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Divizia „A‘‘ de fotbal, etapa a 26-a

Astăzi, la Timișoara

SEZONUL NAUTIC DE CANOTAJ 
SE DESCHIDE CU 0 MARE REGATA

După cc a învins net pc Dinamo...
...UNIVERSITATEA CRAIOVA, STOPATĂ DE JIUL!
• „Seria” Petrolului, întreruptă la Galați • Sportul studențesc și-a luat revanșa 
asupra Rapidului # A.S.A. Tg. Mureș și Corvinul Hunedoara —• cite două puncte 
prețioase 0 Cursa pentru Cupa U.E.F.A. râmine deschisă, ca și... cursa pentru evi

tarea locului 16 # Oaspeții au înscris doar 3 goluri

REZULTATE TEHNICE

Partida Dinamo - F.C. Argeș (1-1) a fost amînată.

S.C. Bacău - Chimia Rm. Vilcea 2-1
Univ. Craiova — Jiul 0—0

(1-0)

Dunărea C.S.U. - Petrolul Ploiești 2-0 (0-0)
Politehnica lași - C.S. Tîrgoviște 2—0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Baia Mare 2-0 (1-0)
F.C. Argeș - F.C. Bihor 3—1 (2-0)
Rapid - Sportul studențesc 0-1 (0-1)
Corvinul — F.C. Olt 2-0 (1-0)

Meciul Steaua - Dinamo a fost amînat

ETAPA VIITOARE (duminică 8 aprilie)
Chimia Rm. Vîlcea - Politehnica lași (0-2)
Jiul Petroșani - Steaua (0-1)
F.C. Baia Mare - Dunărea C.S.U. (0-0)
C.S. Tîrgoviște — Corvinul (1-3)
Petrolul Ploiești - Univ. Craiova (0-3)
F.C. Olt — Sportul studențesc (1-2)
F.C. Bihor - A.S.A. Tg. Mureș (1-4)
Rapid - S.C. Bacău (0-2)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 25 16 3 6 50-19 35
2. Dinamo 24 13 8 3 44-23 34
3. Univ. Craiova 26 14 4 8 41-21 32
4. Sportul stud. 26 13 6 7 37-26 32
5. F.C. Argeș 26 14 3 9 33-25 31
6. S.C. Bacău 26 12 4 10 27-34 28
7. F.C. Bihor 26 11 5 10 39-35 27
8. Politehnica lași 26 8 10 8 25-27 26

9-10. Chimia Rm. Vilcea 26 10 6 10 31-36 26
Jiul 26 10 6 10 23-28 26

11. F.C. Olt 25 7 11 7 23-18 25
12. F.C. Baia Mare 26 10 5 11 29-41 25
13. Corvinul 26 9 6 11 33-30 24
14. Rapid 26 8 7 11 23-27 23
15. A.S.A. Tg. Mureș 26 9 4 13 24-34 22
16. Dunărea C.S.U. 26 5 8 13 18-30 18
17. Petrolul 26 6 6 14 21-33 18
18. C.S. Tîrgoviște 26 3 6 17 18-47 12

Minutul 43 al partidei Rapid — Sportul studențesc : Sandu Mircea 
înscrie spectaculos unicul gol al partidei, finalizînd o frumoasă 
acțiune a lui Hagi. Foto : I. MIHAICA

La lotul olimpic 
de lupte libere

PROMISIUNILE

Jocurile Olimp^g d^varâS^

POT DEVENI CERTITUDINI
...dacă vor li remediate
Pregătirile lotului olimpic 

de lupte libere au intrat in 
linie dreaptă odată cu încheie
rea celor 5 turnee internaționa
le : Tbilisi (U.R.S.S.). Dinamo- 
viada de la Budapesta. Ulan 
Bator (Mongolia). Szeged (Un
garia) și Jambol (Bulgaria). 
Urmează campionatele euro
pene de la sfîrșitul acestei luni 
(Jonkoplng — Suedia) și apoi... 
Los Angeles, in funcție, fireș
te, de rezultatele de la com
petiția continentală. Suita a- 
cestor concursuri internaționale 
— ultimul a fost recent — ofe
ră cîteva repere privind sta
diul pregătirii luptătorilor noș
tri fruntași de la „libere**.

In ansamblu — cum aprecia 
și antrenorul emerit Ion Crîs- 
nic — cei 9 luptători (la 7 ca
tegorii de greutate) rodați în 
aceste turnee au obținut, cum 
s-a menționat la timpul res
pectiv, rezultate promițătoare 
Reamintim, de pildă, că la 
„internaționalele** Bulgariei de 
Ia Jambol, la care au participat 
nu mai puțin de 175 de concu- 
renți din 19 țări — unul din
tre cele mai mari turnee eu
ropene — luptătorii români au 
ajuns în finalele „mari** la două 
categorii, iar în cele .naici" la 
una. La nici o altă ediție a a- 
cestui turneu luptătorii noș
tri n-au obținut mai mult de 
un loc 3 (ultimul în 197J).

Dar, dincolo de rezultate, 
trebuie apreciată voința 'ino- 

ncajunsurile maniiestate in
ra dintre „olimpici** de a concu
ra la nivelul existent în pre
zent în arena internațională. 
Semigreul Vasile Fușeașu — 
aflat la capătul multor ani de 
activitate competițională — nu 
mai intrase în vederile selec- 
tionierilor decît ca sparring
partner. Dar strădaniile sale 
la antrenamente i-au determi
nat pe antrenori să-1 încerce 
la cele mai puternice turnee, 
de la Szeged și Jambol Ei 
bine, el a atras din nou aten
ția specialiștilor prin ma
niera sa de concurs și, desigur, 
prin rezultatele obținute : lo
cul I și, respectiv. II. La cate
goria 82 kg au fost încercați 
trei luptători. Gheorghe Fo- 
dorea, Iulian Rișnovcanu și 
Dumitru Chiru. Dintre ei, 
Fodorea s-a detașat, printre 
învinșii săi la turneele Ia care 
a participat fiind si vicecam- 
pionui mondial Hodan Du- 
basin (Mongolia). După ce 
nu mai fusese selecționat la 
lot, Aurel Neagu (57 kg), pre- 
gătindu-se cu deosebită rîv- 
nă, la clubul său din Iași. Ni
cotină, a reintrat, cu puțin 
timp în urmă, iar după evolu
ția.sa la Jambol are toate șan
sele să concureze la „europe
ne", mai ales dacă va depune 
și pînă atunci eforturile cores
punzătoare la antrenamente. 
Tînărul Nicu Hîncu (48 kg), 
mai puțin constant. încheie lis
ta luptătorilor care îy.sti- 

in paginile 2-3, relatări de la 
jocurile etapei Diviziei „A“

Turneele finale ale Diviziei „A“ de baschet

REZULTATE SCONTATE ÎN ZIUA INAUGURALĂ
Ieri, la București, Cluj-Napoca. Constanța și Rm. Vilcea s-au 

disputat partidele zilei inaugurale a turneelor finale ale Divi
ziei „A“ de baschet masculin și feminin. Iată rezultatele și unele 
amănunte : ■

MASCULIN, GRUPA 1-6
în sala Floreasca din Capi

tală a început ultimul turneu 
al Campionatului național de 
baschet masculin, in care se 
întîlnesc cele mai bune for-

prcfiâtlr-cfi icbnico tactica
flcă. In bună măsură, se
lecția pentru apropiatele cam
pionate europene. La cate
goria 74 kg se află in „duel" 
Claudiu Tămăduiaiiu și Con
stantin Damaschin, urmind ca 
cel mai bun să concureze la 
C.E. La „62 kg“. Traian Ma
rinescu a fost de mai mult 
timp titular necontestat. Acum 
el se află sub semnul incerti
tudinii. Neșansă sau ghinion, 
la Jambol el i-a întilnit pe cei 
mai buni luptători din lume 
reuniți toți în grupa sa Ma
rinescu este nevoit de astă-dată 
să muncească fără preget pen
tru a fi selecționat la „europe
ne".

La celelalte categorii (52, 
68 și + 100 kg) luptătorii noștri 
nu au ajuns la o valoare com
petitivă pe plan internațional. 
La „90 kg" Gheorghe Broștea- 
au și Ciprian Radu n-au co
respuns nici măcar parțial la 
turneele internaționale amin
tite. Fricos, fără ambiție și 
dîrzenie, Broșteanu nu mai 
are nici un atu pentru a justi
fica o eventuală selecție, iar 
Radu, la cei 21 de ani ai săi, 
rămîne o speranță pentru vii
tor, dar nu pentru C.E. sau 
J.O. din acest an.

în general — așa cum au a- 
preciat antrenorii Ion Crîsnic

C. MOLDOVEANU

(Continuare in Oao 2-3)

Ca in fiecare primăvară, ora* 
șui de pe Bega găzduiește pri
mul concurs oficial de canotaj 
al anului : campionatul repu
blican de fond (seniori și se
nioare), care Începe azi. între
cerea marchează deschiderea 
noului sezon nautic și aliniază 
la start cel mai buni rameri și 
vîslașl din țară, componențf ai 
loturilor aflate in pregătire 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles.

Tradiționala întrecere progra
mează, timp de trei zile, curse 

Elisabeta Oieniuc Marioara Popescu — favorite tn proba de
2 visle Foto : Vasile BAGEAC
contra-cronometru pe distanțe 
de 10 000 m (băieți) și 5 000 m 
(fete). Așadar, în acest mereu 
atrăgător „cros nautic** se va 
trece pe sub multe poduri. Bă- 
trînele punți, frumos arcuite 
peste Bega, au văzut 60 de a- 
semenea concursuri, acum cu 
ambarcații moderne, cu echipa
je redutabile, medaliate la 
J.O. și C.M. Intîiele schifuri 
care au alunecat pe firul Be- 

mâții, in frunte cu pretenden
tele la titlu, Dinamo și Steaua. 
In prima zi am urmărit me
ciuri „liniștite", în care prin
cipalele candidate la șefia cla
samentului au înregistrat vic
torii scontate. în această situa
ție, partida dintre ICED și 
Rapid a devenit derby-ul zilei 
și, spre lauda acestor echipe, a 
fost de bună valoare.

DINAMO — C.S.U. BALAN
ȚA SIBIU 97—56 (56—30). An
trenorul Gh. Novac a utilizat 
toți jucătorii avuți la dispozi
ție, mai puțin Popa si Ivascen- 
cu, ușor accidentați. Studenții 
s-au complăcut în postură de 
învinși dinainte. Cei mai buni: 
Nicuiescu 16. Popovici 10. Ma- 
rinache și David cîte 12 de la 
Dinamo, respectiv Chirilă 18, 
Mladin 22.

STEAUA — DINAMO ORA
DEA 101—83 (43—36). Orădenii 
s-au aflat multa vreme în a- 
oropierea steliștilor, dar o dată 
cu trecerea timpului bucu- 
reștenii și-au mai revenit și au 
cîștigat pe merit. S-au remar
cat : Ermurache 32. Opșitaru 21 
și Cernat 25 de Ia Steaua, res
pectiv Rădulescu 28. Ilie 17 și 
Costin 8.

