prin tuș (min. 2, 
19), după care a cîștigat tot 
prin tuș (min. 1,56) în fața si
rianului Mohamad Siii. în con
tinuare. l-a întrecut la puncte 
pe O. Tiom IIo (R.P.D. Core
eană). Calificarea în finală a 
obținut-o învingîndu-I prin su
perioritatea tehnică (15—1) pe 
Batasihan (Mongolia). Dar în 
ultimul meci n-a reușit să fa
că față atacurilor extrem de 
rapide ale iranianului Magid 
Torkan, de care a fost învins 
prin superioritate : 0—12. Va- 
sile Pușcașu i-a învins pe Mi
roslav Liuberda (Cehoslovacia) 
prin tuș (min. 1,30), Roland 
Gerke (R. D. Germană), multi
plu campion mondial și euro-

peah, tot prin tuș (min. 2,53), 
Evgbeni Kolev (Bulgaria), prin 
tus (min. 2,11) și a pierdut la 
puncte (0—5) la Petro Makedo- 
nov (Bulgaria). în finala cu 
valorosul luptător Uwe Nev- 
pert (R. D. Germană), el a 
fost învins prin tuș (min. 1,38). 
Aurel Neagu a obținut urmă; 
toarele rezultate : b. diferență 
puncte Matlaș Kiș (Ungaria), 
b.p. O Hva Rim (R.P.D. Co
reeană), b.p. Zoran Sarov 
(Iugoslavia), b.t. (min. 5,33) 
Andrei Endras (Ungaria), 
(min. 1,51) 
garia) și 
(Turcia). în 
de s.p. la 
(Bulgaria).

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — 
Proba feminină de trambulină 
din cadrul concursului de să
rituri în apă de ’.a Varșovia 
s-a încheiat cu victoria sporti
vei românce 
cu 442,20 p, 
Urbanska

Isabela Bercaru 
urmată de Ana 

(Polonia) 398,37 p,

Nikole Kreil (Austria) 392,40 p, 
Aleksandra Gheorghieva (Bul
garia) 365,76 p, Beata Nabrosz- 
ka (Polonia) 317,01 p Li Mi Ok 
(R.P.D. Coreeană) 309,24 p. La 
masculin a cîștigat sportivul 
belgian Tom Le Maire cu 
545,91 p.

ECHIPELE DE JUDO ALE ROMÂNIEI
LA BALCANIADA DE LA ALENA

ROMÂNIA - GLANDA
6 5 LA HOCHtl

în cadrul turneului de hochei 
de la Grenoble, prima echipă 
a României a dispus de cea a 
Olandei cu 6—5 (2—1, 1—3,
3—1). Pentru învingători au 
înscris Hălăucă. Chintă. Tu- 
reanu. Gereb. Cazacu si E. 
Antal.

și pină 
finalele 
un sin- 
noastră. 
în pri-

„CENTURA DE
(Urmare din pag. I)

rea competiției, transformîu- 
d-o intr-un examen dificil 
pentru candidații noștri olim
pici. Că a fost așa, ne-o de
monstrează și faptul că o 
parte dintre membrii lotului 
nostru olimpic au... căzut Ia a- 
cest test.

Analizînd comportarea bo
xerilor români, pe catego
rii. încercăm să desprindem 
citeva prime constatări. La ca
tegoria semimuscă. lotul olim
pic nu a avut reprezentant, 
semn că aceasta, continuă să 
fie deficitară. în ciuda fap
tului că D. Șchiopa s-a prezen
tat într-o formă fizică bună. A 
fost suficient un singur ad
versar cu tehnică superioară — 
coreeanul Pak En Ham — pen
tru ca fostul nostra campion 
să fie categoric depășit. Titu
larul 
muscă, 
reușit să cîștige ..Centura de 
aur". învingînd în finală 
un adversar de valoare apre
ciabilă : Kim Zu En. Totuși. 
Titoiu nu ni s-a părut o cer
titudine pentru marea perfor
manță pe care o așteptăm de 
la el. Este încă confuz în ac
țiuni. lipsit de claritate și cu o 
apărare vulnerabilă. La ca
tegoria cocoș, atît consacrații 
din generația lui D. Cipcre, cit 
și tinerele speranțe din gene
rația iui M. Finățan (din lotul 
olimpic) nu au confirmat aș
teptările. După părerea noas
tră. aceasta rămîne o ca
tegorie greu de acoperit în 
timpul scurt care a mai rămas 
pină Ia J.O.

