
PROLETARI IMN TOATE TARILE, UNIM#* >

portul
upa O.T.C.“ [ediția a 12-aJ la tenis de masă

&DOUĂ SUTE DE „PAIETE" 
EA 0 FINALĂ VIU DISPUTATĂ ®

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI 

| ANUL XL - Nr. 10 677 | 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 11 aprilie 1984 |

Astâ-scarâ, la Liverpool, în C.C.L la îotnal

DINAMO BUCUREȘTI Șl CAMPIOANA ANGLIEI 
SE ÎNT1LNESC ÎN MECIUL-TUR DIN SEMIFINALE

Partida «a ii arbitrată de A. Daina (Elveția), transmisă, de la ora 
21.30. de posturile noastre de radio, ți va opune următoarele formații: 

LIVERPOOL: Grobbeloar — Neol, Lawreason, Hansen, A. Kennedy — 
lee, Johnston, Souness, Whelan — Dalglish, Rush. (Rezerve: Bolder, 
McGregor, Begin, Nicol, Hodgson, Robinson):

DINAMO: Moraru — Redrvic, Nicoloe, I. Marin, Stonescu — Movilă, 
Andane, Dragnea - Țăinor (Turcu), Augustin, Orae. (Rezerve: Efti- 
"iwra, Mărginean, Mvlțesce. Custov. Nemțeano, lamandi).

LIVERPOOL, 19 (prin tele
fon). Am intrat în linia dreaptă 
a primului meci semifinală din 
Cupa campionilor europeni in 
care apare o echipă româneas
că ; Liverpool — capitala fotba
lului englez — găzduiește 
miercuri seara, cu începere de 
la ora 19,30, ora locală (21,30 — 
ora Bucureștiului) partida din
tre formația nr. 1 a britanici
lor și campioana noastră Di
namo București. Orele care s-au 
scurs de la ultima noastră re
latare telefonică au arătat creș
terea intensității atmosferei in 
jurul semifinalei de aici, de la 
Liverpool, marcată prin apariția 
a numeroși-ziariști și fotorepor
teri din Europa, prin atenția cu 
care este înconjurată echipa di- 
namovistă. Presa britanică a a- 
cordat o grijă specială în repor
tajele lor Iul Augustin și Red- 

nie, autorii golurilor calificării 
in partida cu Dinamo Minsk, și 
căpitanului dlnamoviștllor, Mo
raru, considerat și el ca unul 
dintre autorii intrării in semifi
nale a echipei bucureștene. După- 
amiază, lotul a efectuat un an
trenament pe terenul secund al 
stadionului „Anfield Park", 
după care jucătorii au făcut o 
recunoaștere a arenei princi
pale la lumina reflectoarelor, a- 
dică în condițiile de disputare 

a partidei. Menționăm că și 
pentru partida retur, de la 
București, condițiile de antre
nament vor fi aceleași, adică 
antrenament pe un teren anexă 
și o vizită de acomodare pe sta
dionul central al marelui nos
tru complex sportiv .23 Au
gust".

In aceste ore întreaga delega
ție dinamovistă a început pre
gătirea tactică finală studiind 
din nou pe videocasete parti
dele lui Liverpool, accentuin- 
du-se asupra caracteristicilor 
tactice ale acestei bine pusă la 
punct formație și precizindu-se 
cele mai potrivite antidoturi. 
Jucătorii noștri știu că au in 
față un meci extrem de greu, 
dar, cum au mai trecut prin a- 
semenea dificile examene, aș
teaptă cu multă ambiție între
cerea cu echipa nr. 1 a fotba
lului britanic. Antrenorul Du
mitru Nicolae-Nicușor ne și

Eftimie IONESCU

(Continuare în vag 2-3)

Pe marginea competitivității in campionatul feminin de volei

Aproape 200 de tineri iubi
tori al tenisului de masă au 
punctat — printr-o prezență 
însuflețită — momentul final 
al întrecerilor pentru „Cupa 
U.T.C.", anul acesta la a 12-a 
ediție, competiție republicană 
desfășurată sub însemnele 
„Daciadei" șl programată în 
Sala sporturilor din municipiul 
Buzău. Un public numeros a 
ținut să-i asiste pe concurenți, 
să-i aplaude pe cei mai buni, 
precum și pe organizatori, care 
au făcut totul pentru reușita 
acestei frumoase acțiuni spor
tive de masă.

întrecerile au relevat inte
resul pentru acest sport al tine
rilor din județul Timiș situați 
de două ori pe podium, care, 
de altfel, în clasamentul gene
ral ocupă primul loc, înaintea 
județului Arad si a municipiu
lui București. Surpriza actualei 
ediții a „Cupei U.T.C." o con
stituie reușita județului Sălaj, 
care, prin reprezentantul său 
Marinei Turbă, elev la Liceul 
industrial nr. 1 din Zalău, s-a 
situat pe locul 1 la categoria

La sflrșitul acestei săptămlni, In Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE FEMININE
DE FLORETĂ ALE ROMÂNIEI

După puternicul turneu in
ternațional de la Minsk, o nouă 
competiție internațională de 
amploare se adresează flore- 
tistelor, Campionatele interna
ționale ale României. De alt
fel, pe lista de concurs a în
trecerilor care se vor desfă
șura în capitala țării noastre 
se află patru reprezentative 
feminine care au luat parte 
la concursul din capitala R.S.S. 
Bieloruse : Cuba, polonia. Un
garia și R.D. Germană, ultima 
clasîndu-se acolo pe locul 2. 

14—19 ani, urmat de Cristian 
Bălan din județul Timiș (elev 
la Liceul industrial din Sînnl- 
colau' Mare) si Cristinel Cușn 
din județul Călărași — într-un 
fel o a doua surpriză 1 — elev 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din orașul de reședință al a- 
celuiașl județ.

La aceeași categorie de 
vîrstă, în întrecerea fetelor. 
Daniela Breazu, reprezentanta 
municipiului București, elevă 
la Liceul industrial nr. 4, a 
realizat cele mal multe victorii, 
ureînd pe prima treaptă a po
diumului, împreună cu Mirela 
Pătrașcu, din județul Caraș- 
Severin (elevă la Liceul peda
gogic din Caransebeș), ocu
panta locului 2, și Mihaela 
Cristina Ilegitim, din județul 
Iași (elevă la Liceul industrial 
nr. 1 Iași), clasată pe locul 3.

în competiția tinerilor de 
peste 19 ani (și oină la 30 de 
ani), Ladislau Valaczkai, re-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Ceea ce anunță dispute deo
sebit de echilibrate, atit in 
proba pe echipe, cît și in cea 
individuală, mai ales că flo- 
retistele noastre din lotul re
prezentativ se află acum in 
plină pregătire pentru Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles. din vară, iar „cadetele" 
pentru apropiatele campionate 
mondiale de tineret, de la 
Leningrad.

întrecerile se vor desfășura 
vineri, sîmbătă și duminică, in 
sala Floreasca. din Capitală.

MORARU AUGUSTIN

AZI, LA ORADEA, UN NOU JOC 
AMICAL AL LOTULUI REPREZENTATIV

CÎND 0 SINGURĂ ECHIPĂ ASPIRĂ LA TITLU...

sclcc(ionata Israelului
tinărului vîrf de atac Sinai, 

în afara acelui 1—1 obținut 
de selecționata Israelului in 
compania echipei noastre, să 
mai notăm —■ de atunci — un 
spectaculos 3—0 în compania 
Irlandei.

Antrenorii Mircea Lucescu și 
Josef Mirimovici au anunțat 
următoarele formații :

ROMANIA : Lung — Zare, 
lorgulescu, Ștefănescu, Ungu- 
reanu — Klein, Boloni, Iri- 
mescu, Hagi — Gabor, Coraș;

ISRAEL: Haviv — Lasri 
(Mahmes), Pizanti, Avi Cohen 
(Barda), Ekhouse — Tourk, Ni- 
sim Cohen, Kirat — Ohana, 
Sinai, Armaly.

Partida va fi condusă de ar
bitrul Bogdan Doncev (Bul
garia).

loan CHIRILA

Fotbaliștii noștri tntilncsc
ORADEA, 10 (prin telefon). 

Echipa națională a României 
își continuă pregătirile pentru 
turneul final din Franța, sus- 
ținînd astăzi, aici, la Oradea, 
un meci amical cu selecționata 
Israelului. După cum se vede, 
antrenorii lotului nu scapă nici 
un prilej pentru a asigura e- 
chipej o creștere de formă în 
perspectiva întîlnirilor din iu
nie. Ca și în alte situații, data 
liberă pe care o furnizează 
marele meci Liverpool — Di
namo este valorificată în com
pania unui adversar pe care 
„tricolorii" l-au întîlnit și îna
intea meciului din Cipru (1—1, 
la Tel Aviv).

Sigur că echipa națională nu 
joacă astăzi în formație com
pletă. Accidentările craioveni- 
lor Negrită, Câmătaru și 
Ticleanu, ca să nu mai 
vorbim de mai vechea in
disponibilitate a lui Bălăci, 
la care se adaugă absența di- 
namoviștilor Rednic. Moraru, 
Augustin, dă o altă configura
ție echipei. Și așa, însă, meciul 
este util, deoarece e bine ca 
„tricolorii" să joace și în for- 
mule-handicap, care se pot ivi 
și în alte situații.