ICED — RAPID 78—77 
(43—37). A fost un meci plăcut, 
în care eforturile baschetbaliș- 
tilor au fost dublate de duelul 
tactic al celor doi antrenori, 
M. Cîmpeanu și H. Tursugian. 
ICED-ul s-a Instalat ta con
ducere de la început. De la 
jumătatea reprizei secunde, fe
roviarii s-au apropiat mult și 
au ajuns ca în final să ame
nințe victoria care surîdea ad
versarilor lor. Dacă în ultime
le minute Bănică nu ar fi ra
tat un contraatac, cine știe cine 
ar fi cîștigat. Așa însă, elevii 
lui M. Cîmpeanu și-au asigurat 
locul trei al întrecerii. Au 
marcat : Ardeleanu 12, Mihal- 
cea 6, Marinescu 4. Carpen 27, 
Voicu 8, Grădișteanu 11, Pogo- 
naru 10 pentru ICED, respec
tiv Dăescu 9, Caraion 12, Be- 
cea 7, Dumitru 14. Sipoș 9, 
Suciu 18, Plămadă 4.* Bănică 4.

Au condus foarte bine P. 
Pasere și G. Dutka. 

găi nu erau, insă, deloc ară
toase. Cel al Iul Francisc Cser- 
haty, bunăoară, avea lungimea 
de 9 m, cu fund plat, din scîn- 
dură. Dar atunci, in 1923, tină- 
rul de 18 ani, lucrător la ate
lierele C.F.R. Timișoara, avea 
să cîștfge, la Arad, primul tit
lu de campion al tării la sim
plu, un căruțaș cumsecade 
transportindu-i schiful la locul 
concursului.

In primul concurs de canotaj 
al anului, componențll loturilor 
olimpice sint, desigur, favorițL

In cursa de 2 visle vor evolua 
Elisabeta Oieniuc — Marioara 
Popescu, specialistele acestei 
probe (medaliate cu bronz la 
C.M. de la Duisburg), dar și 
Mariana Trașcă — Maria Ma- 
coviciuc, de asemenea în lotul 
care se pregătește pentru J.O.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Programul de azi ain sala 
Floreasca, de la ora 15: C.S.U. 
Sibiu — Dinamo Oradea, ICED 
— Dinamo si Steaua — Rapid.

Paul lOVAN

GRUPA 7-12
CONSTANȚA, 4 (prin tele- 

ton). In prima partidă a tur
neului s-au întilnit echipele 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA și CARPAȚ1 BUCU
REȘTI. încheiată, conform cal
culului hîrtiei, cu succesul clu
jenilor, cu scorul de 101—95 
(62—52), Notabil finișul junio
rilor de la Carpațl, deși au 
resimțit din plin lipsa conducă
torului de joe Tzakis. Coșge- 
teri : Barna 28, Nicoară 23, 
respectiv Pintea 26. Constantin 
25.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA IAȘI 89—78 
(42—50). Fără trei titulan (_Mă- 
gurean, Boișteanu și Dănăilă) 
și cu Takacs eliminat in min. 
35 pentru 5 greșeli personale, 
Ieșenii nu au putut tine piept 
bucureștenilor, mult mai e- 
xacți în aruncările la coș. Coș- 
geteri : Ghită 32. Zdrenghea 15, 
respectiv Cilibiu 25. Mihăilescu 
22.

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. BRAȘOV 90—80 (40—40).

C. • POPA. loresp.

FEMININ, GRUPA 1-6
CLUJ-NAPOCA, 4 (prin te

lefon). în prima partidă a 
turneului final. OLIMPIA 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA
DEA 66—63 (39—29). Dominare a 
bucureștenecelor, care, deși lip
site de aportul Marianei Bădini- 
ci, principala lor realizatoare, ac
cidentată, au condus detașat 
pină spre finalul partidei (min. 
38 : 65—56) cînd Crișul a avut 
o puternică revenire, aducind 
scorul la 65—63. Cu numai 10 
secunde înainte de sfîrșit. oră- 
deanca Elena Pop ratează un 
atac supranumeric. pentru ca 
imediat Măndica Ciubăncan să 
transforme o aruncare liberă, 
pecetluind scorul final. Coș- 
getere : Trică 24. Marinaehe 12, 
respectiv Perfache 22, Pop 15.

(Continuare tn pag a 4-a)
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Omul }i sănatatea CAMPIONATE- COMPETIȚII

„LASĂ-TE DE FUMAT
Șl... MERGI PE BICICLETĂ !“

..Tratamentul'* pe care un octogenar II aplică
Pe 12 ani ;l se simte ca de 40

De mai mu iți ani, drumurile 
noastre prin țară se întretaie cî- 
teodată cu cele ale unui bărbat 
încă viguros, pentru care bici
cleta reprezintă un prieten nedes
părțit. L-am întîlnit pe firul Ol
tului, la un popas aproape de 
Cozia ; pe valea Arieșului, la 
Sălciua : altă dată, coborînd Bîr- 
nova către Iași ; de mai multe 
ori pe coronamentul barajului de 
la Bicaz, într-o iarnă, în Mara
mureș, la Borșa și chiar peste 
hotare, la Veliko Tîrnovo, în ve
chea capitală a Bulgariei... Ion 
Paxienco, fost muncitor la „23 
August", acum pensionar — la 5 
noiembrie 1983 a împlinit 80 de 
ani — datorează bicicletei și ci- 
colturismului viața activă pe care 
o trăiește, așa cum veți înțelege 
din dialogul pe care-1 reprodu
cem.

— Deci, tovarășe Paxienco, sîn- 
teți un pasionat al cicloturismu
lui...

— ...de peste 12 ani. în toamna 
lui ’71 stăteam prost cu sănătatea. 
Un reumatism mă chinuia încă 
din 1928, cînd ieșisem din armată. 
Un nou consult m-a găsit și cu 
o arterită destul de avansată...

— Sînteți fumător 7

— Am fost 1 Două pachete pe 
zi... La policlinică, la „Iancului", 
doctorul Merovici m-a consultat 
cu atenție și m-a sfătuit : „O- 
mule, dacă nu renunți Ia țigară

— Cum stăteați cu sănătatea 7

— Excelent ! Durerile din arti
culații dispăruseră și, la fel, sen
zația de arsură în tălpi. Am reve
nit la doctor. „Omule, te felicit! 
Ești pe drumul cel bun. Continuă 
cu acest tratament și te asigur 
că vei mai trăi cel puțin două
zeci de ani !...“ L-am ascultat pe 
doctor. în 1972 am făcut turul 
Dobrogei — peste 1 000 de kilo
metri. Apoi, în 1973, am călătorit 
36 de zile prin țară.

— Ce vor să însemne traseele 
dv 7

— Parcurgerea în proporție de 
aproape 80 la sută a tuturor șo
selelor țării, turul României a- 
nual, popasuri prin tot lanțul 
Carpaților, cunoașterea monumen
telor Istorice, a multor construc
ții ridicate sub ochii noștri.

— Cu ce ați văzut, cu ce ați 
notat ați putea scrie un jurnal 
de călătorie...

— Dacă cineva s-ar învrednici 
să mă ajute. Cred că ar fi foarte 
interesant pentru multă lume, 
pentru tineretul nostru mai ales, 
care ar înțelege mai bine foloa
sele mersului pe bicicletă, ale 
cicloturismului, pentru sănătate, 
«iar și în sprijinul cunoașterii 
frumuseților patriei. Cum aș fl 
ajuns, altfel, ca acum, Ia 84) de 
ani, să mă simt ca la 40 t

Octogenarul I. Paxienco (in mijloc) împreună cu un grup de 
cicloturiști, in parcul Eroilor din municipiul Giurgiu

riști să țl se amputeze picioarele. 
Dacă vrei să trăiești, lasă-te de 
fumat 1 Iar ca să îți regenerezi 
organismul, cumpărăți o bici
cletă...*

— Așa ați ajuns cicloturist...

— Chiar așa I Am pornit ușu
rel, pe șoselele din jurul Bucu- 
reștiului, parcă neîncrezător. A- 
veam 68 de ani, nu mai eram 
atît de... tînăr, rulajul prelungit 
mă obosea. Opream des, mă tră
geam la marginea drumului, să 
mă mal odihnesc. Treptat, m-am 
depnns cu mersul pe bicicletă. 
După primii 500 de kilometri nu 
mai simțeam nevoia să fac popa
suri decît la două, trei ore de 
rulaj.

— Tovarășe Paxienco, ce vă 
propuneți pentru acest an ?

— îmi voi continua traseele 
mele, indiferent de sezon. Voi 
porni din nou spre Dobrogea, ca 
la început. Apoi voi face un cir
cuit al Olteniei, să revăd plaiu
rile lui Tudor Vladimlrescu, ale 
lui Gheorghe Magheru, doi din
tre bravii noștri înaintași care 
s-au aflat printre luptătorii pen
tru libertate și dreptate socială. 
Nici nu vă imaginați ce frumoa
să școală de viață și de educație 
patriotică îți poate oferi ciclotu
rismul !

Dialog realizat de 
Tiberiu STAMA

A apărut nr. 3/1984

al revistei

„EDUCAJIE FIZICĂ
Șl SPORT“

Din cuprinsul numărului : • TEORIE-STUDII-CERCETABI :
„Contribuții privind direcțiile de optimizare a lecției de educa
ție fizică, prin prisma teoriei sistemelor" (autor : Adrian Drag- 
nea) • EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL IN INVATAMINT S 
„Unele aspecte motlvaționale privind activitatea de educație fi
zică a studentelor din anil I șl n de la Institutul de medicină 
șl farmacie din Cluj-Napoca“ (autoare : Magdalena Mușat) • 
„Ansambluri de preselecție In gimnastică, pentru copiii de gră
diniță" (autori : Petre Dungaclu șl Stela Arețu) • TEHNICA- 
METODICA-ANTRENAMENT : „Realizarea instruirii echipelor 
de volei pe baza modelului jocului competițional* (autor : Va
cile Ghenadi) • MEDICINA SPORTIVA : „Aspecte ale consu
mului de oxigen în efortul fizic" (autori : Florian Bălănescu șl 
ștefan Burcea) « OPINII-CONSULTAȚII : „Studiu privind gre
șelile și Incorectitudinile In fotbal" (autor : loan Ernest Ilea)
• „Semnificațiile actuale ale cabinetului metodic" (autor 1 Ni- 
colae Postolache) • SPORT-RECREAȚIE-SAnATATE : „Optimi
zarea activității sportive de masă, indicatori care exprimă în 
mod real eficiența. Participarea studenților șl contribuția facul
tăților la dezvoltarea acestei activități" (autor : Mircea Popescu)
• FILE DE ISTORIE : „Primul sportiv român Ia Jocurile Olim
pice : taieristul George A. Plaglno, la Paris în 1900 !“ (autor : 
Victor Bănciulescu) • „Concepția pedagogului bănățean Petru 
Lupul-Liipulov despre educația fizică la mijlocul secolului al 
xrx-iea" (autor : Gheorghe Popa).