Situația este identică și la 
categoria imediat următoare, 
pană, unde cei doi candidați o- 
limpici, N. Talpoș și C. Silițri, 
nu au trecut de primul tur al 
întrecerii 1 Needificatoare și 
evoluția „semiusorului" Vio
rel Ioana, și el candidat olim
pic. După un meci cîștigat în 
fața unui adversar modest. 
Ioana a părăsit competiția ac
cidentat Ia mina dreaptă 
și, deci, nu putem aprecia 
cum ar fi continuat-o. Mircea 
Fulger, cucerind „Centura" 
la „ușoară", și-a justificat 
prezența în Iotul olimpic, 
dar nu trebuie să uităm că a 
reușit această performanță 
întrecînd doar pugiliști ro
mâni, pe care ii cunoștea, 
și doar un singur străin, un 
foarte modest boxer sirian. 
La „semimijlocie". candida
turile lui Mihai Clobotarn și 
Rudei Obreja se mențin, cu 
șanse egale la selecție, ambii 
fiind întrecuț! de acetași bo
xer; Jose Hernandez (Cuba). In 
sfîrșit, o evoluție ceva mal a-

olimpic al categoriei 
Constantin Tițoiu, a

b.t. 
Velcio Velev (Bul- 
p.p Ilmaz Arslan 
finala „mică“ pier- 

Gheorghi Valcev

DE GIMNASTICĂ
La sfîrșitul lunii aprilie, la 

Rimini, în Italia, va avea loc 
campionatul european de gim
nastică pentru juniori. Recent, 
la Biel (Elveția) Federația In
ternațională de Gimnastică a 
efectuat tragerea la sorți a 
concurenților pentru întrecerea 
Ia individual compus și pentru 
finalele pe aparate. Gimnastele 
(63) și gimnaștii (62) au fost 
împărțiți, prin tragere la sorți, 
în două serii. Atît în competi
ția feminină, cît și în cea mas
culină fiecare țară are dreptul 
să înscrie cîte trei concurente 
șî trei concurenți, tragerea la

AUR“ LA BOX
proape de exigențele turneului 
olimpic a avut Gh. Simion
(mijlocie mică). El a boxat
bine, reușind să învingă în fi
nală un boxer valoros. Al. Sa- 
monin (U.R.S.S.). Simion este, 
după părerea noastră, cel mai 
sigur candidat olimpie. Con
tradictorie și greu de apreciat 
comportarea „mijlociului" Doru 
Maricescu, deși în această 
competiție a reușit să-l în
treacă pe < 
său din lotul 
Petrescu.

„Centura de 
convingător că 
nici unul dintre sportivii noș
tri nu poate intra în discuție 
pentru selecție la J.O. E 
drept că Micloș Paizs a cîștigat 
„Centura" greilor, dar, a.șa 
cum considera și medicul 
lotului olimpic. dr. Petre 
Radovici, el ar fi mult mai 
potrivit la...... semigrea". Cre
dem că el și colegul de catego
rie Dorin Răcani rămîn în 
continuare în vederile antreno
rului lotului olimpic. Ion Popa.

Cu aceasta am trecut in re
vistă cam tot ce are mai bun 
boxul românesc la ora 
categoria supergreilor 
rindu-ne deocamdată 
perspectivă. Olimpicii 
vor mai avea de trecut 
gur test important : 
celor 4“, din luna mai. 
va fi, se pare, hotărâtor 
precizarea .. / __
Jocurile Olimpice din vară.