Lotul nostru se află de luni 
la Oradea, unde a urmat un 
program de antrenament obiș
nuit. Vremea este închisă. La 
ora la care telefonăm, nu 
plouă. Terenul este destul de 
bun. Să sperăm că starea te
renului se va menține, deoa
rece gazonul va avea de su
portat două jocuri internațio
nale. în deschidere fiind pro
gramat meciul de juniori Româ
nia — Ungaria.

Fotbaliștii israelieni sint și ei 
de luni la Oradea. Se remarcă 
în Iot prezența mijlocașului 
Avi Cohen, care a jucat, timp 
de doi ani. la Liverpool, in 
echipa lui Dalglish- De ase

menea. se remarcă vivacitatea

UN IOC UMDE IMMILt
„CONSTRUCTORUL — O 

MARCĂ DE PRESTIGIU". 
Este „amprenta" pe care și-o 
pune întregul colectiv al Trus
tului de construcții montaj Tg. 
Mureș pe toate lucrările ce le 
execută, dovadă și faptul că, 
recent, colectivul a fost deco
rat cu „Ordinul Muncii", clasa 
a IlI-a, pentru rezultatele ob
ținute în întrecerea socialistă 
pe ramură. „Și în sport, dorim 
același lucru — ne spune ing. 
Mircea Birău, directorul între
prinderii — dar pentru aceasta 
ne străduim să ne organizăm 
activitatea în așa fel. incit să 
ne modelăm după dorințele 
oamenilor". PENTRU A RĂS
PUNDE CERINȚELOR celor 
peste 6 000 de membri ai aso-

Săptămîna trecută s-a în
cheiat returul celui de al 34-lea 
campionat feminin al qrimei 
divizii de volei. O ediție care 
s-a deosebit întrucîtva de cele 
4—5 care au precedat-o. Mai 
întîi pentru că Dinamo, care 
a dominat net voleiul feminin 
timp de aproape un deceniu, 
a gustat de trei ori din cupa... 
înfrîngerii (o dată chiar in 
fief-ul propriu, în fața unei 
echipe — Maratcx Baia Mare 
— din plutonul al doilea), ceea 
ce indică o apropiere valorică 
în plutonul fruntaș. Mai apoi, 
pentru că o serie de nume noi 
au apărut (sau reapărut) in 
lupta pentru podium, intre care 
demnă de subliniat ni se oare 
prezența celor două oro-n-'vate 
anul trecut în „A" — Univer
sitatea Craiova (revenită) și 
Chimia Rm. Vilcea (pentru 
prima oară). în timp ce două 
foste vicecampioane, Farul și 
Flacăra roșie București au 
coborît în zonă luptei pentru 
retrogradare ! (Desigur, această 
situație nu este străină si de 
unele importante mișcări de 
jucătoare, efectuate la începu
tul campionatului). în fine, 

24 de orc Ia asociația „Constructorul" Tg Mureș

ciației, preocupările sint di
verse, pe mai multe planuri, 
înglobînd și sportul de masă 
și cel de performantă. IN 
PRIM-PLAN TENISUL DE 
MASA, cu un antrenor cu 
„ochi" și „inimă". Alexandru 
Verzar, care a dat cite va 
„nume" acestui sport. AICI. ÎN 
SALĂ are și casă și masă și, 
mai ales, loc de muncă. Iar 
copiii, mulți ai muncitorilor 
din trust, îi simt pe soții Ver
zar — de ani buni și înde
lungați. in Tg. Mureș se vor
bește de „soții" și nu numai

Emanuel FANTÂNEANU 

(Continuare in pag 2-3)

pentru că, după părerea noas
tră. au scăzut sensibil calita
tea pregătirii și chiar volumul 
ei in unele secții, pasiunea 
sportivelor și a majorității an
trenorilor, dorința lor dc afir
mare. Si, totodată, s-au resim
țit acut lipsa de preocupare 
pentru un joc modern și criza 
coordonatoarelor.

Dezvoltînd, putem spune că 
Dinamo se află (valoric) mai 

Intr-o fazi din meciul dintre campioane și vice-campioane, intil- 
nire la fileu intre jucătoarele cu nr. 11, Victoria Banciu (Dinamo), 
în atac, fi Doina Bischin (C.S.M. Libertatea Sibiu) la blocaj 

Foto : Dragos NEAGU
aproape de următoarele clasate 
nu datorită creșterii reale a 
potențialului adversarelor prin
cipale, cl ca urmare a unui 
ușor regres al său. Dar concu
rentele sale s-au dovedit ca
pricioase, lipsite de aspirații, 
de spirit de luptă sportivă și. 
deci, de seriozitate în pregătire 
și în concurs (cedînd adesea 
lamentabil in fața formațiilor 
din coada clasamentului, a- 
flate în cursa modestă a ră- 
mîneriî pe prima scenă). Doar 
Chimia Rm. Vilcea Doate primi 
laude pentru clasarea în plu
tonul fruntaș, la prima sa pre
zență în „A".

Iată de ce socotim că apro

pierea dintre lideră și concu
rentele ei s-a făcut ou de .jos 
in sus, cum era firese, ci de 
sus în jos ! Atîta vreme cit o 
singură echipă își propune, in 
fapt, să cucerească titlul, iar 
celelalte dau semne că... fug 
de el, nu poate fi vorba de 
competitivitate. Cu tot regre
tul o spunem : multi antrenori 
dau semne de plictiseală față 
de profesia lor. lucrează for

mal, puțin, în tipare învechite ; 
iar, la rindul lor, sportivele 
par a juca din obligație ! A- 
ceasta nu trebuie să mai scape 
din vederea cluburilor, orca
nelor sportive județene sau 
federației, care ar trebui să 
analizeze situația si să ia mă
suri !

Am văzut, totuși. în actuala 
ediție de campionat, marcată 
oarecum de blazare, jucătoare 
care se dedică acestui sport 
cu tot sufletul. între acestea, 
..veteranele" Mariana Ionescu la

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)



CAMPIONATE-COMPETIȚII
DERB

DEBUT ATLETiC COMPETIJIONAL 
IN AER LIBER

Desfășurată simbătă ducă- 
amiază pe marele stadion bucu- 
reștean din coreul sportiv „23 
August". „Cupa Triumf" — prima 
competiție atletică a sezonului In 
aer liber — a beneficiat de « 
numeroasă participare în rîndul 
Juniorilor II si DI dar, din pă
cate. și de o vreme neprielnică 
marilor performante (vlnt foarte 
puternic). Cu toate aoestea. ti
nerii atlet! au făcut totul pentru 
a înregistra rezultate dt mai 
bune. Dintre ei s-au remarcat 
discobola Cristina Boiț șl sprin
terul Constantin Gogan (ambii 
de la CSȘ Triumf), care au pri
mit frumoase cupe din partea 
gazdelor concursului. O remarcă 
pentru clubul organizator — CSȘ 
Triumf — care a făcut serioase

eforturi pentru a crea cele mal 
bune condiții de întrecere.

Cîteva rezultate — JUNIORI H : 
160 m : C-tin Gogan (CSȘ Tri
umf) 10,7 ; IW m : Gogan 22,9 ; 
400 m : D. Brănaru (Voința) 52,3; 
lungime : M. Păuna (CSȘ 4) 0,79 
m ; greutate : D. Mateescu (Me
talul) 12,27 m ; JUNIORI III : 
80 m : R. Catrava (CSȘ 7) 9,4 ; 
200 m. : Catrava 24,7 ; 900 m : 
V. Speriatu (CSȘ 4) 2:11,8; 3000 m: 
S. Rebenciuc (CSȘ Triumf) 9:20,0 ; 
JUNIOARE H : lungime : M.
zimța (Ilfov) 5,47 m ; disc : C. 
Boit (CSȘ Triumf) 39,82 m : JU
NIOARE ni : 80 m : A. Rusie 
(Viitorul) 10,3 ; 300 m : Rusie
27,1 ; 800 m : I. Dlaconescu (CSȘ 
4) 2:35.4.

Andi VILARA

de joc. Autorii golurilor : Bă
lăucă 2, cazacu, Gerczuly — 
Steaua, Solyom, Tureanu — Di
namo. A arbitrat bine J. Becze, 
ajutat de G. Tasnadi și E. Both.

PROGRESUL MIERCUREA CIUC
— DUNAREA GALAȚI 3—3 (1—2, 
1—1, 1—6). Unul dintre cele mai 
frumoase jocuri «lin ultimul timp, 
cu multe faze de poartă. Ambele 
echtpe au luptat mult pentru vic
torie. Gălățeniâ au con«ius cu 
3—2 pină în min. 52. Rezultatul 
de egalitate este, totuși, just. Au 
marcat : Pali 2, Prakab — Pro
gresul, Dumitriu, Antohi, Marcu
— Dunărea. A condus M. Pres- 
neanu, ajutat de FL Guberr.u și 
T. Szabo.

S.C. MIERCUREA CIUC ' — 
AVINTUL GHEORGHENI 10—1 
(2—o, 5—0, 3—1). Joc la discreția 
Învingătorilor. Au Înscria 1 Bar- 
talis II 2, Z. Nagy 2, B. Nagy 2, 
I. Antal, Bogoș, Todor, E. Antal
— s.C. Miercurea Clue, l. Ajnbruș
— Avîntul. Arbitri î St. Enciu, 
ajutat de J. Becze șl N. Enache.

V. PAȘCANU — eoresp.
• Rezultatele jocurilor de baraj: 

Dunărea Galați — IMASA Sf. 
Gheorghe 4—0 (1—8. 3—0, 1—0)
șl 6—3 (3—1, 1—1, 2—1) pentru 
prima serie valorică ; Metalul 
Rădăuți — Petrolul Ploiești 10—8 
(6—4. 2—1, 2—3) și 5—5 ®—0. 1—2, 
2—3) — pentru a doua serie 
valorică a Diviziei „A".