De vînzare la chioșcurile de difuzare a presei din Capitală 
și provincie.' ATENȚIE I Cea mai sigură modalitate pentru a vă 
procura cu regularitate revista „Educație fizică și sport* rămîne 
tot ABONAMENTUL î

ÎNCEPE sezonul atletic pe pista în aer liber
Primul concurs (pe pistă) al 

sezonului atletic în aer liber se 
va desfășura sîmbătă 7 aprilie 
pe stadionul „23 August" din 
București în organizarea Clubului

MĂRȘĂLUITORII DE 
AU DOMINAT „CUPA PRIMĂVERII”

sportiv școlar Triumf și dotat cu 
„Cupa Triumf", concursul începe 
la ora 15,30 și este rezervat atle- 
ților juniori de categoria a Ii-a 
și a m-a din București.

LA P.T.T. Șl STEAUA

HANDBAL LA ZI
S-a reluat Campionatul diviziei 

„B“ de handbal. Rezultatele etapei 
a xu-a :

MASCULIN. Seria I : 
Găești — A.S.A. Buzău 
Dacia Pitești — Comerțul Marina 
Constanța 15—14, Moldosin Vaslui 
— Petrolul Teleajen 26—26, Cal
culatorul IIRUC București — 

București 20—17, 
— știința Bacău 

Nitramonia Făgăraș —

Arctic 
22—21,

I.E.F.S.

Desfășurată duminică dimineață 
pe pista de zgură a Stadionului 
tineretului din Capitală, ultima 
etapă a competiției de marș do
tată cu „Cupa Primăverii" a be
neficiat, în fine, de o veritabilă 
zi de... primăvară. Deși inițial i 
se preconizase un caracter . mu
nicipal, competiția s-a bucurat 
pînă la urmă de o frumoasă par
ticipare la nivel republican (la 
etapa a Il-a, de exemplu, au 
participat 130 de sportivi, dintre 
care peste 80 din provincie, re- 
prezentînd cluburi și asociații din 
18 județe).

Ultima etapă a consfințit victo
ria asociației sportive P.T.T. 
București — unitate cu vechi tra
diții în această probă atletică — 
ai cărei reprezentanți au avut

comportări constante la un nivel 
bun de-a lungul celor 3 secvențe 
ale întrecerii. Comportări merito
rii au mai avut reprezentanții 
Stelei și cei ai C.S.M. Craiova.

Rezultate : seniori (10 km) î 
Gh. Frecățeanu (Steaua) 42:22,0, 
I. Păun (Steaua) 42:22,5, C. Sofron 
(P.T.T.) 42:30,0 ; juniori I (5 km): 
F. Crețu (Steaua) ; juniori II : 
(5 km) : F. Chicoș (C.S.S. 4) ;
începători (2 km) : I. Velișcu 
(C.S.M. Craiova) ; senioare (3 
km): Nicoleta Dinu (P.T.T.)
14:56,0, Vienușa Coșeriu (C.S.Ș. 
Vaslui) 17:10,0 ; junioare I (3 
km :) Agneta Niță (C.S.M. Bu
zău) ; junioare III (2 km) : Cor
nelia Meszaros (C.S.M. Aiud) ; 
începătoare (1 km) : Dumitra A- 
lecu (Steaua). (Andi VIL AR A).

AZI, ULTIMA ETAPA IN CAMPIONATUL FEMININ 
DE VOLEI

Ultima etapă a campionatului 
feminin, înaintea turneelor finale, 
programează astăzi jocuri ce se 
anunță deosebit de echilibrate, 
în special prin lupta în care sînt 
angajate echipele din subsolul 
clasamentului.
Baia Mare : 
Constanța :

Rm. Vîlcea : 
București :

în acest sens, cel 
MARATEX 
CHIMPEX 
FARUL 
CHIMIA 
DINAMO

CALCULATORUL

mai interesant meci pare a fi cel 
dintre Calculatorul și Flacăra ro
șie, prima echipă încercînd să se 
desprindă de zona periculoasă, 
iar cea de-a doua vizînd o pro
movare de ultimă oră între pri
mele șase echipe ale Diviziei ,,A“.
— PENICILINA IAȘI
— C.S.U. I.M.N. GALATI
— C.S.M. LIBERT. SB.
— ȘTIINTA BACAU
— UNIV. CRAIOVA
(sala Dinamo, ora 16,30)
— FLACĂRA ROȘIE 
(sala Olimpia, ora 15)

IN MECI RESTANȚA : STEAUA - EX
PLORĂRI BAIA MARE (m) 3-0

în sala Agronomia s-a desfă
șurat ieri, partida restanță din
tre divizionarele ,,A" masculine 
de volei Steaua și Explorări Ba
ia Mare. Jocul a saitisfâcut 
mai în parte exigențele 
public 
numai 
derei, 
Steaua - - ___ . _
cane l-a cîștigat în doar 50 de 
minute, cu 3—0 (2, 9, 7), practi- 
cînd un joc modem, în viteză 
mult sporită față de adversara eii. 
cu combinații bine puse la punct, 
atît pe centru, cit și pe zonele 
laterale, alternate cu atacuri din 
linia a doua, pentru care meri
tul revine coordonatorului P. 
Ionescu, ieri în formă. Totoda
tă, elevii lui G. Bartha și V. 
Dumitrescu au lăsat o impresie 
bună și prin intervențiile din 
linia a doua.

în schimb, băimărenii — de 
la care se aștepta, evident, mai 
mult — ‘ ‘ • — -
nerv, în 
sextetul lor neizbutind să acțio
neze la _ ‘___  _ Is
cările antrenorului Al. Manț de 
a-1 face mai competitiv prin 
schimbări de așezare și de ju
cători. Oaspeții s-au. regăsit doar 
pentru puțin timp, în prima par
te a setului secund (cînd au și 
reușit să egaleze scorul la 91). 
în rest. . .

Arbitrii D. Dobrescu si V. Vră- 
jescu

nu- 
_____  . ______ unui 

destui de numeros, adică 
în privința evoluției 11- 
fiormația bucureșteană. 

a dominat net meciul, pe

STEAUA — Ionescu (Pădurețu). 
Dascălu. Pentelescu, Pralea, Mi
na, Săniuță ; EXPLORĂRI — Stai- 
cu (Tutelea. Bujor), 
(Bălaș), Ignișka (Strauff), 
(Bujor, Staicu), Arbuzov, 
cheș. (A. BREBEANU).

TURNEE DE JUNIORI

Moroianu 
Mâțu 
Cor

des-

băimârenil
s-au mișcat greoi, fără 
toate compartimentele,

unison, cu toate încer-

au condus bine echipele:

• între 11 și 15 aprilie se
fășoară turneele pe serii ale Di
viziei naționale școlare și de ju
niori, la care participă cîte 18 
echipe de fete și băieți califi
cate (15) și invitate (3) în urma 
campionatelor. Turneul feminin 
este programat la Tîrgoviște, unde 
se vor întrece formațiile C.S.S. 
din P. Neamț, Suceava, Focșani, 
Constanța, București (Matei Ba- 
sarab), Craiova (două echipe),
Caransebeș, Pitești, Tîrgoviște, 
Sibiu, Bacău, Tg. Mureș, Cluj- 
Napoca, Turda și Dinamo, Con
fecția și Viitorul din București. 
Turneul masculin - —
la Tg. Mureș, unde participă echi
pele C.S.S. din Ploiești, Suceava, 
P. Neamț, Tulcea, București (Nr. 
1, Steaua, Energia și Lie. 12), 
Craiova, Caransebeș, Blaj, Timi
șoara, Tg. Mureș, Cluj-Napoca, 
Baia Mare (nr. 2), Dej, Constan
ța și Dinamo București.
• Faza de zonă a campionatu

lui de calificare pentru Divizia 
națională de juniori și școlari se 
va desfășura între 18 și 22 apri
lie în localitățile : Bîrlad, Rm. 
Sărat, Drobeta Tr. Severin și To- 
plița (la fete), Brașov și Alba Iu- 
11a (la băieți).

se desfășoară

C.S.U.
C.S.M. Borzești
18—15, 
C.S.U. Galați 27—21. Seria a Il-a: 
Șuiorul Baia Sprie — H.C. Minaur 
II Baia Mare 22—19, Metalul Hu
nedoara — Unio Satu Mare 31—25, 
Metalul Copșa Mică — Voința Se
beș 26—19, Strungul Arad — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 15—12, Uni
versitatea Craiova — Unirea Cluj- 
Napoca 28—18, Metalul IURT Lu
goj — Tehnometal Timișoara 
20—17.

FEMININ. Seria I ; Textila Do
robanțul Ploiești — Vulturul Plo
iești 16—9, Universitatea I.E.F.S. 
București — Filatura Focșani
17— 18, Confecția Bacău — C.F.R. 
Craiova 21—21, Relonul Săvinești 
— Chimia Brăila 21—15, Carpatex 
Brașov — Precizia Vaslui 24—14, 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Trainica 
Pucioasa 27—15. Seria a Il-a : 
Constructorul Baia Mare — Tri- 
cotextil Sighet 13—18, Industria 
ușoară Oradea — Nitramonla Fă
găraș 22—18, Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca — Textila Zalău
18— 21, C.S.M. Sibiu — Chimia 
Arad 26—15, Textila Sebeș — Glo
ria Bistrița 21—21 (în meci res
tant din turul campionatului : 
Textila — C.S.M. Sibiu 17—24), 
Voința Odorhei — Constructorul 
Hunedoara 17—16.

ETAPA A IlI-a A 
PRIMAVARA" LA 
MASCULIN. Seria I : STEAUA — 
TRACTORUL BRAȘOV 38—23, 
RELONUL SĂVINEȘTI — INDE
PENDENTA CARPAȚI MÎRȘA
19— 21. DINAMO BV. — DINAMO 
BUCUREȘTI 29—28. Seria a Il-a î 
MINERUL CAVNIC 
SITATEA CLUJ-NAPOCA 
CONSTRUCTORUL C.S.U. 
DEA — POLITEHNICA 
ȘOARA 22—16, CONSTRUCTORUL 
ARAD — H.C. MINAUR II BAIA 
MARE 28—27.
Gh. Lorincz, O. Berbecaru, 
Secăreanu, A. Crișan).
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HANDBAL

UNIVER- 
35—30, 
ORA- 
TIMI-

(Corespondenți :
“ ' V.

TENIS DE MASĂ
în Sala sporturilor din Bistrița 

s-a desfășurat etapa finală a 
Concursului republican individual 
(juniori și copii) la tenis de ma
să, la care au luat parte peste 
200 de competitori din asociațiile 
și cluburile din toată țara. Iată 
cîștigătorii : cat. 10—12 ani — fe
minin, simplu — Adriana Năs- 
tase (Juventus ’83), dublu — A- 
driana Năstase, Maria Cocoș (Ju
ventus ’83) : masculin, simplu : 
Gabriel Anastasiu (C.S.M. Buzău); 
dublu : Stoian Sîrbu, Sergiu Chi- 
for (C.S.M. Cluj-Napoca) ; dublu 
mixt ; Simona Coroian (C.S.Ș. 
Rovine Craiova), Mircea Vitan 
(Pionierul Craiova) ; cat. 13—14 
ani — feminin, simplu : Emilia 
Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 Buc.) ; 
dublu — Camelia Oțelea, Anda 
Gîrbină (Metalul C.S.Ș. Rm. Vîl
cea) : masculin, simplu ! Valen
tin Pîrvu (Pionierul Craiova) ; 
dublu : Zoltan Zoltan, Daniel Cio- 
ca (C.S.M. Cluj-Napoca) ; mixt : 
Camelia Oțelea (Metalul C.S.S. 
Rm. Vîlcea), Ion Mihalache (Uni
versitatea Craiova).