deși în 
a reușit 

contra-candidatul 
olimpic. Ilarie

aur“ a explicat 
la „semigrea"

actuală, 
neofe- 

nici o 
noștri 

un sin- 
,Turneul 

Acesta 
pare, hotărâtor în 
opțiunilor pentru

yb/qw cfâ //J

I

La Atena încep joi Campio
natele Balcanice de judo, com
petiție importantă pentru spor
tivii noștri fruntași în per
spectiva apropiatelor campio
nate europene. La întrecerile 
seniorilor vor concura Gheor
ghe Dani (cat. superușoară), 
Constantin Niculae (semiușoa-

PENTRU JUNIORI
sorți urmărind să asigure fie
cărei țări cîte cel puțin o pre
zență in seria a doua, progra
mată după-amiază. Țara noas
tră a înscris cite trei con
curenți, atît la masculin, cît și 
la feminin, iar tragerea la 
sorți a stabilit, pentru delega
ția noastră, o gimnastă și doi 
gimnaști în seria a doua. La 
feminin, cele două sportive din 
seria I vor începe concursul la 
paralele (pe poziția a 5-a) și la 
sol (a 2-a), în timp ce gimnas
ta din seria a doua va fi pri
ma la sol. La băieți, în seria 
I sportivul român va începe la 
inele (ultimul în grupa sa), iar 
în seria a doua un gimnast va 
fi al 6-lea la sol, iar celălalt 
primul la bară fixă.

După cum se știe, Emilia 
Eberle (1978) și Ecaterina Szabo 
(1980 și 1982) au dominat com
petiția feminină, devenind cam
pioane absolute de junioare ale 
Europei. La Ankara, în 1982, 
Levente Molhar a cucerit două 
medalii de bronz în concursul 
masculin.

ră), George 
Mircea Frăției 
Gheorghe Diaeonu 
Costel Năltieă (semigrea), Mi
hai Cioc (grea) și Valentin 
Bazon (open). Antrenor — Do
rin Gavra. La juniori (în or
dinea categoriilor), Mihai Țîr- 
lea, _ ’ ‘ ‘ ’
Nagy, Nieolae Iosif. Petre Ani- 
țoaie, Adrian 
die Mariași. Antrenor
Petrof. Sportivii noștri au ple
cat la Atena ieri dimineață.

Joi sînt programate confrun
tările individuale ale juniorilor, 
sîmbătă cele ale seniorilor, iar 
duminică întrecerile pe echipe 
(seniori și juniori).

Ciuvăt (ușoară) 
(semimijlocie), 

(mijlocie),

Adrian Mudura, Ștefan

Clinei și Arca-
Ioan

ATLETUL GHEORGHE SANDU 
A CÎȘTIGAT MARATONUL 

DE LA TEL AVIV
TEL AVIV, 20 (Agerpres). — 

Concursul internațional de ma
raton de la Tel Aviv a fost 
cîștigat de atletul român Gheor- 
ghe Sandu, eromometrat pe dis
tanta de 42,195 km in 2 h 
27:17,0. în proba de maraton 
redus (20 km) primul a sosit 
sportivul columbian Domingo 
Tibaduiza, înregistrat cu timpul 
da 1 h 04:43,0. La întreceri au 
participat sportivi din 15 țări.

FINALA TURNEULUI CANDIDAȚILOR LA ȘAH
MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 

Finala turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, pe care 
și-o dispută la Vilnius marii 
maeștri sovietici Gări Kasparov

și Vasili Smîslov a continuat 
cu partida a 5-a, încheiată re
miză la mutarea a 37-a. Scorul 
este de 3,5—1,5 puncte în fa
voarea lui Kasparov.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU
PROTEJAREA IDEALULUI OLIMPIC

ATENA, 20 (Agerpres). — în 
cadrul conferinței internaționa
le pentru protejarea idealului 
olimpic, găzduită de localitatea 
Olympia, a fost adoptat un apel 
adresat tuturor organismelor 
internaționale — intre care Or
ganizația Națiunilor Unite, 
UNESCO — și guvernelor din 
întreaga lume prin care se ce
re oprirea conflictelor armate,

înghețarea înarmărilor nucleare 
și renunțarea Ia utilizarea for
ței în timpul Jocurilor Olimpi
ce, urmînd să fie instituit ast
fel anticul armistițiu olimpic.