Campionatele naționale de haltere pentru juniori 
SINT INCA PUJINI CEI CARE RIDICA MULT I

„CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY
Săptămâna trecută atenția iubi

torilor jocului de rubgy a fost 
polarizată de meciurile disputate 
In cadrul ..Cupei României".

Farul a jucat — din motive de 
ordin economic — si la Iași și 
la Bârlad. La Iași, echipa confi- 
tânțeană a pierdut In fața Poli
tehnicii din localitate, după o 
partidă în care a fost dominată. 
Colibă a înscris un eseu pentru 
gazde, a transformat M. Mititelu; 
pentru dobrogeni a marcat an 
eseu Mușat, In a doua parte * 
meciului. Soor final : Politehnica 
— Farul 8—4 (6—0). Ia Blrlad.
constăntenli au învins, duminică, 
echipa locală Rulmentul eu 4—3 
(0—3). Holban a realizat un eseu 
pentru ©onstănțenl, punctele gaz
delor aparținînd tal Șteflnlcă 
(1-p.).

Politehnica Timișoara a domi
nat. a fost de 3 ori la un... pas 
de eseu, si eu toate aeestea nu 
a-a putut desprinde de Știința 
Cemin Baia Mare 1 9—8. pentru 
eă l-a lipsit deeteia de ultim 
moment.

Rapid Buzău a fost Întrecută 
acasă de C.S.M. sibiu : 19—21
(•—13) după un med de mare 
luptă, spectaculos. S-cu înscris, 
printre altele, nu mal puțin de 5 
eseuri (unul de către gazde, prin

Tudor, cite două de către oas
peți, prin Negru și Ivasuc).

Alte rezultate : Steaua — Di
namo 19—26 (3—10). Ambele for
mații au utilizat multi jucători 
de rezervă, în lipsa titularilor 
care urmau să facă parte din 
XV-le României pentru meciul 
cu Maroc din cadrul Cupei 
F.I.R.A. Sportul studențesc Cons
trucții — Mașini Grele Olimpia 
21—16 (3—4), med frumos, cu 
multe acțiuni ..purtate la mină* : 
Vulcan — Rapid 1-4 (3—6). a 
fost o partidă echilibrată, punc
tele învingătorilor datorindu-se 
lui Mureșan — eseu, Dinu Lo„ 
Gagiu tr., respectiv Staieu — 
eseu. Gheorghe tr. ; Gloria P.T.T. 
Arad — Metalurgiste Cugir Th
io (21—0). (Relatări primite «Se 
la corespondenții noștri : Ai. 
Nour, M. Paiu, C. CTețu, D. 
Soare. D. Moraru- Silvna, N. 
Străjan).
• duminica urma aă se dis

pute la Brăila un med al Iotu
lui național de rugby cu o selec
ționată secundă, med care înlo
cuia partida oficială, din Cuca 
F.lr.a., cu echipa Marocului, 
oaspeții declartnd — după cum 
am anunțat — forfait. Din cauza 
condițiilor atmosferice nefavora
bile. locul nu a mai avut loc.

„Cupa F. R. Tir" la simplu F.I.T.A.: 
AU ÎNVĂȚAT ARCAȘII NOȘTRI SA TRAGĂ 

PE VREME REA ?
în parcul Herăstrău. vremea 

de toamnă tîrzie din timpul 
„Cupei F.R. Tir" la tir cu arcul 
nu a Influențat rezultatele. în
vingătorii probelor (în special 
Aurora Chin șl Victor Siăneseu, 
la seniori) au reușit aă depă
șească atit greutățile impuse de 
vreme, cit si bariera celor 1260 
de puncte care atestă un nivel 
valoric demn de luat în seamă. 
In sezoanele trecute, aceasta era 
principala problemă a arcașilor 
noștri șl ne amintim, bunăoară, 
că nu de mult, Aurora Chin a 
pierdut unele concursuri sau po
diumul umor competiții interna- 
tional© importante tocmai din 
reuza... vremii nete. Munca se
rioasă pe care antrenorul, lotului 
olimpic, arhitectul Gabriel Pe
trescu, o depune împreună cu 
component!! echipei începe să se 
simtă din ce In oe mai mult. Să-i 
vedem peste două sâptâmlni, la

POLOIȘTII NOȘTRI - TREI

Balcaniadă șl la Campionatele 
internaționale ale României—

REZULTATE TEHNICE, simplu 
FITA, senioare : 1. Aurora Chin 
(Steaua) 1244 p. 2. Daniela Robu 
(Olimpia) 1146 p, 3. Gabriela Co- 
sovan (Voința Rădăuți) 1126 p : 
junioare I : L Marina Prelipceanu 
(CSȘ Rădăuți) H41 p, X Mariana 
Axane (CSȘ Rădăuți) 1103, S. 
Liliana Nenciu (Olimpia) 953 p ; 
junioare II : L Doina Enacbe 
(CSM Iași) 823 p, 1. Diana Nico- 
laeseu (Olimpia) 798 p, 3. Liliana 
Pleșca (CSM lași) 753 p ; seniori:
1. V. Stănescu (Petrolul) 1223 p.
2. R. Tănase (Olimpia) 1HB6 p, 3. 
A. Berkl (Voința Tg. Mures) 
1166 p ; juniori I : L A. Szabo 
(Voința Satu Mare) 985 p, 3. F. 
Iliescu (CSM Iași) 946 p, 3. L 
Matei (CSM Iași) 777 p ; juniori 
II : 1. T. Andrioael (CSM Iad) 
869 p, 2. V. Valda (Voința Sat-a 
Mare) 794 p, 3. L Hrtatie (CSȘ 
Rădăuți) 537 p. (Rd. T.).

VICTORII

Lotul de polo al țării a parti
cipat la un turneu organizat la 
Varșovia, obținînd victorii con
vingătoare în fața echipelor din 
R.S.S. Ucraineană (11—8). Bul
garia (11—7) si Cehoslovacia 
(13—9). pentru a ceda, surprin
zător, în meciul cu Polonia, 
11—12. „Echipa noastră a fost 
dezavantajată de arbitri, în final, 
ne spunea antrenorul Gheorghe 
Zamflrescu. Sigur, progresul po- 
loiștilor polonezi reprezintă o 
realitate, am avut si noi slăbi
ciuni în joc, dar lată foaia par
tidei : in min. 13 conduceam cu 
7—3. după alte patru minute 
scorul a ajuns 9—7. pentru ca 
din acest moment să primim un 
șir «le eliminări nejustificate, 
in special «lin partea arbitrului 
italian N. Caselli, am primit 
deci goluri în inferioritate nu
merică, fiind învinși cu 34 de 
secunde înainte de final, ci nd 
aveam doi oameni în minus I 
Astfel, am terminat competiția 
Ia egalitate de puncte cu forma- 
ția-gazdă, care nu a reușit decît 
jocuri egale, cu R.S.S. Ucrai
neană și Cehoslovacia..." O a- 
preciere de ansamblu a compor
tării jucătorilor noștri 7 „Echipa 
s-a prezentat MAI BINE DECÎT 
LA PITEȘTI, la «Trofeul Car- 
pați», arătînd lucruri noi — o 
adaptare superioară la cerințele 
jocului colectiv. Turneul a tost, 
prin urmare, util, dar mal a- 
vetn mult de lucru piuă a a- 
tinge un înalt nivel competitiv, 
așa cum ne-am propus. PRO
CESUL DE reconstrucție 
AL REPREZENTATIVEI CONTI
NUA. propunîndu-ne pentru ur
mătoarea întrecere (tradiționala 
competiție de la Tbilisi) să tn- 
cercăm alțl cîțiva jucători, așa 
cum la Varșovia au debutat 
Pantea si Fr. Klss. Să mal men
ționez ca slmlon a fost decla
rat cel mal bun portar la dis