De menționat că sportivele Emi
lia Ciosu. Camelia Oțelea și Anda 
Gîrbină - - -
F.R.T.M. 
și Doina

se pregătesc la Centru 
(antrenori
Badi).

L. Gheorghiu

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
in 

tere, 
tinuă . .
aceeași Intensitate ca șl în plin 
sezon, dacă nu cumva este mai 
bogată In această lună aprilie, în 
care sînt anunțate nu mal puțin 
de 7 competiții. Cea mal Impor
tantă dintre ele, „Cupa Româ
niei", al cărei turneu final se va 
disputa la Miercurea Ciuc între 
9 și - - ‘

ciuda temperaturii în creș- 
activitatea hocheistică con- 
pe patinoarele acoperite cu

14 aprilie. Vor lua parte cele

ULTIMELE COMPETIȚII

mai bune echipe de club : Steaua 
București, S.C. Miercurea ‘ 
Dinamo ~
Miercurea Ciuc, 
gheni și Dunărea Galați. Compe
tiția se va disputa sistem turneu, 
fiecare cu fiecare, cu 
puncte.

în zilele de 6 și 7 
Gheorgheni și Galați 
pută barajele pentru _
„A" șt „B“. Pe patinoarul de la

DE SCHI ALPIN ALE 
SEZONULUI

Ciuc, 
București, Progresul 

Avîntul Gheor-

Gheorgheni se vor 
blu meci echipele 
lăți și I.M.A.S.A.

adițlune de

aprilie, la 
se vor dis- 

categoriile
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o singac

POHTAR

în 
loc _ ____________
competiții de schi alpin ale se
zonului, rezervate tinerelor cate
gorii de sportivi. în scopul pre
lungirii cit mai mult posibil a 
sezonului specific, federația de 
specialitate, în colaborare cu co
misia de schi a județului Brașov, 
a procedat la organizarea urmă
toarelor concursuri pentru ju-

următoarele zile vor avea 
la Poiana Brașov ultimele

nlori : „Cupa Steagul roșu* (6— 
7 aprilie) : „Cupa C.S.U. Brașov* 
(9—10 aprilie) ; „Cupa Brașovia* 
(11—12 aprilie) ; „Cupa Dinamo* 
(14—15 aprilie).
• Ștafeta 4 X 10 km din ca

drul „naționalelor" de schi fond 
seniori a revenit echipei A.S.A. 
Brașov în lh 57:13, față de 
2h 00:42 realizat de Dinamo IV 
Brașov.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL INTERN LA TIR
Sfîrșitul acestei sâptămîni cu

prinde două interesante competi
ții de tir, ambele programate în 
Capitală. La poligoanele Dinamo 
(acoperit) și Tunari vor avea loc 
întrecerile „Cupei primăverii" la 
arme cu aer comprimat și cu

glonț. întrecerile încep joi șl se 
încheie duminică. Stmbătă șl du
minică, la Herăstrău, va fl orga
nizată prima reuniune a anului 
în aer liber la tir cu arcul. In 
program, un concurs de simplu 
F.I.T.A., masculin și feminin.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA „EXCURSIILOR"
PRONOEXPRES DIN 4 APRILIE 
1984. Faza I : Extragerea I : 38 
2 7 25 29 26 ; Extragerea a B-a : 
14 15 5 9 13 17. Faza a Il-a : Ex
tragerea a Ht-a : 
total de ciștiguri 
din care : 211.748
Il-a.

• CÂȘTIGURILE
CEPȚIONAT.E 
DIN 25 MARTIE 
Categoria 1:7 _______ ___ „ _
17.500 lei; cat. 2 : 3 variante 100% 
a 18.454 lei, sau la alegere, o 
excursie de 2 locuri în R.P. Un
gară sau R.D. Germană șl di
ferența în numerar șl 8 variante 
25% a 4.614 lei sau o excursie de 
un singur loc în R.P. Ungară sau

31 29 2. Fond 
: 1.018.813 Iei, 
lei la faza a

>1 
TRAGERII EX- 

PRONOEXPRES 
1984. Faza I. 

variante 25% a

R.D. Germană și diferența în 
numerar ; cat. 3 : 6 variante 100% 
a 8.024 iei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în R.P. Ungară 
sau R.D. Germană și diferen
ța în numerar și 22 variante 25% 
a 2.006 lei ; - - —
a 1.337 lei ; 
lei ; cat. 6 : 
7 : 11.512 a 
Categoria A 
35.728 ied ; cat. B : . ________
UOO% a 5.497 lei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în R.P. Unga
ră sau R.D. Germană si dife- 
rența în numerar și 2 variante 
26% a 1.374 lei ;
a 1.832 lei ; cat. D : 73,50 
Id ; cat. E : 210,50 a 170 
cat. F : 6.400,50 a 40 lei.

Intilnl în du- 
Dunărea Ga- 

__________ ________ Sf. Gheorghe, 
iar la Galați, Metalul Rădăuți și 
Petrolul Ploiești.

Formațiile de juniori I șl n 
sînt chemate și ele să-șl dispute 
întlietatea. Astfel, la Miercurea 
Ciuc, între 16 șl 20 aprilie, va 
avea loc al treilea turneu (ulti
mul) al campionatului republican 
de juniori I, la care vor lua 
parte : C.S.Ș. Dunărea Galați, 
C.S.ș. Sport Club Miercurea Ciuc, 
Steaua București, Petrolul Plo
iești, C.S.Ș. LM.A.S.A. Sf. Gheor
ghe și C.S.ș. Suceava. La Galați, 
intre 10 șl 14 aprilie, se va des
fășura al 4-lea turneu, cel eare 
va încheia Concursul republican 
al juniorilor II. Participă : C.S.Ș. 
2 Galați, C.S.Ș. Gheorgheni, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, Triumf Bucu
rești, C.S.ș. Sf. Gheorghe, C.S.M. 
Dunărea Galați.

La Miercurea Ciuc, între 16 șl 
18 aprilie, C.S.Ș. 2 Galați, C.S.Ș. 
Gheorgheni, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc și C.S.Ș. Suceava vor lua 
parte la ultimul turneu (al doi
lea) al Concursului republican al 
speranțelor, odată încheiat aces
ta, la Gheorgheni, Intre 19 șl 21 
aprilie, se vor întrece echipele 
C.S.Ș. 2 Galați, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc și Școala generală Clumani, 
Ia turneul final al Concursului 
pentru copii. în sfîrșit, în „Cupa 
unităților sportive ” "
disputa turneul 2 
Galați, între 10 șl 
tlclpă echipele : 
ghenl, C.S.Ș. 2
Miercurea Ciuc, C.S.Ș. Suceava și 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe. (M. T.).

școlare* se va 
(ultimul), la 

14 aprilie. Par- 
C.S.Ș. Gheor- 
Galațl, C.S.Ș.
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cat. 4 : 69 variante 
cat. 5 : 146 a 632 

712,75 a 100 lei ; cat.
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: 1 variantă 25% a 
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12 GOLURI 
3 din 11 m.

11 GOLURI 
din 11 m.

10 GOLURI 
mătaru, Pițurc;

9 GOLURI ; 
peanu, Tulba.

8 GOLURI : 
mescu — 5 din

LOTUL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

și Petre Coman — luptătorii 
din lotul de „libere*4 pot primi 
calificativ mulțumitor pentru 
stadiul actual al pregătirii 
lor. Cu rezistență și forța de 
concurs și-au dominat aproape 
toți adversarii întîlniți, dar 
Ia capitolul tehnico-tactic — 
(executarea unor procedee 
de contraatac în picioare și la

„parter") răm 
remediat, D 
pînă la „euruț 
sit pentru îi 
ror minusuri 
în turneele din 
tru ridicarea 
torilor cate ai 
rile selecției 1; 
concurențe cai 
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RAPID 0
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi : 9—14 (pe poarta : 2—5). Cor- 
nere : 5—6. A marcat M. SANDU
(min. 43).

RAPID : MÂNU - Popescu (min. 46 
St. Popa), Sameș, Grig ore, A. Dumi
tru — Ion Ion, RADA, Mincu — Pe- 
truț, Cojocaru (min. 62 Avrom), Manea.

SPORTUL STUDENȚESC î Spertotu 
— M. MIHAIL, Cazan, lorgulescu, 
Munteanu 1*1 — Șerbânicâ (min. 82 Bur- 
chel). Pana, CORAȘ — Terheș (min. 
79 Munteanu I), M. SANDU, HAGI.

A arbitrat satisfăcător R. Petrescu 
(Brașov) ; la N-rwe : C. Volcu și M. 
Constantin eseu (ambii din București).

Cartonașe galbene : MANEA, PANA, 
MUNTEANU II, IORGULESCU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—2 (1—1).
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Ivăzut mai 
Mircea San- 
I talonîndu-i 
|Am remăr
ită jocului 
KTXdc lângă 
I, șuturile pu
toare ale Iul

36), aceștia 
Horii golului 
iu min. 43. 
într-o cursă 

I Ia .linia de 
Snap?Ț și M. 

balonul din 
p de adver- 
I. din întoar- 
| Splaiul stu- 
il ^fcoidului, 
fnuUBi min.

22, cînd Cojocaru a centrat din 
viteză spre partea opusă și 
Manea a șutat din voleu, peste 
poartă.

După pauză, giuleștenii sânt 
mai activi și, în min. 65 și 66, 
sînt aproape de gol, dar Petruț 
trimite peste poartă, ca apoi 
Speriatu să fie obligat să cu
leagă balonul din picioarele 
a doi adversari. Minutele trec, 
ineficacitatea feroviarilor se 
„cronicizează", Sameș încearcă 
să dreagă ceva, St. Popa iro
sește încă o ocazie bună (min. 
83), dar tot studenții stat pe 
punctul de a înscrie în finalul 
partidei, cînd Coraș (min. 89) 
nu l-a putut învinge pe Mânu, 
la 6 m de buturile acestuia, iar 
Munteanu I (min. 90) a luftat 
la 4 m de poartă...

Paul SLÂVESCU

ASPEJILOR LIMITEAZĂ SCORUL
lefon). Ca de 
h meci pare 
I situației în 
brsarului (în 
Itru tîrgoviș- 
I echipă cu 
■i), partida a 
Iptate, foarte 
I primit o re- 

viguroasă 
btenilor, care 

judttori din 
b a harnicu- 
pen Popescu, 
at categoric 
Furile și cor
ii beneficiat), 
lucrurile au

POLITEHNICA IAȘI 2 (1)
C.S. TÎRGOVIȘTE 0

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp noros, însorit spre final ; specta
tori — circa 5 000. Șuturi : 20—5 (pe 
poartă : 8—1) Cornere : 11—0. Au mar
cat : SERTOV (min. 10) și BURDUJAN 
(min. 87, dim 11 m).