în apel este, de asemenea, 
formulată dorința ca toate po
poarele lumii să apere idealul 
olimpic „pentru progresul uma
nității".

Astăzi, meciurile retur ule „sferturilor" din cupele europene

DOAR A. S. ROMA Șl JUVENTUS SE POT CONSIDERA VIRTUAL CALIFICATE ÎN SEMIFINALE
© cazul Rummcni^c în discuție • stadioane în „vacantă"

Astăzi, zl decisivă pentru echi
pele rămase în cursa calificări
lor pentru semifinalele cupelor 
europene : au loc partidele re
tur ale sferturilor de finală. Din 
punctul nostru de vedere, cel 
mal important joc este cel de la 
București, dintre Dinamo ' 
namo Minsk. Sperăm că 
zentanțll țării noastre vor 
calificarea și în acest caz 
tul românesc va avea 
prima oară în istoria C.C.E. o 
echipă promovată în semifinalele 
acestei competiții.

tn C.C.E. se pare că Roma (în
vingătoare cu 3—0 în primul 
meci) nu poate rata calificarea 
In jocul pe care-1 va susține In 
deplasare cu Dynamo Berlin. In 
rest, se anunță întîlniri foarte

echilibrate, Bentlca joacă acasă 
cu F. C. Liverpool șl nu este ex
clus să cîștlge la două puncte dl-

fruntea clasamentului, tn timp ce 
Barcelona nu a putut trece de 
Valencia (0—0). Sahtior Donețk 
poate obține calificarea în fața 
lui F. C. Porto, dacă va învinge 
cu 1—0, 2—î, sau la un scor mal

șl Di- 
repre- 
obține 
fotba- 
pentru

—Dueluri penibile !

Din dorința de o arăta mulțimii „forța" de care dispune, omul 
nu s-a mulțumit doar sâ se întreacă cu semenii săi, In cadrul unor 
competiții sportive anume organizate, ori să-și încerce ,,forțele" cuce
rind înălțimile munților, tăriile văzduhului sau, dimpotrivă, abisurile 
fundurilor de mări șî oceane, fel de fel de peșteri etc.

Dar, din dorința unei oarecori, să-i zicem, publicități, unele mari 
vedete ale sportului încearcă Încă șî mai mult decit o simplă luptă 
cu unul sau cu moi mulți dintre semeni... Ne amintim — sînt mulți 
ani de atunci — că acel mare atlet, inegalabilul Jesse Owens, s-a 
luot la întrecere, pur șl simplu, cu un... armăsar. Și o invins I Ches
tiunea aceasta ou mai incercat-o șl alții. Unul dintre ei este chiar 
numărul unu ol atletismului mondial contemporan, triplul campion 
mondial Cari Lewis. L-am văzut pe acesto, Intr-un reportaj publicat, 
anul trecut, de revirto „Paris Match* sărind peste trupurile a 12 
oameni, întinși, unul lingă altul, pe nisipul gropii de lungime șl, 
Intr-o altă Imogine, lulndu-se la întrecere cu un bidiviu „pur singe”. 
Do fiecare dată. Lewis a Ieșit învingător co intr-un concurs cu 
Myrrick» sou cu Colvin Smith. Ce se ascunde insă in spatele acestor 
„dueluri* ale vedetei cu necuvintătorul patruped ? Și publicitate, dar 
șt.„

Recent, Io Milano, pe hipodromul de Io Son Siro. cel mai in 
vogă dintre cicliștii lumii, italianul Francesco Moser, o combătut, pe 
un kilometru, împotriva lui „Lansom*, un trăpaș renumit deținător ai 
unul record de 1:15,03 pe disanța a 2 100 m. Omul pe bicicletă o 

iPe o pistă special amenajată, in timp ce trăpașul, condus 
din sufki de driverul Sergio Brighenti, a avut la dispoziție, Io coardă, 
un culoar lat de cinci metri. învingător o fost Moser, dar aceasta 
nici nu contează. Contează doar faptul că astfel de exhibiții ale unor 
mart sportivi au tn ele ceva penibil..,'

t
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Romeo VILARA ă
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----- PROGRAMUL DE AZI (cu rezultatele din tur)
C.C.E. : Dundee Utd. - Rapid Viena 1-2