LA VARȘOVIA
Șl O INFRINGERE

SăPtămîna trecută Sala sportu
rilor din municipiul Bistrița a 
găzduit, intr-n organizare aproape 
fără cusur, campionatele națio
nale ale juniorilor I și D pre
cum și concursul republtean pen
tru copii la haltere. întrecerile 
(287 de concurenți înscriși — 68 
la juniori I. 153 la juniori U, 67 
la copii) au fost, In general, spec
taculoase. însă mai puțin fruc
tuoase : un singur recordman la 
juniori I — Dorel Mateeș — com
ponent al lotului republican, care, 
In afară «te concurs, a stabilit 
3 recorduri la eateg. 34 kg — 264 
kg (115 kg + 145 kg) ; Dumitru 
Tirdea (Rapid București) ti ste- 
liștii Marin Negrea ti Marius Mo- 
rărescu și-au făcut norma «le 
maestru al sportului la categ. 
67,5 kg ; do! recordmani la ta- 
niori II — Gheorghe Petrișer 
(Petrolul), 235 kg d M kg te 
aruncat, șl Scrin OMeteanu 
(Cuj.’.i. Cluj-Napoca), 337 kg la 
smuls, ambii in ea<k*ul categ 
114 kg ; doi recorttateni Ia copii 
— Traian Citeărean (Gloria Bis
trița), la categ. 34 kg, gl Atiia 
Czanka (C.S.M. duj-Naccca). la 
categ. 52 kg. Aceste din urmă, 
cu recordul său la tetei de 195 
kg, putea foarte bine aă ocupe 
locul doi șl la juniori n. dar si 
la juniori L Una din cauzele 
care au influențat cei mai mult 
In mod negativ aspectul valoric 
<1 întrecerilor de la Bistrița » 
fost imperfecțiunea In execuțiile 
tehn;<» (dezechilibrările au deter
minat ratarea în proporție de cea. 
40 la sută a încercărilor : 137 din 
426 la juniori I ; 311 din 912 la 
juniori II, 209 d® 402 la copii). 
Altă cauză a oonstituit-o Hpea 
unor haremuri minime de parti
cipare. mai ales la categoriile su
perioare de greutate. «ritc'.a 
exemple, în acest sens, sint edi- 
ficatoare : Petrică Tufă — locul 1 
cu 327,5 kg, Stelian Popa — lo
cul 2 cu 255 kg (ambii la categ. 
110 kg juniori I) ; Tiberiu Ro
man — locul 1 cu 300 kg, Liviu 
Moldovan — locul 2 cu 265 kg 
(90 kg, juniori D ; Gheorghe 
Rafa — locul 1 fără secundanți 
(!), cu 270 kg la categ. +M0 kg ; 
Alexandru Kereki — locul 1 cu 
310 kg. Florin Pop — locul 2 cu 
210 kg, Nioolae ivănesei — locul 
3 cu 205 kg (100 kg, juniori II). 
In sflrșit, o altă cauză cu influ
ente negative a constitult-o In
suficienta cunoaștere a prevede
rilor regulamentare, atât la stilul 
smuls, cit și la cel aruncat. îna
inte de rezultate, o mențiune 
pentru clubul Gloria Bistrița, cu 
cele mai multe prezențe pe po- 
diumul de premiere.

JUNIORI I : categ. 52 kg — 1. 
Dumitru Negreanu (Farul Con
stanța) 207,5 kg ; 2. Ionlță Hoalbă 
(Gloria Bistrița) 170 kg ; 3. Le

vente Lompo (A.S.A. Tg. Mureș) 
140 kg ; categ. 56 kg — 1. Marcel 
Moldovan (Steaua) 210 kg ; 2.
Nicolae Popa (A.S-A. Tg. Mureș) 
190 kg ; 3. Ion Făldcă (Electra 
București) 175 kg ; categ. 60 kg 
— L Ovidiu Valda (Rapid Bucu
rești) 217,5 kg ; X Alexandru 
Marcu (Chimpex) 307,5 kg ; 3. 
Dumitru Parasca 0C.S. Onești)
102.5 kg ; categ. 67,5 kg — 1.
Dumitru Țlrdea (Rapid București) 
275 kg ; x Marin Negrea (Steaua) 
270 kg ; 3. Marius Mcrărescu
(Steaua) 265 kg ; categ. 73 kg — 
L Andrei Socaei (Olimpia Bucu
rești) 310 kg ; X Neagu Năvodaru 
(A.S.A. Tg. Mureș) ITlfi kg ; 3. 
Romică Mutică (C.S. Onești) 277,5 
kg ; categ. 82,5 kg — L Mircea 
Almășan (Steaua) 319 kg ; 3.
Constantin ștefan (Steaua) 380 
kg ; 3. Ergin Noman (Chimpex) 
360 kg ; categ. 99 kg — L Tibe
riu Roman (C.SJL Clud-Napoca) 
390 kg ; 2. lăvlu Moldovan
(A^.a Tg. Mureș) 355 kg; 3. 
Vasile Pop (Gloria Bistrița) 360 
kg ; categ. 100 kg — L Doru Pap 
(Steaua) 316 kg ; X Aurel Covaci 
(Rapid București) 382,8 kg; 3. 
Hora Silvas (ASJt. Tg. Mureș)
287.5 kg ; categ. 118 kg — 1. pe- 
trică Tnfă (Rapid București) 337,5 
kg ; X Stelian Popa (Steagul roșu 
Brașov) 255 kg ; X Nieusor Botez 
!A.s.A. Tg. Mureș) kg ; ca
te-, -filo kg _ x. Gheorghe Rafa 
(Rapid Arad) 2fî0 kg. JUNIORI 
n : categ. 52 kg — Bena To- 
roskoy (Gloria Bistrița) MO kg ; 
categ. 36 kg — Nicolae Clmpean 
(Unirea Alba) 306 kg ; categ. 60 
kg — Victor Roșu (Olimpia Bucu
rești) 230 kg ; categ. flfi kg — 
Liviu Munteanu (Unirea Alba)
262.5 kg ; categ. 75 kg — Mircea 
Birsan (Gloria Bistrița) 380 kg ; 
ea leg. 12,5 kg — Nitmșor Fizeșan 
(C.s.M. Cluj-Napoca) TîS £g ; 
categ. 90 kg — Aurelian Roșea 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 285 kg ; 
categ. 100 kg — Alexandru Ke
reki (Clujana) 310 kg ; eateg. 110 
kg — Gheorghe Petrtșor (Petro
lul Ploiești) 265 kg ; eateg. +110 
kg — Augustin Cuci fOMmpia 
București) 260 kg. COPH 7 ca
teg. 36 kg — Traian Cihărean 
(Gloria Bistrița) ; eateg. 40 kg — 
Bela Biro (Lacul Ursu Sovata) ; 
eateg, 44 kg — Aurel Sîrbu (Clu- 
jana) ; categ. 48 kg — Tiberiu 
Karaffa (Gloria Bistrița) ; categ. 
52 kg — Atila Czanka (C.S.M.
Cluj-Napoca) ; categ. 36 kg — 
Vasile Boțoc (CU3.M. Cluj-Na
poca) ; categ. 60 kg — Olimpiu 
Closean (Gloria Bistrița) ; eateg. 
*7.5 kg — Florian Feldrihan (Glo
ria Bistrița) ; categ. 75 kg — Lu
cian Grigoriu (C.S. Onești) ’ ea
teg. 82,5 kg — Daniel Filip (Glo
ria Bistrița) ; «ateg. +82,5 kg — 
Carol BIoz (Rapid Arad).

Horia CRlSTEA

H Lași 3—1, Ceahlăul P. Neamț
— CSU-1EFS Buc. 3—2 (Voința 
Buc. — CSS Focșani a fest amî- 
nat) ; scria a H-a : Rapid Buc.
— Dacia Pitești 3—0, Braiconf 
Brăila — Spartac Buc. 3—a. CSS 
Oțelul Tîrgoviște — Chimpex 
II C-ța. 1—3. ASSU Craiova — 
I.T. Buo 3—6 ; seria a IH-a ; 
Poli. Tmș. — Metalotehnica Tg. 
M. 3—0, GIGCL Bv. — Armătura 
Zalău 3—0, Olimpia Metal S3 Buc.
— CSS Explormin Caransebeș 
1—3, „U“ Cluj-Napoca — Olimpia 
Oradea 3—0.

MASCULIN, seria I S LO.R. 
Buc. — Spartacus Brăila 3—0. 
Prahova IPG Ploiești — Electra 
Buo. 1—3 (!!), CSU Oțelul Gl.
— Tractorul n. Bv. 3—2, Viitorul 
Bacău — I.T. Buc. 3—1 ; seria a 
H-a : ASA Buzău — Calculatorul 
n Buc. 3—2, Vulcan Buc. — 
SARO Tîrgoviște 3—2, Dacia Ser
vice Pitești — Rapid Buo. 3—0 
(!!), CSM Delta Tulcea — Car- 
pați Rm. vilcea 3—1 ; seria a 
Hl-a : Poli. Tmș. — Oțelul Or. 
dr. P. Groza 3—0, ICM Caran
sebeș — Voința Betas 3—1. Me
talul Hunedoara — ASA Sibiu 
3—0. Universitatea Cluj-Napoca
— Voința Zalău 3—0. (Corespon
denți : N. Mateescu, Gh. Lazăr, 
o. Guțu, I. Pocol, V. Săndulescu, 
T. Siriopol, p. comșa, I. Vlad, 
C. Gruia, M. Avanu, G. Rlzu, 
M. Vlădoianu, L. Marton, I, 
tancu, S. Crețu. o. Bălteanu).
In meci restanță : ELCOND DINAMO 
ZALAU - DINAMO BUCUREȘTI (m) 2-3

Peste 2 000 de spectatori din Za
lău au asistat ieri la derby- 
ul penultimei etape a campio
natului masculin dintre Dlnamo- 
Elcond din localitate șl Dinamo 
București (meci amlnat de dumi
nică). După mal bine de 
două ore și jumătate de joc, 
bucureștenii au obținut victoria 
eu 3-2 (10, —10, 15, —13, 14).
S-au remarcat : Tutovan, Mășeă- 
șan șl Codre de la gazde, Enescu, 
Căta-Chițiga, Pop șl Gîrleanu de 
la oaspeți, corect arbitrajul : O. 
Drăgan — C. Manițiu (Ioan DO- 
MUȚA, eoresp.).

PE MARGINEA COMPETITIVITĂȚII lN
(Urmare din pag. 1)

puta din capitala Poloniei, iar 
Hagiu s-a dovedit cel mal e- 
flcace".
• UN GRUP DE TINERI ÎNO

TĂTORI (născuțl în 1968—69) a 
luat parte Ia un concurs desfă
șurat la Dunaujvaros, In Unga
ria. Dintre el, doar Claudia Ar
iene a avut o evoluție mulțu
mitoare, claslndu-se a treia la 
200 m liber (2:12,77). în rest, 
comportări slabe : P. Osolanu, 
A. Birnea, C. Cosma, D. Efrim, 
FI. Paștiu.

® CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR II la Înot a 
avut loc la Brașov. în absența 
unora dintre fruntașii generației, 
aflați în pregătire pentru Balca
niada de juniori din această 
săptămînă, s-au Înregistrat pu
ține recorduri naționale. „între
cerea nu s-a ridicat Ia un nivel 
deosebit, unii sportivi prezentîn- 
du-se sub ceea ce așteptam de 
Ia ei — afirmă antrenorul fede
ral Mircea Olaru. E drept Insă, 
o serie de înotători mai puțin 
cotați și-au Îmbunătățit cele mal 
bune performante anterioare". 
Dintre rezultatele consemnate 
am reținut : Laszlo Bay (Crișul 
Oradea) — 1:04,26 la 100 m spa
te, rec. 14 ani, 1:14,18 Ia loo m 
bras, 2:19,84 la 200 m mixt ; 
băimărencele Simona Rlttl — 
1:07,04 la 100 m fluture șl Stela 
Pura — 1:08,85 la 100 m fluture. 
Llgla Cozma — 2:12,58 Ia 200 m 
liber ; reșiteanca Luminița Do- 
breseu — 1:01,89 la 100 m liber; 
brăilenli Livia Petrea — 1:12.93 
la 100 m spate, Marian Satnoia- 
nu — 31,69 la 50 m spate, rec. 
13 ani ; ploieșteanul Laurențlu 
NIcoIescu — 2:23,60 la 200 m 
fluture.

In clasamentul pe echipe, 
C.s.M.ș. Bala Mare — 642,5 
puncte, față de 371 p ale C.S.S. 
Ploiești șl 267 p C.S.Ș. Brăila.

De joi ți pină duminică, la Brașov : 
„CUPA F. R. CICLISM" REZERVATĂ JUNIORILOR

Incepînd de joi șl pină dumi
nică indusiv se va desfășura 
„Cupa F.R.C.", Întrecere desti
nată, de astă dată, tuturor cate
goriilor de juniori. Alergările se 
vor desfășura pe șosetele Brașov- 
Teliu și Brașov-Zizin, dimineața

A început „Cupa României" la hochei 
IN PRIMA ETAPA: STEAUA - DINAMO 4-2

Ultimele competiții de hochei 
ale acestui sezon s&it ta plină 
desfășurare. Cea mal importantă 
dintre ele, „Cuba României", a 
și programat Ia Miercurea Clue 
jocurile primei etape. întrecerea 
este deschisă formațiilor din 
prima serie valorică a Diviziei 
„A“, care-șl vor «Espwta „Cupa 
României" mtr-un turneu de «rinei 
etane, pfaă sîmMfâ.

STEAUA — DINAMO 4-2 (2-2,

6—0, 2—0). Un joc foarte frumos, 
viol șl echilibrat, ta care dina- 
moviștil au «lat o replică vigu
roasă proaspeților campioni. Vio 
toria formației Steaua a fost de
cisă în ultima repriză, pe fondul 
unei eficacități mal bune șl a 
prestației excelente a portarului 
Valerian Netedu. Demn de remar
cat faptul că Dinamo a condus 
eu 2—0 (min. M), mareînd pri
mul gol după primele 15 secunde

e CONCURSUL PENTRU LOCU
RILE 5—8 ÎN „CUPA ROMÂ
NIEI» LA HANDBAL FEMININ, 
întrecerea a fost găzduită de 
Sala sporturilor din Sf. Gheorghe. 
în partida pentru tocurile 5—6 ; 
MUREȘUL TG. MUREȘ — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 28— 
27 (11—11, 23—23). Muregencele au 
câștigat greu, după prelungiri. 
De la învingătoare au înscris rele 
mai multe goluri Dorgo 6, Laszlo
7, iar pentru Hidrotehnica Ca
zacu 9. Pentru locurile 7—8 ! 
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
A.E.M. TIMIȘOARA 21—15 (8—8). 
(Gh. BRIOTÂ — eoresp.).
• „CUPA DE PRIMĂVARA- 

LA HANDBAL MASCULIN. Re
zultatele eta.pei a IV-a. Seria I : 
TRACTORUL BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 27—31, INDE
PENDENTA C.ARPAȚI M1RȘA — 
DINAMO BRAȘOV 27—20, 
STEAUA — RELONUL SAVI- 
nești 29—23. Seria a n-a : uni
versitatea CLUJ-NAPOCA — 
MINAUR BAIA MARE 21—25, 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL ARAD 21—16, 
MINERUL CAVNIC — CONS
TRUCTORUL C.S.U. ORADEA 
31—29. (Corespondenți 7 C. Gruia, 
M. Verzescu, A. Crlșan, C. Crețu).
• divizia „B* (etapa a 

XHI-a). MASCULIN. Seria I s 
Arctic Găesti — Nitramonla Făgă
raș 11—3, C.S.U. Galați — CȘJS.M. 
Borzești 23—9, Știința Bacău — 
Calculatorul HRUC Butnirești 20—
8, Universitatea București — Mol- 
dostn Vaslui 15—Hi, pietroiul Te- 
leajen — Dada Pitești 30—22, 
Comerțul Marina Constanta — 
A.S.A. Buzău 21—1B. In clasa
ment : 1. știința Bacău 36 p. 3. 
C.S.M. Borzești 29 p, 3. C.S.U. 
Galați 23 p... 13. Comerțul Ma
rina 22 p. 13. A.S.A. Buzău 20 p. 
Seria a H-a : Șuierul Bate. Scrie 
— Metalul IURT Lugoj 22, 
Tehnometal Timișoara. ' — Univer

HANDBAL LA ZI

(juniorH mici), șl după-amiaza 
(juniorii mari). Ambele categorii 
vor concura Imprrimă. vineri 
dimineața (la proba oositrattmp 
individual) șl duminică (In amsa 
pe circuit, programată pe un tra
seu In centrul orașului).

sitatea Craiova 25—26, Unirea 
Cluj-Napore — Strungul Arad 
22—21, Electromureș Tg. Mureș — 
Metalul Copșa Mică 9—7. Voința 
Sebeș — Metalul Hunedoara 30— 
21, Unio Satu Mare — H.C. Ml- 
naur n Baia Mare 25—17. în cla
sament : 1. Universitatea Craiova 
32 p, 2. Unio Satu Mare 31 p, 
3. Electromureș 29 p... 11. Uni
rea Cluj-Napoca 22 pi. 10. Teil- 
nometal Timișoara H9 p. FEMI
NIN. Seria I : Textila Doroban
țul Ploiești — C.S.M. Sf. Giteor- 
ghe 12—10, Trainica Pucioasa — 
Carpatex Brașov 16—13, Precizia 
Vaslui — Relonul Săvineștl 8—8, 
Chimia Brăila — Confecția Bacău 
22—la, C.F.R. Craiova — Univer
sitatea IEFS București 29—49, Fi
latura Focșani — Vulturul Plo
iești 13—9. In clasament S 1. Tex
tila Dorobanțul Ploiești 37 p. 2. 
C.S.M. Sf. Gheorghe 35 p, 3. Re
lonul Săvlnești 34 p.„ UI. Chimia 
Brăila 31 p, ia. Universitatea 
IEFS 16 p. Seria a H-a : Cons
tructorul Bala Mare — Voința 
Odorhel 25—X>, Constructorul Hu
nedoara — Textila Sebeș 26—16, 
Gloria Bistrița — CSJu. Sibiu 
25—19, Dacia Arad — Universi
tatea Farmec Cluj-Napoca IB— 
18, Textila Zalău — Industria 
Ușoară Oradea 21—17, Nitramonla 
Făgăraș — Trteotextn Slghet Ul
ii. în clasament: L Textila 
Zalău 37 p, X CJSAL Sibiu fe p, 
3. Tricotextll Sighet 29 U.
Dacia Arad 19 p. 13. Nltramonfa 
M p.

ULTIMA ETAPA IN 
DIVIZIA „B" DE VOLEI 
In ultima «stană fa M-td «Un 

cadrul campionatelor da volei — 
Diviza „B“ — s-au obținut re
zultatele :

FEMTNTN, seria 1.1 Flacăra 
roșie H Buc. — Zimbrul Suceava 
3—L Confecția Bue. —' Penicilina

Dinamo și Marilena Dubin- 
ciuc la vîlcence, sau foarte tî- 
năra și talentata sibiancă Anca 
Beșta (nici 17 ani), aplaudate 
cu generozitate de public pen
tru calitățile, valoarea și, mai 
ales, dăruirea lor. În aproape 
toate echipele sint tinere cu 
calități : Otilia Szenkovics, Da
niela Coșoveanu, Gcorgeta Enc, 
Nicolcta Iancu (Dinamo), Spe
ranța Găman, Carmen Bobe, 
Lucia Tocaci (C.S.M.-I.M.N. 
Galați), Mircla Popoviciu 
(C.S.Ș. Libertatea Sibiu), Na
talia Dulică (Chimia Rm. Vil
cea), Carmen Cuejdeanu, Mo
nica Șușman, Aurelia Dobre 
(Univ. Craiova), Daniela Bub- 
hea, Cristina Buznosu (Știința 
Bacău), Violeta Dinu (Maratex 
Baia Marc), Daniela lacob, E- 
milia Ncdclcu (Flacăra roșie 
București), Elena Negulescu 
(Calculatorul), Mirela Cazan-

DOUĂ SITE DE PALETE
(Urmare din pag. I)

prezentant al județului Arad 
(muncitor la C.A.P. Zăbran), 
s-a dovedit a fi cel mai bun. 
El a primit nu numai diploma 
și medalia ciștigătorului „Cu
pei U.T.C“., ci și un premiu 
pentru cel mai tehnic finalist, 
cum a dovedit-o în toate me
ciurile și, mai ales, în finala 
cu loan Cadar, din județul Satu 
Mare (muncitor la C.A.P. 
Săuca), pe care l-a întrecut 
cu 2—0. Sătmăreanul a ocupat 
locul 2, urmat de reprezentan
tul județului-gazdă. Ștefan Do
bre, de la A.S. Victoria Boboc.