POLITEHNICA : Bucu - Sigmkean, 
Anton, URSU, CIOCÎRLAN - PaveHuc 
(mim. 73 Gheorghiu), BURDUJAN, Flo
rean — Cioaca (min. 85 M. Radu), 
SERTOV, LALA.

C. S. TÎRGOVIȘTE : MIA - N icul eseu, 
Dușmanu, ENE, Turcu — Budeanu, 
AGIU, Tudor (min. 73 Niculcioîu) — 
Isaia, Ghergu, O. Popescu.

A arbitrat bine M. Stoenescu ; la 
Iwie : 7. Iliescu (ambii din București) 
și FI. Popescu (Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe 0—1 (0—1).

loarece, pe de 
Mia a apărat 

de alta exe-

epede scorul
Iun corner e- 
lan, SERTOV 
pherit și a 
i capul în 
bare înregis- 
rnin. 21 (Ser- 
Izită în apro- 

41 (Paveliuc 
m. dar Mia 

Lai). Singurul 
oaspeților a 

I 24 cînd, la 
Popescu, Agîu 
ctt capul, la 

bl ttn dreap-

I tîrgoviștenii 
1 la mijlocul

terenului, ieșenii reușesc cîteva 
atacuri periculoase. în n)in. 52 
— centrare Lala. sut Florean, 
Mia intervine din nou prin- 
tr-un reflex uimitor; min. 57 
și 63 portarul tîrgoviștean In
tervine din nou salvator Ia ac
țiunile lui Cioacă și Sertov ț 
min. 80 Lala șutează peste 
poarta goală. Cu trei minute 
înainte de fluierul final, Poli
tehnica Iași obține golul care 
risipește orice emoție, prin 
BURDUJAN, care a transfor
mat lovitura de pedeapsă dic
tată pentru îmbrîncirea In 
careu a lui Sertov, de către 
Niculescu.

Eftimie IONESCU

GOLGETERII
iraș, Grosu —

lăcătuș — 1 

lugustin, Că-

7 GOLURI : Gabor, Roznai, 
Georgescu (F.C. Bihor). 

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI-
ragnea, Cîm-

;u, Balint, Irl- 
m.

Situația la zi . ta „clasa
mentul adevărului* este urmă
toarea (între paranteze dife
rența de golaveraj) :

SERE
deficiente de 

gur, timpul 
— va fi folo- 
urarea tutu- 

evidențiate 
est an și pen- 
alorii luptă- 
ntraL.in vede- 
livelul marii 
se anunță Ia 
-mene și, mai 
Olimpice.

+12 
+11

Dinamo 
Steaua

1.
2.
3. Univ. Craiova + 6
4. F.C. Argeș + 5
5. Sportul stud. + î
6. S.C. Bacău + 2
7. F.C. Bihor + 1
8. „Poli." Iași 0 (-2)

9—10. Chimia Rm. VI. 0 (- 5)
Jiul 0 (- 5)

11. F.C. Olt — 1 (+ 5)
12. F.C. Baia M. — 1 (—12)
13. Rapid — 3
14. Corvinul — 4 (+ 3)
15. A.S.A. Tg. M. — 4 (—10)
16 Petrolul — 6
17. Dunărea — 8
18. C.S. Tîrgoviște —14

CRAIOVA, 4 (prin telefon). 
Prefațat de o frumoasă festivi
tate prilejuită de apariția lui 
Ștefănescu pentru a 400-a oară 
pe scena primei Divizii, meciul 
dintre Universitatea și Jiul (în
cheiat pe întuneric) n-a oferit 
spectacolul așteptat de public, 
în marea majoritate a timpului 
jocul a avut un singur sens, 
spre poarta excelentului Cavai, 
cu rare și inconsistente contra
atacuri ale oaspeților. Dealtfel, 
petroșenenii n-au reușit să 
creeze decît o singură fază mai 
periculoasă pentru portarul cra- 
iovean și al naționalei, aceea 
din min. 67, cînd Găman l-a 
surprins pe Lung cu un șut de la 
circa 25 de m respins cu dificulta
te în corner. în schimb, cu ambr- 
ția foarte vizibilă de a obține 
un rezultat de egalitate, ei s-au 
apărat strașnic, în numeroase 
momente cu întreg efectivul 
masat în propriul careu și în 
preajma lui. Această tactică 
ultradefensivă le-a adus în cele 
din urmă cîștig de cauză, deoa
rece craiovenii — handicapați 
în meciul de azi prin absența 
mai multor titulari — nu au 
reușit să o contracareze cu efi
ciență. Gazdele au dominat ca
tegoric, au centrat de zeci și 
zeci de ori în careul oaspeților 
dar, în afara unei suite de cor
nere, n-au putut obține nimic 
mai mult. Chiar șl în acele 
cîteva situații în care au izbu
tit să treacă de barajul defen-

GOLURI LA ÎNCEPUI Șl ÎN FINAL
PITEȘTI, 4 (prin telefon). — 

Piteștenii. lansați. deschid 
foarte repede scorul. La a doua 
sa șarjă pe dreapta, D. Zam
fir dezechilibrează apărarea 
bihoreana, balonul, ușor deviat 
și de vint. ajunge ptaă Ia 
NICA, portarul Liliac îi iese 
in întimpinare, dar nu~l poate 
împiedica pe vîrful de atac al 
Iui Dobrin să trimită balonul in 
plasă. Era doar min. 2. In 
continuare, argeșenii. împinși 
mereu spre careul advers de 
Iovănescu si Badea, vor reuși, 
peste alte zece minute. să-și 
mărească avantajul : același
Nica pornește, cu viteza-i cu
noscută. de la centrul terenului, 
nimeni nu-1 mai poate ajunge, 
intră decis în careu, se cioc
nește cu portarul Liliac. ba
lonul deviază din acesta pină 
la IGNAT, care, liber. înde
plinește o simplă formalitate:
2— 0. în min. 17 putea fi chiar
3— 0. la o centrare a lui Jur- 
că, reluată direct, dar imprecis, 
de D. Zamfir, din poziție ide
ală. Apoi jocul se echilibrează, 
oaspeții, ajutați si de vînt. ob
țin o suită de 5 cornere. ră
mase însă fără rezultat O sin
gură dată, în min. 32. Ile a- 
junge in situație clară de gol. 
dar șutează slab și Cristian res
pinge.

După pauza, deși au vîntul 
aliat, pitestenii cad deseori ta 
capcana ofsaidului întinsă de 
apărarea oaspeților. Totuși. în 
minutele 46 și 53, Moiceanu și, 
respectiv. Roman se află pe 
punctul de a majora scorul. 
Foarte interesant va fi momen-

DUDU GEORGESCU, REDIVIVUS!
BACAU, 4 (prin telefon). Dor

nici să infirme rezultatul de la 
Baia Mare, fotbaliștii de la 
S.C. Bacău s-au aruncat în a- 
tac din primele minute. Avînd 
în Dudu Georgescu un jucător 
cu mare poftă de joc și ta 
Adolf un dispecer de valoare, 
băcăuanii construiesc atac du
pă atac și chiar în min. 10 
fosta „gheată de aur" a Euro
pei trece pe lingă deschiderea 
scorului. Nu-i mai puțin ade
vărat că și Udrea a fost atent 
și a intervenit salutar la a- 
ceastă minge. în continuare, 
tot DUDU GEORGESCU este cel 
care iese în evidență ta mi
nutele 15, 22 și mai ales 25, 
cînd reușește un „cap" de mare 
spectacol, peste portarul Roșea, 
în poarta vilcenilor și scorul 
devine 1—0 pentru S.C. După 
gol, vîlcenii desfac jocul și ies 
mai mult la atac, astfel că ta 
min. 38 notăm primul șut al 
oaspeților, autor fundașul Te- 
leșpan! După pauză, D. GEOR
GESCU mărește diferența Ia 
2—0 (min. 63), tot prtatr-o 
frumoasă lovitură de cap.

Jocul este din ce în ce mai 
disputat, apar și unele ...aspe
rități, arbitrul Ion Velea este 
nevoit să intervină tot mai 
mult. Pe acest fond de joc, 
în min. 76, ANCUȚA înaintează, 
nestingherit pe partea stingă și 
fructifică o pasă primită de Ia 
Alexandru : 2—1. Stimulați de

UNiV. CRAIOVA 0
JIUL 0

Stadion „Centrai" ; teren bun ; 
timp ploios ; spectatori — circa 25 000. 
Șuturi : 20—3 (pe poartă : 8—1).
Cornere : 15—5.

UNIVERSITATEA : Lung - Ad. Po
pescu. T1LIHOI, ȘTEFĂNESCU, Ungu- 
reanu — Săndoi (min. 51 Bica), Bicu, 
IRIMESCU - CRIȘAN, Cămătaru. 
Cîrtu.

JIUL : CAVAI - V. POPA, FLO- 
RESCU, M. Popa, STANA - Szekely. 
Dosorr, GĂMAN (min. 76 Muia) — 
Stoinescu, Losconi, BAlUTA.

A arbitrat foarte bine S. Necșu- 
lescu (Tîrgoviște) ; la linie : M. Stă
nescu (Tați) și M. Ludoșon (Sibiv).

Cartonase galbene : M. POPA, 
DOSAN.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1 (1—1).

siv al Jiului, craiovenii nu l-au 
putut învinge totuși pe Cavai. 
De două ori, în min. 35 și 50. 
Cămătaru a încercat de la nu
mai 5—6 m să trimită mingea, 
cu capul in plasă, dar Cavai 
s-a opus excepțional. Mai 
Înainte, ta min. 14, de aseme
nea la un „cap" al lui Cămă
taru, bara a fost aceea care l-a 
salvat chiar și pe Cavai.

Avînd în vedere desfășurarea 
partidei, Universitatea ar fi 
meritat victoria, dar și Jiul 
merită punctul cîștigat prin 
modul formidabil în care a 
luptat în apărare.

Constantin FIRĂNESCU

F.C. ARGEȘ 3 (2)
F.C. BIHOR 1 (0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp 
frumos, vînt ; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi : 15-7 (pe poartă : 6—3). Cor
nere : 5—6. Au marcat : NICA (min. 
2), IGNAT (min. 12), ROMAN (min. 
81) și MUREȘAN (tnin. 84 din 11 m).

F. C. ARGEȘ : Cristian — M. Zamfir, 
POPICU, Moiceanu, ROMAN — Ba
dea (min. 60 Tulpan), IOVĂNESCU, 
Ignat (min. 75 Ploaie) — D. ZAMFIR, 
NICA, Jurcă.

F. C. BIHOR : Liliac (min. 14 Ba- 
lasz) — Diana, Zare, Dumitrescu, 
Nițu - BISZOK, MUREȘAN, Tămaș 
— lie, Filip (min. 73 Szucz), GEOR
GESCU.