Dynamo Berlin - A. S. Roma 0-3
Dinamo București — Dinamo Minsk 1-1
Benfica Lisabona — F. C. Liverpool 0-1

CUPA CUPELOR : Manchester Utd. • C. F. Barcelona 0-2
Sahtior Donețk — F. C. Porto 2-3
F. C. Aberdeen — Ujpesti Dozsa 0-2
Juventus — Haka Valkeakoski 1-0

CUPA U.E.F.A. : Austria VIena — Tottenham 0-2
Hajduk Split — Sparta Fraga 0-1
Spartak Moscova — Anderlecht 2-4
Sturm Gras — Nottingham Forest 0-1

în deplasare a
1—0. Vineri,

ferență, după ce 
pierdut doar cu 
Liverpool a pierdut la Southamp
ton cu 2—0 și totodată primul 
loo în clasament I In schimb, 
Benfica a surclasat în deplasare 
pe Farense (7—2) și conduce in 
campionatul lusitan. tn fine, 
Dundee United, învinsă cu 2—1 
în prima manșă la VIena. de 
Rapid, poate recupera diferența 
și este favorită.

în CUPA CUPELOR, Manches
ter United are o întîlnlre 
grea cu C. F. Barcelona, 
adevărat că englezii au 
sîmbătă o formă de zile 
învingînd cu 4—0 pe Arsenal (go
luri marcate de Muhren 2, Sta
pleton și Robson), trecînd in

★ ★
• Foarte mult comentată în pre

sa de peste notare — dar în spe
cial In R. F. Germania șl Italia 
— este știrea că Internaționalul 
vest-german Karl-Heinz Rumme- 
nlgge, căpitanul echipei naționa
le și al Iul Bayern Munchen, va 
părăsi clubul bavarez șl va juca 
în noul sezon la Internazionale 
Milano. Se spune că Rummenig- 
ge nu se va acomoda cu stilul 
Italian de joc. că nu va mal fi 
atlt de util ’ " ‘
sale, pentru 
la dispoziția 
de pregătire 
supărat este___ ________________
care s-a opus categoric acestui 
transfer. Tn prezent, Rumme- 
nlgge se pare că este din nou în 
mare formă, eonducînd detașat

toarte 
Este 

arătat 
mari,

selecționatei țării 
că nu va fi orietnd 
lotului în perioada 
a acestuia. Cel mal 

firește Jupp Derwall,

C. Porto a demare. Dar, F. 
monstrat duminică o formă bu
nă, dlspunînd cu 1—0 de Spor
ting, la Lisabona I F. C. 
Aberdeen, lideră autoritară in 
campionatul Scoției, primește 
repUca Iul Ujpesti Dozsa. Vor 
reuși fotbaliștii unguri o mare 
surpriză 2 Juventus Torino este 
ca și calificată tn meciul cu 
Haka Valkeakoski, avlnd acum 
șl avantajul terenului.

In Cupa U.E.F.A., toate jocu
rile pentru calificare se anunță 
ca echilibrate, după cum se poa
te vedea din tabelul de mai sus, 
care cuprinde rezultatele meciu
rilor tur.

Vineri, la Zflrich, vor avea loo 
tragerile la sorți ale semifinalelor.

★
în clasamentul golgeterilor. Sîm
bătă, tn meciul cu Bochum, a 
avut cea de a 300-a prezentă în 
,,Bundesliga •*.
• Stadionul Azteca din capitala 

Mexicului va fi închis pînă la 
începerea turneului flnâl al 
C.M., din 1986. Motivul ? Agenția 
..France Presse* anunță că pa
tronii au cerut sume exorbitante 
echipelor care doreau să joace 
pe acest stadion cu o capacitate 
de 100 000 de locuri. Șl încă un 
stadion și-a închis temporar por
țile. Este vorba de cel din Ma
jorca (Spania), din cauza dete
riorării sale. Duminică, în meciul 
Majorca — Valladolid (1—1), o 
tribună s-a prăbușit și 15 per
soane au fost spitalizate.

Ion OCHSENFELD
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