Fetele de la această catego
rie și-au desemnat drept cea 
mai bună pe Mariana Dumi
trescu, muncitoare la C.A.P. 
Moravița — județul Timiș, 
după o dispută foarte echili
brată cu Daniela Dulinan, teh
niciană la Ocolul silvic din 
Bîrzava — județul Arad și Sil
via Jibotean, muncitoare la 
Șibot — județul Alba, clasate 
în această ordine.

între premiații actualei e- 
diții a întrecerii s-au mai a- 
flat Nicolae Mehedintu, elev 
la Școala generală din Palanca 
— județul Giurgiu, cel mai 
tînăr finalist (va împlini 14 
ani, la 17 august...), Maris Ni
cola Turbatu, muncitoare la 
C.A.P. Berzasca — județul 
Caraș-Severin, pentru a 10-a 
participare la competiție, și 
prof. Ion Samoilă, din Buzău, 
pentru merite deosebite în or
ganizare.

în concluzie, o competiție 
desfășurată sub cele mai fru
moase auspicii și care, în cazul 
majorității participanților — e- 
levl — completează în mod 
fericit una din filele bogatului 
calendar de acțiuni sportive 
ale vacanței de primăvară—
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Din nou, atenție la durități!

EURO 84 ESTE APROAPE...
Au mai rămas, cu aproxima

ție, o lună de zile pînă la în
cheierea campionatului și două 
luni pînă la începerea turneu
lui final dtn Franța, EURO *84, 
cînd în orașul Saint-Etienne, la 
14 iunie, echipa României va 
debuta în turneul celor 
mai bune 8 echipe continen-
tale.

Fără îndoială, obiectivul 
principal al fotbalului nostru 
in acest an este EURO *84, 
pentru ca performanța cea mai 
remarcabilă din preliminariile 
acestei competiții, realizată de 
fotbaliștii noștri să crească, cit 
va fi posibil mai sus de locul 
8. Dar, campionatul intern ră- 
mîne, în același timp, compe
tiția marilor orgolii pentru ob
ținerea titlului suprem și evi
tarea retrogradării, cu accente, 
uneori dramatice, în final, fază 
în care se află și în prezent 
fotbalul nostru. In această pe
rioadă, a ultimelor 1—8 etape 
din campionat, apar de cele 
mai multe ori situații nedorite 
în care, în disperare de cauză, 
unele echipe și unii jucători 
își susțin ultimele șanse cu 
mijloace nesportive, brutale. 
IFinta actelor dure sini jucă
torii cei mai buni ai echipelor 
adverse, îndeosebi internațio- 
ri< i de care se tem cel mai 
mult fotbaliștii cu posibilități 
mai reduse. Cazul accidentării 
lui Bălăci, din care au rezul

tat trei operații, este cunoscut. 
Jucătorul nr. 1 al României in 
anii 1931 și 1982 a fost privat 
de onoarea de a juca în echipa 
națională din toamna anului 
1983. El face acum mari efor
turi de voință pentru a fi pre
zent la turneul din Franța.

Zilele trecute, alți internațio
nali au fost accidentați. Cămă- 
taru, prețiosul atacant central 
craiovean, lovit în meciul cu 
Jiul, n-a putut apare în jocul 
următor cu Petrolul, Negrită 
și Balint sînt și ei loviți. Iar 
Boloni a jucat 60 de minute 
accidentat, in loc să fie înlo
cuit de antrenorii săi și astfel 
să fie ferit de agravarea vătă
mării suferite accidental.

F.R. Fotbal a atras de mai 
multe ori atenția cluburilor și 
arbitrilor să oblige jucătorii la 
acțiuni regulamentare în joc, 
cu părăsirea totală a intenției 
de a lovi adversarii.

Ne este drag campionatul, dar 
mai dragă ne este reprezen
tarea in plenitudinea forțelor a 
fotbalului românese la turneul 
din Franța 1 Iată de ce F.R. 
Fotbal trebuie să fie necruță
toare de aici înainte în acțiu
nea de curmare și sancționare, 
pînă la excluderea din campio
nat, a celor care se fac vino- 
vați de durități și de indispo
nibilitatea selecționaților din 
lotul reprezentativ. (a.n.).

IA FOST ALCĂTUIT LOTUL OLIMPIC
I
I

PENTRU MECIUL CU IUGOSLAVIA
Partida sc va disputa miercuri 18 aprilie, la Drâila

MAREA AMBIȚIE 
A LUI 

ILIE BĂLĂCI
...Intîlnire cu ll'ie Bălăci, In Bucu

rești. Cine or scâpa un dialog ?l
— Cu ce treburi, llie, prin Capitala ?
- Treburi serioase I Urmez progra

mul de recuperare dupâ cea de a 
treia operație de menise.
- Programul cu specialistul Cosma, 

de Ia Dinamo ?
— Da I Mulți sportivi a pus pe pi

cioare acest om. Mi-au spus și Cavai 
și Dumitrache câ, dupâ programul de 
haltere și culturism al antrenorului 
Cosma, s-au simțit foarte bine și au 
jucat mult timp. Cavai mai joaca în 
prima divizie. Și încă foarte bine.

— Cum te simți ?
— Bine I Sigur, a fost o operație 

mai grea, meniscul extern. Profesorul 
Radu de la Craiova a avut curaj 
sâ-mi facă și a treia operație. Nu 
știu cine altul s-ar fi încumeiot. 
Acum, e bine. Am început deja să 
alerg. Și să sper...

— Concret, llie ?
- Concret, sper ca pe 1 mai să 

joc I Trebuie sâ joc la Universitatea 
Craiova, daca mâ gindesc la națio
nală.

— Și te gîndești...
- Cum sâ nu mâ gindesc ?l Țin 

neapărat sâ joc la Paris I Acolo am 
debutat, doar, în echipa națională. 
Sigur, însă, numai de mine depinde, 
dacă Mircea Lucescu mă va lua in 
Franța sau nu. Sint conștient câ tre
buie sâ revin la forma in care eram 
înainte de prima operație. Intr-an 
campionat european, turneul final, se 
cere o formă deosebită,

— Ce zici despre campionat ?
- Se joacă I Sus și jos I Pentru 

mine, însă, care visez departe, im
portant este sâ joc in ecfwpa mea 
de club. Am pornit in e treia săp- 
tâmînâ a programului do recuperare 
in București și sper sâ revin eurtad 
pe gazon.

— Succes, Hie I

Mircea M. IONESCU

Azi. la Oradea, meciul retur dintre reprezentativele

de Juniori ale României și ungariei

SUCCES DEPLIN TINEBIIOR NOȘIRI JUCĂTORI!
Stadionul divizionarei „A" 

F.C. Bihor va găzdui astăzi, 
de Ia ora 15, în deschidere la 
meciul amical Rom inia — Is
rael, partida oficială retur din
tre selecționata de juniori a 
țării noastre și aceea a Un
gariei, din cadrul preliminarii
lor Campionatului european I. 
Cum se știe, cu două săptă- 
mîni în urmă, la Budapesta, 
pe stadionul Csepel, juniorii 
noștri au menținut rezultatul 
de egalitate pînă în min. 79, 
cînd au primit singurul gol. 
Fără îndoială, un gol care pu
tea fi evitat, un gol foarte 
important, dar care poate fi 
anulat pe gazonul orădean în 
partida de astăzi.

Sigur, acest lucru va ti posi
bil numai în măsura in care 
echipa va evolua la capacita
tea ei maximă, dacă jucătorii, 
absolut toți, SE VOR MOBI
LIZA EXEMPLAR SI VOR 
LUPTA PÎNA LA ULTIMA 
PICĂTURA DE ENERGIE ! A- 
ceasta din urmă este condiția 
sine Qua non a eîșiigării unor 
jocuri foarte dificile la cate
goria juniorilor.

La Budapesta, în tur, a fost, 
deci, 1—0 pentru gazde. „Nu 
este un handicap irecuperabil 
— consideră antrenorul princi
pal al lotului nostru. Mareei 
Pigulea. Jucătorii «-an pregă
tit cu toată atenția, n-au făcut 
rabat efortului și manifestă o 
mare dorință de a evolua bine 
și a obține calificarea. Va tre

bui, soeotcsc eu, să ne apărăm 
foarte bine și să atacăm cu 
toată energia, dar și bine gîn- 
dit, ca să obținem calificarea, 
în care eu unul sper mult. 
Pentru că s-a muncit intens cu 
acest lot de juniori și ar fi 
păcat să nu concretizăm prin- 
tr-o calificare eforturile fă
cute".

Lotului i s-a alăturat de 
luni și hunedoreanul Mateuț, 
care a jucat la echipa lui. în 
„A". S-a accidentat. în schimb, 
portarul Zlotca și apariția lui 
între buturi este incertă. A 
fost cooptat în lot și mijloca
șul orădean Lazăr, iar ca por
tar de rezervă va fi Bojoac”. 
de la A.S.A. Mizil. Luni și 
marți, lotul a efectuat ulti
mele antrenamente.