A arbitrat foarte bine M. Nicules
cu ; la linie : Th. lonescu (ambii din 
București) și I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-0 (0—0).

tul din min. 65, cînd se ratea
ză două ocazii imense : una 
la poarta lui Balasz (șut ta 
bară al lui Jurcă). cealaltă — 
la poarta lui Cristian: Geor
gescu. scăpat singur, intră In 
unghi mort. Ultimele 10 mi
nute vor aduce iarăși goluri. 
Trecut mijlocaș, ROMAN, scă
pat iar, în min. 81. de sub su
pravegherea apărătorilor ad- 
verși, șutează violent sub trans
versală, iar cu 6 minute îna
inte de final. Tulpan îl faul
tează în careu pe Georgescu si 
MUREȘAN transformă penal- 
tyul : 3—1.

Absolut meritată victoria gaz
delor.

Laurenfiu DUMITRESCU

S.C. BACAU 2 (1)
CHIMIA RM. VÎLCEA 1 (0)

Stadion ‘„23 August" ; teren bun ; 
timp foarte frumos : spectatori — 
circa 6 000. Șuturi : 17—4 (pe poartă : 

9—3). Cornere : 11—2. Au morcot :
DUDU GEORGESCU (min. 25 5I 63) si 
ANCUȚA (min. 76).

S. C. BACAU : Mangeoc — Andrieți 
Arteni, Cârpaci, PENOFF — Avodanet, 
ADOLF, C. Solomon - ȘOIMAN, D. 
GEORGESCU. Mihut-

CHIMIA : ROȘCA — Tele$pon, Preda, 
Udrea. Cincă — Vergu, lovon, Lazăr 
(min. 75 Alexandru), Carabageac — 
Verigeanu (min. 32 ANCUȚA). Buduru.

A arbitrat bine I.Velea ; la Mnîe : 
C. Bîtlan (ambii din Craiova) și P. 
Bala, (București).

Cartonase galbene : AVĂDANEI.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—1 (0—0).

gol, vîlcenii acționează cu mult 
mai multă vitalitate ca pînă a- 
tunci și încearcă egalarea, dar... 
scorul putea deveni 3—1, în 
min. 87, cînd Mihut execută 
defectuos lovitura de la 11 m, 
dictată în urma unui fault al 
lui Teleșpan asupra lui Șoiman. 
Portarul vilcean. atent, se a- 
runcă pe direcția balonului, îl 
scapă, dar revine și ii prinde.

O victorie meritată, obținută 
doar la limită, în urma unei 
superiorități categorice.

Mircea TUDORAN

HUNEDOARA, 4 (prin tele
fon). Greu, neașteptat de greu 
pentru gazde acest med. A 
fost absența lui Văetuș pentru 
cartonașe galbene, Laurențiu 
Moldovan și Dubinciuc au făcut 
întinderi. Klein a acuzat și el 
ceva, a fost randamentul slab 
al unor jucători — toate împle
tind asupra evoluției „alb-ne- 
grilor" ; dar trebuie să remar
căm și prestația echipei vizi
tatoare (citiți raportul șuturi
lor) care, ta repriza a doua, 
a controlat jocul cu autoritate. 
Gazdele au beneficiat de un 
Klein laborios și inspirat, din 
centrarea căruia, în min. 26, I. 
PETCU a înscris cu capul un 
gol spectaculos. Pină la pauză, 
inițiativa au avut-o mai mult 
hunedorenii, însă carența în 
finalizare i-a privat de un gol 
sau două în plus — lipsa de 
inspirație a lui Gabor (min. 45 
— șut slab de la 6 m !), ca și 
scăderea de formă a lui Mateuț 
slăbind randamentul comparti
mentului din față.

După pauză, spectatorii ve
deau pe teren numai... galben 
(culoarea echipamentului lui 
F.C. Olt). Oasqeții jucau cu de
zinvoltură, în min. 49 Alexa 
s-a remarcat la șutul lui Mi- 
nea. în min. 57 Radu II a ra
tat o mare ocazie la centrarea 
lui Iordache. Minutele păreau o 
veșnicie pentru hunedoreni, 
'trio“-ul Minea — Eftimie — 
Kal'.o era dezlănțuit și, cînd 
nimeni nu se mai gîndea la așa 
ceva, gazdele și-au mărit a-

DECIZIE FĂRĂ DREPT DE APEL
GALAȚI, 4 (prin telefon) Jo

cul începe în nota de dominare 
a gălățenilor care, in min. 5, au 
o primă ocazie de gol, dar șutul 
de la 16 m. al lui Soare trece 
puțin pe lingă bară. Petrolul dă 
o ripostă solidă, mărginindu-se 
însă la un joc de apărare 
strictă, cu palide acțiuni de 
contraatac. In min. 30, Soare — 
care se remarcă printr-un mare 
travaliu și dorință de gol — 
ezită în careul de 16 m, ratînd 
o bună ocazie. în min. 38 șutul 
aceluiași jucător trece puțin pe 
lingă bară. Finalul primei re
prize aparține net gazdelor 
care, în min. 40, ratează prin 
Moțoc. Cea mai dramatică fază 
a primei părți a jocului se pe
trece în min. 45, cînd Butufei 
respinge cu capul de pe linia 
porții, iar Angheljnei. venit în 
atac, reia cu capul puțin pe 
deasupra porții goale.

După pauză, gălățenii joacă 
mult mai bine, cu o deosebită 
convingere in atac și în min. 
51 Ralea ratează o mare ocazie, 
șutind de la 10 m în bară. 
Ploieștenii fac față din ce în 
ce mai greu ofensivei Dunării 
și, în min. 75, inevitabilul se 
produce : Vaișcovici pătrunde 
impetuos în careu pe partea 
dreaptă, portarul Jipa îl faul
tează și BALABAN transformă 
impecabil lovitura de la 11 m. 
în min. 80, Soare (care a exce
lat în această partidă) cen-

VICTORIE
TG MUREȘ. 4 (prin telefon). 

Din start, A.S.A. s-a instalat în 
partea adversă de teren și a 
deschis destul de repede scorul, 
în min. 8, prin CIORCERI. 
Multă vreme, aspectul jocului 
a rămas același : duel Intre 
înaintarea localnicilor și apăra
rea supranumercă a băimăreni- 
lor. Și, firesc, situațiile de a 
majora scorul au fost nenumă
rate, însă Feher, mai ales în 
prima repriză, sau barele s-au 
opus. Așa s-a întimplat în min. 
13, cînd Botezan a șutat puter
nic și Feher a respins ; în min. 
25, Boloni, direct din lovitură 
de colț, a trimis balonul în 
transversală ; în min. 31, Mun
tean, de la 10 m lateral, a șu
tat, Feher a respins mingea în 
bară, de unde i-a revenit ta 
brațe. în min. 36, Botezan, de 
la 25 m, a expediat o „bombă" 
și din nou Feher a respins. 
După ce SZABO (min. 59), 
servit ca la carte de Boloni, a 
marcat al doilea goi, F.C. Baia 
Mare s-a văzut mai mult în joc, 
dar numai prin țesătura de 
pase de la mijlocul terenului ; 
băimărenii au ajuns în careul 
advers doar in min. 67, cînd 
Tulba a șutat năjirazntc de la 
18 m. dar Vodă a respins min
gea în corner și in ultimele 5

CORVINUL 2 (1)
F.C. OLT 0

Stadion Corvinul ; teren excelent ; 
timp închis, bun pentru fotbal ; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi : 8—16 (pe 
poartă : 5—6). Cornere t 10-3. Au
marcat : I. PETCU (min. 26) șl COJO
CARU (min. 88).

CORVINUL : ALEXA - Nicșa, Du
binciuc, ONCU, BOGDAN - L. Mol
dovan (min. 12 Gălan), I. Petcu, 
KLEIN - Gabor (min 71 Stoica). Co- 
iocaru, Moteuț.

F. C. OLT : Nițu — Prepeliță. Bum- 
bescu, Cățoi, MATEI — MINEA, M. 
Popescu (min. 46 Iordache), KĂLLO, 
EFTIMIE - Radu II, Le(a (min. 61 
State).

A arbitrat satisfăcător R. Matei ; 
ia linie : V. Alexandru (ambii din 
București) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : I. PETCU.
Trofeul Petschovschi : 9.
la speranțe : 7—3 (3—1).

vantajul. în min. 88, Klein (tot 
el) a executat impecabil o lo
vitură liberă, de pe stingă, _ și 
cel ce fusese un mare anonim 
pînă atunci, COJOCARU, a în
scris, cu capul, din careul mic, 
supraaglomerat. Cum s-ar spu
ne, unii joacă, alții marchează. 
Mingea centrată în bară de 
Prepeliță (min. 90) nu s-a 
transformat în meritatul „gol 
de onoare" al echipei F.C. Olt. 
Arbitrajul — fără greșeli mari ; 
trebuia să fie însă mai autori
tar cu unele durități ale apără
torilor localnici (abia în min. 
90 Petcu a primit cartonaș gal
ben).

Constantin ALEXE

DUNÂREA C.S.U. 2 (0)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 21—2 (pe poartă : 8—1). Cor
nere : 10—2. Au marcat : BALABAN 
(min. 75, din 11 m.) și RALEA (min. 
80).

DUNĂREA : Oană - MOȚOC, Gă
lan (min. 57 lehim), ANGHELINEI, Bo- 
rall - SOARE, Bejenaru (min. 50 
Comșa), Balaban — Vaișcovici, RA
LEA, Antohi.

PETROLUL : Jipa - Pancu, Butufei, 
CRÎNGAȘU (min. 52 Catinca), P. Gușă 
— Grigore, BĂRBULESCU, Gălățeanu 
(min. 68 Cîrlan) — Maca nu, Moldo- 
veanu, I. Gușă.

A arbitrat foarte bine I. Igna (Ti
mișoara) ; la linie : A Gheorghe (P. 
Neamț) și S. Rotărescu (lași).

Cartonașe galbene : GĂLĂȚEANU, 
VAIȘCOVICI.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1' (2—0)

trează spre RALEA și acesta 
împinge balonul în plasă, cu 
capul. Scorul putea fi majorat 
(și gălățenii meritau acest lu
cru, după aspectul general * al 
partidei) în min. 84, cînd 
Antohi, din poziție bună, șu
tează din nou în bară. în toată 
repriza a doua Petrolul * s-a 
cantonat în apărare, avînd o 
singură fază' periculoasă, cea 
din min. 55, cînd, la o greșeală 
a lui Gălan, Mocanu a șutat pe 
jos, pe lingă bară.

Radu URZICEANU

LFJFfiĂ
A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1)
F.C. BAIA MARE 0

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp noros, vînt ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi: 16—5 (pe poartă: 10—1). 
Cornere : 14—2. Au marcat : CIORCERI 
(min. 8) și SZABO (mîn. 59).

A.S.A. : Vodă - Szabo, Jenei. ISPIR, 
Gali - BOTEZAN, S. Dumitrescu 
(mîn. 75 Klan), BOLONI - CIOR
CERI, Fanîci (min. 65 Both II), Mun
tean.

F. C. BAIA MARE : Feher - Rus, 
Raț, IGNAT, Weissenbacher — BĂLAN, 
Sabău (min. 55 Roznai), Mureșan 
(mia. 73 Dragomirescu), Laiș — Buz- 
gâu, Tulba.

A arbitrat foarte bine M. Axente ; 
la linie : R. Cîmpeanu (ambii din 
Arad) și N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0-0.

minute, cînd au încercat să re
ducă din handicap. în schimb 
A.S.A. a mai irosit cîteva situ
ații favorabile, prin Muntean 
(min. 63), în min. 74, cînd Bă
lan a respins de pe linia porții 
la șutul lui Gali și în min. 85. 
cînd Both II a șutat slab și 
Feher a reținut balonul.

O victorie lejeră, rod al Unei 
superiorități nete.

Pompiliu VîNTILA
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TRECUTE CU BINE DE SPORTIVII ROMANI
Componenții lotului olimpic 

de judo au participat în ulti
mele două săptămîni la Campio
natele balcanice, de la Atena și 
Campionatele internaționale ale 
R.F. Germania, de la Koln. A- 
ceste turnee au constituit im
portante teste de verificare 
înaintea Campionatelor europe
ne, care vor avea Ioc la înce
putul lunii viitoare, în Belgia. 
Spre meritul lor, reprezentanții 
tării noastre — dincolo de pre
țioasele învățăminte — au ob
ținut și rezultate promițătoare. 
La întrecerile balcanice, rea
mintim, Constantin Niculae 
(cat. semiușoară), George Ciu- 
văț (ușoară), Mircea 
(semimijlocie) și Costel 
(semigrea) au cucerit 
de campioni balcanici, 
mația țării noastre a 
locul I în competiția pe echipe. 
Să mai precizăm că toți cei- 
' >lți judoka s-au situat pe lo- 

■rile 2 sau 3 la categoriile res- 
stive. De mulți ani sportivii 

>mâni nu

Frățică 
Năftică 
titlurile 
iar for- 
obținut

au mai dominat 
atît de clar competiția balcani
că.

La Koln, în cadrul unui con
curs de o amploare nemaiîntîl- 
nită de reprezentanții țării 
noastre — 599 de concurcnți (la 
„mondialele" de anul trecut au 
fost 204 judoka) din 28 de țări, 
superușorul Gheorgbe Dani s-a 
numărat printre 
tori. Constantin 
clasat pe locul 
Năftică, pe 5.

La înapoierea 
mania a sportivilor noștri am 
aflat și amănunte despre acest 
puternic turneu. Gheorghe Da
ni ne mărturisea la aeroport 
că, deși trecuseră 3 zile, era 
încă sub impresia turneului. 
El, împreună cu ceilalți colegi 
care au participat la aceste 
„internaționale", a intrat sîm- 
bătă dimineață în sala de con
curs, la ora 8,30 și au plecat 
noaptea, la 23,45. fără nici un 
fel de pauză pentru masă și 
odihnă ! In acest timp. Dani 
a susținut nu mai puțin de 7 
meciuri, pentru că la categoria 
sa au fost înscriși 82 de spor
tivi. Să recunoaștem, a fi pri
mul dintr-un număr atîf de 
mare de eoncurenți este intr-a

cei 7 învingă- 
Niculae s-a 

3. iar Costel

din R.F. Ger-

devăr o performantă. Cele mai 
dificile partide Dani le-a avut 
cu americanul Liddie și fran
cezul Le Sonn, pe care i-a în
vins clar la puncte. In celelal
te întîlniri, el a obținut 3 victo
rii prin ippon și 2 la puncte. 
Ne-a surprins că la meciul de
cisiv, cel din finală, nu s-a re
ferit, mai ales că era vorba 
despre un sportiv al țării gaz
dă. „Nu v-am spus nimic — 
ne-a răspuns Dani — pentru 
că pe Gliem, finalistul, l-am 
Învins cu yuko (5 puncte), mai 
ușor decîi pe alți adversari". 
La categoria lui Niculae au 
fost 116 eoncurenți. Din cele 7 
meciuri susținute, a pierdut 
doar unul, la Brenner (R.F.G.), 
cu care terminase la egalitate, 
dar arbitrii au acordat decizia 
...gazdei, lui Brenner. Asemă
nător au fost stopați din cursă 
Mircea Frățică și Costel Năfti
că, ultimul avînd, totuși, șan
sa recalificărilor.

Antrenorul Dorin Gavra, care 
i-a însoțit pe sportivii noștri la 
turneul de la Koln, a apreciat 
că toți s-au luptaț bine, evi- 
dențiindu-se Dani, Niculae și 
Năftică. In ansamblu, „inter
naționalele" R.F. Germania au 
oferit prilejul confruntării cu 
mulți eoncurenți care vor evo
lua și la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles. Ne referim în
deosebi la cei din Japonia, 
S.U.A., Mexic, Brazilia, Cana
da și Egipt. Cu cei din țările 
europene prezenți la acest tur
neu se vor reîntîlni la apro
piatele întreceri continentale.

Așadar, sportivii români au 
putut vedea tehnica de con
curs „la zi" a principalilor ad
versari cu care ar urma să se 
confrunte 1a Olimpiadă. Din 
onstatârile antrenorului Gavra 

am mai reținut că „olimpicii" 
noștri se află la un nivel co
respunzător stadiului lor de 
pregătire, urmînd ca în perioa
da care a mai rămas pînă la 
Jocurile Olimpice să fie puse 
la punct amănuntele.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
— ultima verificare importan
tă, înaintea „europenelor". Cam
pionatele internaționale ale 
României. (M.C.).

VILNIUS. Doar 26 de mutări 
s-au efectuat în cea de a ll-a 
partidă a finalei turneului can- 
didaților, dintre Garri Kaspa
rov și Vasili Smîslov și, la pro
punerea celui dinții, a fost 
consemnată remiza. Este cea de 
a opta remiză înregistrată în 
cadrul acestei întîlniri. în pre
zent scorul 
voarea lui 
partidă va

SOCI. In 
Irina Levitina și Lidia Seme
nova, cea de a 10-a partidă s-a 
încheiat cu victoria Levitinei, 

conduce cu 5,5 la 4,5 p .

este de 7—4 în fa- 
Kasparov. A 12-a 
avea loc astăzi, 
confruntarea dintre

mai trebuieIrinei Levitina îi
Un punct pentru a obține drep
tul de a o întilni, pentru titlu, 
pe campioana mondială Maia 
Ciburdanidze.

SARAJEVO. în penultima 
rundă a turneului internațio
nal, maestrul iugoslav Popovici 
l-a învins pe olandezul Tim- 
man, liderul întrecerii. Kurajița 
a cîștigat la Velimirovici, iar 
partidele Romanișin — Drașko 
și lusupov — Dizdar s-au în
cheiat remiză. în clasament, pe 
primul loc : Timman cu 8 p, 
urmat de Korcinoi 7 p (2), Van 
der Viei și Kurajița cîte 6.5 p (1).

IHLLANIADA »t IU rut
Astăzi incepc, I 

Balcaniada dc talere, 
gram sint cuprinse probe de 
skeet și trap pentru seniori. și 
juniori. La întreceri sînt 
zenți și 4 sportivi români 
re vor evolua în concursul de 
talere aruncate din turn, 
individual și pe echipe. Din lot 
fac parte : Ioan Toman, Con
stantin Paraschiv, Attila Ciorba 
și Dumitru Gazetovici. Antre
nor : Anatolie Sălccanu.

la Atona, 
. In ofo-

probe

pre- 
ca-

la

• In primul schimb al Șta
fetei olimpice, pe teritoriul 
S.U.A., se vor afla strănepoți 
ai celebrilor atleți Jim Thorpe, 
campion olimpic la pentatlon 
și decatlon în 1912 și Jesse 
Owens, cvadruplu medaliat 
cu aur la J.O. din 1936.
• Federația Internațională 

de fenis a desemnat arbitrii 
care vor conduce partidele 
turneului demonstrativ orga
nizat la Los Angeles în tim
pul Jocurilor Olimpice. Jude
cător arbitru va fi australia
nul Bob Howe, iar arbitri : 
Patricia Walker (Australia), 
Malcolm Hutington (M. Brita- 
nle), Michael Orr (Canada),

Patrlck Flodrops (Franța), 
Giuseppe dl Stefano (Italia), 
Robert Cranor și Ronnie Ben
nett (S.U.A.), Coran Sends- 
trom (Suedia), Jose Zapatero 
(Spania) etc.
• Levan . Samadze, compo

nent al echipei de ștafetă 
4 X IM m a U.R.S.S., cam
pioană europeană în 1950, este 
astăzi unul dintre responsabi
lii atletismului sovietic. După 
opinia sa, la J.O. de 
Angeles, pe podiumul 
miere la săritura cu 
se vor afla, mai mult 
gur, un sovietic — 
Bubka (nn. campionul mon
dial) și doi francezi : Thierry

la I-os 
de pre- 
prăjina 

ca si- 
Serghei

DIVIZIA U DE BASCHET
(Urmare din pag 1)

VOINȚA BUCUREȘTI 
POLITEHNICA 
STUDENȚESC 
69-63 (33—27), 
lipsite de griji 
respectiv 4 în 
nai fiindu-le asigurate), 
furnizat o partidă frumoasă, 
baschet de calitate. Voința 
condus uneori la diferențe 
preciabile (min. 25: 47—37 
min. 30 : 59—49). dar de fiecare 
dată studentele au remontat 
handicapul. Coșgetere: Borș 18, 
Bodnar 13, respectiv Zidarii 20, 
Mathe-Prăzaru 13.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 81—62 (40—26).

’M. RADU-coresp.

GRUPA 7-12

SPORTUL 
BUCUREȘTI 

Ambele echipe, 
(locurile 3 
clasamentul

și, 
fi- 
au 
cu 
a 

a- 
Ș1

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
ICEMENERG BUCUREȘTI 61— 
74 (29—39). Formația bucu- 
reșteană a dominat în perma
nență, jucătoarele din Tg. Mu
reș făcînd eforturi doar în di
recția limitării proporției sco
rului. Coșgetere : Mathe 13, 
Tordai 9, respectiv 
Iatan 13.

CHIMISTUL RM. 
C.S.U. PRAHOVA 
108—57 (60—28).

P. GEORNOIU. coresp.

Mathe
Hoszu 32,

VÎLCEA — 
PLOIEȘTI

SEZONUL NAUTIC
(Urmare din t,ag. 1)

Favoriții olimpici DMITRI BILOZERCEV (U.R.S.S.)
Nervi de oțel, perfecțiune tehnică, un talent cu totul deosebit, 

acestea sînt calitățile tînărului sportiv sovietic Dmitri Bilozer- 
cev, marea vedetă a gimnasticii mondiale actuale.

S-a născut la Moscova, la 22 decembrie 1966. Are 169 cm șl 
70 kg. La vîrsta de 8 ani și-a făcut debutul în gimnastică, iar 
în 1982, la Ankara, a atras atenția specialiștilor europeni ai 
acestui sport cîștigînd, într-o manieră impresionantă, titlul con
tinental absolut la juniori (șase medalii de aur din șapte posi
bile !). Anul trecut, la Varna, Bilozercev a devenit cel mai tî- 
năr campion european absolut și mai apoi, la Budapesta, și cel 
mai tînăr dintre toți campionii mondiali absoluți pe care i-a 
avut acest sport. Aparatul său preferat este calul cu minere, 
la care, spre exemplu, la Budapesta a primit maximumul po
sibil : 20,000 puncte !