Lotul juniorilor unguri (a& 
lași ca și pentru partida tur) 
a sosit ieri la Oradea. Antre
norii celor două echîne anunță 
următoarele formații probabile: 
ROMÂNIA : Petre — Moldo
van, Cîrstea, Drăghicl, Bănuță 
— Bobaru, Mihali (Lazăr), Ma-. 
teuț, Mărgărit — Achim (Nuță), 
Topolinschi ; UNGARIA : Pe
tri — Takacs, Pinter, Szelpal, 
Keller — E. Kovacs, Deak, 
Vincze, Cszucsanski — Orovecz, 
Zinka.

Meciul va fi condus la cen
tru de italianul Enzo Barba- 
resco. El va fi ajutat Ia tușe 
de Nicolac Dinescu si Dan Pe
trescu.

laurențiu DUMITRESCU

ASTĂ-SEARĂ, LA LIVERPOOL, ÎN C.C.E.
(Urmare din -pag. 1)
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Miercuri, 18 aprilie, echipa 
olimpică a țării noastre sus
ține ultimul meci în prelimi
nariile J.O. După victoria ob
ținută miercurea trecută de 
fotbaliștii iugoslavi în Olanda 
(în fața unei formații a gaz
delor improvizată — din care 
au lipsit 7 titulari — cum ne 
spunea antrenorul Gh. Staicu, 
care a urmărit întîlnirea de 
la Sittard), meciul de miercuri, 
România — Iugoslavia, nu mai 
este decisiv pentru calificare, 
echipa Iugoslaviei obținînd a- 
cest drept înaintea ultimelor 
trei meciuri din grupă. Dar 
partida are importanța ei. Este 
un meci internațional interțări, 
la nivel olimpic, și trebuie 
tratată ca atare.

Pentru acest joc, F.R.F. a

ONSTRUCTORUL“ TG. MUREȘ
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putem mai mult ? Desigur. Și 
încercăm să ne realizăm obiec
tivele, în concordantă cu do
rințele numeroșilor noștri su
porteri, care sînt conșticnți că 
dispunem de potențialul nece
sar obținerii unor rezultate 
mult mai bune". RECAPITU
LAM : tenis de masă, haltere, 
popice la nivel de competiti
vitate republicană, în timp ce 
schiul, voleiul și fotbalul n-au 
depășit încă granițele județu
lui, fiind în căutarea „timpu
lui pierdut". NE-AM CON
VINS, la „Constructorul" e- 
xistă mulți oameni entuziaști, 
gata să lase masă și casă pen
tru a veni în sprijinul activi
tății sportive, Vasile Cîndea, 
Ladislau Deneș, Mircea Istrate, 
Mircea Oglădeanu, Ladislau 
Koping, loan Toderaș fiind 
doar cițiva dintre aceștia. „Ei, 
dacă entuziasmul nostru l-ar 
cuprinde și pe nnii dintre 
sportivi, treaba ar merge cu 
mult mai bine...". TOATA 
IARNA, la Singiorgiu de Mu
reș au funcționat două baby- 
lifturi, ele constituind „marea 
atracție" a copiilor amatori de 
schi. Și n-au fost deloc puțini. 
„Acum, că a venit primăvara, 
vom înlocui sporturile de iarnă 
cu altele, pentru ca pe micii 
noștri performeri să nu-1 lă
săm la voia întâmplării. Am 
citit că boberii au participat 
și la campionatele de atletism. 
Poate facem și noi ceva in 
genul acesta, pentru că in Tg. 
Mureș sc organizează destule 
competiții atletice accesibile" 
— opiniază Ladislau Deneș. 
„CONSTRUCTORUL" este o a- 
sociație în care „inimile" bat 
pentru sport, un loc în care se 
caută cu migală drumul spre 
performanță, neuitîndu-se, de 
asemenea, că cei peste 6 000 
de membri au nevoie și de 
mișcare, de atractive competiții 
pentru timpul liber.

comunicat la F.I.F.A. următo
rul lot de jucători : Mânu, 
Ducadam, Speriata, Mănăilă, 
Stancu, Iovan, Zare, Bumbescu, 
M. Fopa, Văetuș, Eduard, Ba
lint, Mateuț, Adr. Popescu, Iri- 
mescu, Suciu, Lăcătuș, Cîrțu, 
Hagi, Coraș, Terheș, Tulba.

Lotul se va reuni duminică 
seara, după jocurile de cam
pionat, la hotelul „23 
din Capitală.

Meciul România — 
via se va disputa' la

★
Federația iugoslavă

țat următorul lot : Slojici, Ma- 
rovici — portari ; B. Djurovski, 
Baljici, Radanovici, Setinov, 
Elzner, Z. Cvetkovici — fun
dași ; Katanec, Savevski, Stoj- 
kovici, Gracan, Smajici, Curiei, 
Georgijevskî — mijlocași ; Be- 
sici, Kajtaz, B. Cvetkovici, M. 
Djurovski, Mance, Panecv, 
Tuce — înaintași.

August"

Iugosla- 
Brăila.

a anun-

spunea de altfel : „Aștept eu 
încredere partida cu redutabila 
Liverpool. Am urmărit direct 
sau pe film jocul campioanei 
engleze care sc deosebește to
talmente de tipicul fotbal insu
lar caracterizat de nenumăratele 
centrări în fața porții adverse. 
Elevii Iui Joe Fagan practică un 
fotbal de rafinată construcție, 
studiat, cu multe scheme di
nainte pregătite. Sperăm să fim 
la înălțimea misiunii noastre 
de reprezentanți ai fotbalului 
românesc în înalta fază a com
petiției nr. 1 a cluburilor euro
pene. Echipa noastră va lupta 
cu maximă dirzenie și voință 
pentru o performanță in pre
mieră". Cornel Dinu a comple
tat : „Numai faptul că în semi
finalele cupelor europene au a- 
juns șase echipe britanice vor
bește despre forța acestui fot
bal. Liverpool nu mai are ne
voie de prezentări. E, la ora 
actuală, cea mai putem! A echi
pă, dar și cea mai tehnică, ală
turi de Manchester United, din 
Marca Britanie. O formație

dublată și de o mare forță de 
angajament. Dacă vom reuși, și 
sper că vom reuși, o rezistență 
de joc și o abilitate care să de
joace ritmul și schematismul 
englezilor, putem obține nn re
zultat bun în prima manșă. Vom 
lupta cu toate forțele pentru a- 
ceasta !" Formația pe care di- 
namoviștii o vor alinia cuprin
de, bineînțeles, pe majoritatea 
celor care au apărut In sfertu
rile de finală, cu Andone în 
centrul liniei de mijloc, înca
drat de Movilă și Dragnea. In 
linia de atac urmează să se a- 
leagă purtătorul tricoului nr. 7, 
înaintea partidei, între Țălner 
și Tur cu.

Din tabăra campioanei engle
ze avem o interesantă declara
ție a internaționalului Lee : 
„Dinanio București reprezintă 
revelația actualelor cupe euro
pene. A străbătut ed mai greu 
traseu, pentru că Hamburg și 
Dinamo Minsk sînt superioare, 
după opinia mea, lui Athletic 
Bilbao și Benfica, adversarele 
noastre. De aceea ne vom an
gaja la maximum nedorind să 
împărtășim soarta acestora". 
Jocul formației se bazează pe

angajamentul maxim al liniei 
de fundași în care „creierul" îl 
reprezintă libero-ul Lawrenson, 
dar punctul tactic forte îl con
stituie linia de mijloc unde Lee 
și Johnston, jucători de trava
liu, fac mingi pentru pericu
loșii Souness și Whelan, dar mai 
cu seamă pentru cei doi bul- 
dozeri din atac : rutinatul Dal
glish, fotbalistul cu palmaresul 
nr. 1 în fotbalul mondial, și 
ambițiosul tînăr Rush.

Avem încrederea pe care, sîn- 
tem siguri, o au șl numeroșii 
iubitori ai fotbalului din țara 
noastră, că Dinamo București va 
fi capabilă să confirme și în pen
ultima fază a competiției cam
pionilor europeni suita sa de 
răsunătoare performanțe obți
nute în cea mai importantă în
trecere de cluburi din lume.

• MECIUL RESTANTA dintre 
Dinamo București și Petrolul 
Ploiești, clin sferturile de finală 
ale „Cupei Românld", a fost re- 
programat pentru 18 aprilie, la 
Brașov. Partida se va disputa 
pe stadionul Tineretului, de la 
ora 16.
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — SE

LECȚIONATA DE TINERET A 
DIVIZIEI SECUNDE 2—0 (1—0).