Vigneron (recordmanul lumii 
cu 5,83 m) șl Pierre Quinon 
(fost recordman mondial cu 
5,82 m). Nu mă întrebați insa 
care pe ce treaptă se va si
tua ! In orice caz, cred 
deși la ei acasă, săritorii 
ricani vor fi înfrînți !...
• Mai zilele trecute,

sporturilor de la East 
herford a găzduit ___
campionatelor americane 
lupte greco-romane. In i 
mul meci al categoriei ; 
s-au întîlnit doi luptători 
căror greutate corporală depă
șește cu mult, chiar cu toar
te mult, pe cele obișnuite. 
Astfel, Gary Albricht a cîntă- 
rit... 175 kg, iar Tab Thacker, 
învingătorul său, a avut... 
224 kg ! !

9 Intre 5 și 9 mal va avea 
loc la Havana și la Santiago 
turneul de calificare pentru 
turneul olimpic feminin de 
baschet. Cele patru locuri 
puse în joc șl le dispută 19 
reprezentative naționale, re
partizate astfel : la Havana, 
grupa „A“ : Ungaria, Polonia, 
Australia, Suedia, Rep. Domi
nicană, grupa ,,C“ : Iugosla
via, Brazilia, Canada, Marea 
Britanie ; la Santiago, grupa 
„B“ : Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.P. Chineză, Japonia, Zair, 
grupa ,,D“ : Cuba, Coreea de 
Sud, Italia, Mexic, Irlanda.
• Un medic apropiat Comi

tetului olimpic argentinian a 
anunțat că sportivii care ur
mează să participe la J.O. vor 
fl supuși unui control antido
ping preventiv, cu două săp- 
tămîn! înaintea plecării la 
Los Angeles. Măsura este des
tinată să evite dezagremente 
de tipul celor înregistrate a- 
nul trecut la Jocurile pan-a- 
merlcane de la Caracas, cînd 
o serie de sportivi, între care 
șl cîțlva argentinieni, au fost 
descalificați pentru dopaj 1
• La Barcelona a avut loc 

barajul . de calificare pentru 
J.O. între echipele de hochei 
pe iarbă ale Egiptului și Ken- 
yel. Ambele -meciuri au fost 
cîștlgate de kenyeni, cu 3—2 
șl 2—0.
• Președintele C.I.O., 

Antonio Samaranch, va între
prinde în aceste zile o vizită 
în America Centrală. El va 
lua parte la reuniunea de la 
San Juan, în Costa Rica, ală
turi de președinții comitetelor 
olimpice naționale din Antilele 
Olandeze, Bolivia, Brazilia 
Columbia, Cuba, Rep. Domi
nicană, El Salvador, Guatema
la, Panama și Porto Rico

că, 
ame-

sala 
Rut- 

finalele 
la 

ulti- 
grea 

i a

Juan

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

DE CANOTAJ

RM. VÎLCEA, 4 (prin tele
fon). „Uvertura" zilei inaugu
rale a opus formațiile POLI
TEHNICA TIMISOARA 
MOBILA SATU 
ria revenind — 
baschetbalistelor 
care au profitat
zică a timișorencelor în fina- 
lurile de repriză: 78—70 (42— 
4 >. Coșgetere : Chepetcan 22, 
Ltamin 19 — de la Politehnica. 
Gross 20. Așteleanu 18 — de la 
Mobila.

și 
MARE, victo- 

surprinzător — 
sătmărence. 

de căderea fi-

din vară. La simplu, Valeria 
Racilă va avea ca principale 
adversare pe ambițioasele Jea- 
na Mieilă și Maria Musteța. 
Două echipaje obișnuite să 
urce pe podiumul de premiere: 
4 + 1 rame (Olga Bularda, Ma
ria Fricioiu, Chira 
Florica Lavric, Viorica 
2 rame (Rodica Arba, 
Horvat), medaliate cu 
ultima ediție a C.M.. vor căuta 
să-și adjudece și titlurile de 
campioane republicane la fond, 

întrecerea băieților pare mai

Apostol, 
loja) și 

Elena 
argint la

deschisă, canotorii 
limpic evoluînd în 
burilor respective, 
cele mai puternice 
Dinamo — cu numeroși rameri 
și vîslași talentați. printre care 
Dimitrie Popescu, Cornel Cruș- 
ninschi, Chiriac Toader, Vasile 
Stamate, Grigore Cutaș (Stea
ua) și Vaier Toma, Petru Io- 
sub, Vasile Tomoioagă, Dan 
Voiculescu, Constantin Postoiu, 
Dorel Năstase (Dinamo).

Va fi o primă mare regată, 
care deschide acest bogat se
zon competițional nautic, cu 
punct final — Jocurile Olim
pice de la Los Angeles.

din lotul o- 
cadrul clu- 

Echipajele 
— Steaua șl

nm
ECHIPA IUGOSLAVIEI. 

CALIFICATĂ LA J.O.
• Aseară, la Sittard, în preli

minariile olimpice, grupa C, s-a 
disputat meciul Olanda — iugo
slavia, încheiat cu victoria oaspe
ților, 1—0 (0—0), prin golul mar
cat de Pancev. Prin acest succes, 
echipa Iugoslaviei obține califica
rea pentru J.O. de la Los Angeles.

Clasamentul
1. Iugoslavia
2. România
3. Italia
4. Olanda

La 
două 
slavia

ează probleme deosebite selecțio
nerului Guy Thys, șase dintre 
jucătorii pedepsiți aflîndu-se in 
atenția acestuia pentru turneul 
final al campionatului european 
din —

grupei :
5
5
5
5

au

1
2
3
2

4
2
0
0 
loc

0
1
2
3

14— 5 9
6—5 6 

: 6—11 3
3—8 2 

ultimele 
- Iugo-

Franța.

ȘTIRI • REZULTATE
In semifinalele C.E. de tine- 
(mecl retur), la Belgrad : 

Scoția 3—1 (după

BASCHET > Campionatul uni
versitar al S.U.A. a fost cîștigat 
de echipa Universității George
town (un cartier al Washingtonu
lui), care a întrecut în finală cu 
74—65 (40—30) formația Universi
tății Houston. Au asistat 35 000 
de spectatori.

TELEX • TELEX

BOX • Campionul mondial al 
categoriei pană (W.B.A.). Euse
bio Pedroza (Panama), își va 
pune titlul în joc la începutul 
lui iunie, la Maracaibo în fața 
lui Angel Mayor (Venezuela). • 
Americanul Milton McCrory, cam
pion mondial la categoria semi- 
ipiilocie (W.B.C.) își va pune tit
lul în joc la 15 aprilie la Detroit, 
în fața campionului european, 
francezul Gilles Elbilla. McCrory 
este neînvins în 23 de meciuri 
profesioniste.

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Țării Bascilor, Munguia 
— Victoria 163 km, a fost cîști
gată de spaniolul Jon Urian în 
4h 15:53, urmat la două minute 
de Irlandezul Sean Kelly, care ră- 
mine lider al clasamentului ge
neral.

MOTOCICLISM • Cursa de IM 
de mile (160 km) de la Imola 
(Italia) pentru motocicletele de 
250 cmc a fost cîștigată de ita
lianul Massimo Matteoni („Ya
maha") în lh 08:10 (medie orară 
141,930 km), urmat de compatrio
tul său Fausto Ricci la 24 de se
cunde.

PARAȘUTISM • Cea de-a 17-a 
ediție a campionatului mondial

se va desfășura în acest an între 
29 august șl 9 septembrie în Fran
ța, la Vichy, cu participarea spor
tivilor din 35 de țări.

PENTATLON MODERN * Pro
ba de scrimă a concursului de 
la Paris a fost cîștigată de 
(Franța) cu 1 026 p, urmat 
dorov (U.R.S.S.) 1 000 p. In 
mentul general, după două 
conduce Boube cu 2 096 p, _____
de Sidorov 2 094 p și Szombat- 
hely (Ungaria) 2 044 p.

TENIS • In meci demonstrativ 
la Hong-Kong : McEnroe — 
6—3, 6—3, 6—7, 3—6, 7—5 
3 ore și 40 de minute. 9 
turneul de ' “ _
Mandlikova a trecut în ______
clasamentului circuitului feminin 
cu 400 p, urmată de Chris Evert- 
Lloyd și Kathy Jordan cu cite 
200 p.

la Boston,

Boube 
de Si- 
clasa- 
probe 
urmat

- Lendl 
după 

l După 
Hana 

fruntea

18 aprilie 
partide : România 
și Olanda — Italia.

ECHIPA BELGIEI 
IN DIFICULTATE..

BRUXELLES, 4 (Agerpres). 
Federația belgiană de fotbal 
comunicat sancțiunile hotărîte 
cazul Standard Lidge 
chei, 
în urmă, cînd s-a 
mațille respective 
meciul dintre ele, 
mis lui Standard 
pionatulul

a 
in 

Waters- 
scandal Izbucnit cu o lună 

dovedit că for
au „aranjat" 

ceea ce a per- 
cîștigarea căm

in 1982. Președintele 
clubului din Liăge, Roger Petit, 
a fost suspendat pe viață, ca și 
Raymond Goethals, antrenorul 
aceleiași echipe. De asemenea, 
Eric Gerets, căpitanul Iul Stan
dard (acum la Milan), și Roland 
Janssen, căpitanul lui Waterschel, 
au primit trei ani suspendare. 
Alți jucători Internaționali. între 
care Meeuws, Daerden, Preud’ 
homme, Vandersmissen. Pierre 
Plessers au fost suspendați pen
tru o perioadă de un an.

Se apreciază că sancțiunile cre-

ret
Iugoslavia 
prelungiri). în tur 1—2.
• Jean Djorkaeff a fost schim

bat din funcția de antrenor al 
echipei St. Etienne șl înlocuit cu 
Robert Philippe (45 de ani), o 
altă schimbare de antrenor in 
Franța : la Paris St. Germain, 
Lucien Leduc va fl înlocuit cu 
Georges Peyroche, la sfîrșitul 
sezonului
• La Istanbul, în meci amical: 

Turcia “
• In 

church 
laesia
• In

cu Cehoslovacia, . _
pentru 7 aprilie, la Verona, an
trenorul echipei Italiei, Enzo 
Bearzot, a selecționat 18 jucători, 
între care pe Giovanni Galli și 
Ivano Bordon (portari). Antonio 
Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano 
Scirea, Pietrp Vierchowod (fun
dași), Salvadore Bagni, Marco 
TardellI, Giuseppe Dossena (mij
locași) , Daniele Massaro, Bruno 
Conti, Pietro Fanna, Paolo Rossi ■ 
și Sandro Altobelli (atacant:).
• Federația internațională de 

fotbal (F.I.F.A.) a anunțat cl 
tederațla din S.U.A. este pasibilă 
de expulzare din forul Interna
țional, datorită nerespectări: re
gulilor și regulamentelor F.I.F.A.

— Ungaria 0—6 (0—2).
meci amical, la Chris- 

: Noua Zeelandă — Ma- 
6—1 (3—0).
vederea partidei amicale 

programată
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