S Mai în serios, dar mai mult în glumă, 
duminică seara, la Bala Mare, după jocul 
(si înfrîngerea neașteptată) a echipei lo
cale Tn fața Dunării C.S.U. Galați, se a- 
firnla că formația de speranțe a _F.C.“- 
ulul. victorioasă cu 6—0, In meciul ei, 
din deschidere, ar fi cîștigat partida cu 
formația gălățeană ! Era o doză de umor 
în această afirmație, dar și multă amă
răciune, determinată de evoluția sub orice 
așteptări a echipei din „A“, în care Buz- 
gău, dar -mal ales Raț și Ignat au fost 
doar figuranți, „secondați" îndeaproape de 
Roznai, Bălan șl Tulba. • In schimb, de 
cealaltă parte, deloc impresionați de In
vincibilitatea băimărenllor pe teren pro
priu In retur (1—0 cu Craiova, 2—1 cu 
Corvinul, 2—2 cu Dinamo, 4—0 cu Ba
căul), gălățenii au avut o linie de mijloo 
deosebit de activă si un atac care a com
binat inventiv, scoțindu-i din dispozitiv 
pe jucătorii din apărarea băimărenilor. • 
Belodedlci, acest tînăr fundaș central al 
echipei Steaua, pe zi ce trece confirmă 
excelentele sale calități. S-a evidențiat șl

duminică, tn greul joc de la Petroșani, 
prin seriozitate, hărnicie, promptitudine, 
anticipație și chiar printr-o eleganță a 
jocului său. El ne-a amintit de unul din 
cei mai buni „stoperi" pe care i-a avut 
fotbalul nostru, Apolzan. • In meciul 
Jiul — Steaua, am numărat nu mai pu
țin de 44 de opriri ale jocului dictate de 
arbitrul vilcean N. Dinescu, din cauza ne- 
regularităților comise de ambele formații 
(faulturi, obstrucții etc.). Dintre acestea, 
23 au aparținut gazdelor, Iar 21 oaspeți
lor. • Lăcătuș, extrema dreaptă a echi
pei Steaua, cel care — pe bună dreptate 
— a fost de nenumărate ori evidențiat în 
acest sezon, nu s-a prea văzut în partida 
de la Petroșani. • După un debut mal 
mult decît promițător pe scena Diviziei 
„A", remarcat pentru prestațiile sale, A- 
vădanei nu mal are. de cîteva etape, ace
iași randament, iar duminică a lipsit din 
formația băcăuană, ceea ce trebuie să 
constituie un serios motiv de meditație. 
• Miercurea trecută, Rapid a jucat pe 
stadionul „23 August", după ce mai înain
te susținuse meciul cu Jiul pe „Republi
cii". Duminică, Rapid a disputat partida 
cu S.C. Bacău pe stadionul Steaua. »E 
un fel de a spune că jucăm acasă*, ne 
spuneau Înainte de meci antrenorii fero
viarilor. Au dreptate. ■ Duminică, S.C.

Bacău a avut ca rezerve doar trei ju- 
eătorl, pe portarul Dinu, care a apărat 
Si Ia speranțe, și pe foarte tinerii An- 
dronlc și Ursică. Cam subțire lotul bă
căuan, care acuză și accidentarea lui 
Șoșu. • Golgeteru! bihorenilor. Petre 
Grosu, operat de curînd de menise, se 
află la București unde urmează un pro
gram adecvat de refacere. • După cîteva 
minute de joc din partida de la Oradea, 
BOlănl, acest valoros șl neobosit jucător, 
a încercat să-1 deposedeze pe impetuosul 
lie eu. o alunecare... la sacrificiu, care 
s-a soldat cu accidentarea internaționa
lului. Deși a primit îngrijiri medicale Bo- 
lOni s-a resimțit, în continuare, șl, în mi
nutul 63, a părăsit terenul. • Un foarte 
frumos meci de speranțe, duminică, la 
Slatina, din partea ambelor echipe (an
trenori Victor Dînuț — F. C. Olt șl Dan 
Apolzan — Sportul studențesc), s Un de
but reușit In prima divizie a arbitrului 
C. Drulă din Tg. Jiu. Ce a făcut el, du
minică. la Slatina, la linie 1 A aplicat ca - 
Ia carte regulamentul. Simplu, nu ? !...

'• • • șt tfazen
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE? La tragerea Loto de 
vineri 13 aprilie se vor atribui șl 
excursii in R. P. Bulgaria, cu pri
lejul unor Interesante competiții 
dtn luna iulie. Excursiile pot fi 
obținute pe variantele de 25 lei 
achitate sută la sută, care vor 
conține cele două numere, din 
totalul de 90. extrase la faza a 
doua, indiferent de ordinea ieșirii 
lor din urnă I Variantele respec
tive au, totodată, drept de câști
guri in autoturisme șl bani la 
primele două extrageri obișnuite.

0 TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 11 a-

prilie 1984, este programată înce- 
plnd de la ora 17,15 in sala Clu
bului sportiv Progresul din Bu
curești, str. dr. Stalcovid nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare vor fi ra
diodifuzate in jurul orei 18 pe 
programul 2 și in jurul ord 23 
pe programul 1.
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 APRILIE. 
Cat. 1 (12 rezultate): 11 variante 
100% a 1.861 fel șl 470 variante 
25% a 465 lei; cat. 2: 309 varian
te 100% a 286 ld șl 6.558 variante 
25% a 72 lei. întrucît valoarea u- 
nltară a cîștlgurilor de cat. 8 a 
fost sub plafonul minim de 40 
lei, fondul categoriei respective ■ 
fost repartizat celorlalte conform 
regulamentului.

•CLUBUL SPORHV „OLIMPIA" București organizează 
cursuri de inițiere pentru copii la tenis de cîmp, la Baza 
sportivă din Calea Vitan 176 unde se fac și înscrierile. 
Informații la telefon: 20 54 53 ; 16 36 71.

Și dv. puteți ob
ține excursii cu 
numai cele două

atribuie premii In :

numere de la ex-
tragerea a treia 1

(Pe variante de
25 ld achitate
100%)

Ca la orice tra-
gere obișnuită se

• autoturisme' 
-Dacia 1300“
• MARI SUME DE 

BANI
Joi 12 aprilie — 

ultima zi de parti
cipare !



TiNĂRA FLORETISTĂ
REKA LAZAR,

ÎN FINALĂ LA MINSK
® La ediția 1884 a- tradiționalu

lui turneu internațional de ca
tegoria „A" de la Minsk, la care 
au participat in proba indivi
duală 144 de floretiste din 8 țări 
(Cuba, Franța, R.D.G., R.F.G.,
polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.), iar în proba pe echipe 
12 reprezentative femininei flo- 
retistete noastre au avut o com
portare promițătoare în perspec
tiva J.O. sl a apropiatelor cam
pionate mondiale de tineret. 
Echipa României (Dan, Guzganu, 
Zsalt, Veber, Oros, Lazar) s-a 
clasat pe locul 4. tn urma for
mațiilor U.R.S.S., R.D.G., R.F.G., 
și înaintea reprezentativelor Un- 

- gariei, Poloniei, Cubei, 
Bielorusă,. Franței și a 
Moscova. Iar în proba 
duală, tînăra Reka Lazar 
lificat în finala de 8. ____ _
fost întrecută de sovietica Kos- 
liakova. Concursul a revenit flo- 
retistei sovietice Veliciko 
cu Hanisch. din R.F.G.).

R.S.S. 
orașului 
in di vi

s-a ca- 
unde a

(«—3

• Echipa masculină de 
a României a participat la____
pesta la patrulaterul Franța-Ita- 
lia-Komânia-Ungaria dotat cu 
„Cupa Gaudini11, unde a obținut 
următoarele rezultate : 4—9 cu
Italia, 5—9 cu Franța si 2—9 cu 
Ungaria, clasamentul final fiind : 
Italia. Ungaria, Franța, România.

floreiă 
Buda-

TINERII NOȘTRI ȘAHIȘTI VICTORIOȘI
întîlnirea internațională ami

cală de șah dintre reprezen
tativele de tineret ale Româ
niei și Israelului, desfășurată 
în Capitală, a prilejuit o vic
torie categorică a șahiștilor 
noștri. După ce luaseră un a- 
vantaj substanțial în primul 
tur (5—1), gazdele și-au majo
rat avansul în celde 
(cîștigat 
astfel i 
Luni seara, 
tura, au adus echipei puncte 
întregi Dan Bărbulescu, învin
gător la masa a 2-a în 
lui D. Lapan, ca și loan 
rășescu, care a cîștigat la 
Menahcm. Remize au fost 
tidele Foișor — Dicker, 
nescu — Rcchlis, Sherf — Ne- 
gulescu și Pyernik — Marin.

Tinerii jucători din lotul re
prezentativ al țării noastre, 
care 
cerea 
cher, 
bună, 
turi . .
în actualul sezon competițio- 
nal.
• Un frumos succes și-a 

trecut la activ maestrul inter
național Theodor Ghițcscu, vic
torios în turneul „open“ de la 
Metz (Franța), alături de marii 
maeștri Ivanovici, 
(ambii Iugoslavia).
(Suedia) cu care împarte locu-

; cu 4—2), 
confruntarea 

în sala

al doilea 
încheind 

cu 9—3.
Arhitec-

Ben 
par- 
lo-

se pregătesc sub condu- 
antrenorulul ” 
se dovedesc 
înaintea unor 

internaționale.

Em. Rei- 
în formă 
noi star- 
prevăzute

Șahovici 
Karlsson

SĂPTĂMiNA ACEASTA 4 REPREZENTATIVE ROMÂNEȘTI
DE BASCHET IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

Campionatele naționale de 
chet — seniori și senioare — 
încheiat, dar activitatea fruntași
lor acestui Joc sportiv continuă 
în întreceri internaționale. Săp- 
tămina aceasta, de pildă, nu mai 
puțin de patru loturi iau parte 
la turnee, astfel : seniori : de 
azi pină duminica, Ia ..Marele 
premiu al orașului Sofia*1 ; se
nioare : joi, meci cu echipa Un
gariei, vineri și sîmbătă, partide 
cu echipa Cehoslovaciei —, toate 
la Satu Mare ; junioare și cadete: 
de vineri pină duminică, turneu 
la Focșani, cu participarea selec
ționatelor Bulgariei, R. D. Ger
mane, Poloniei și Ungariei.

Iată loturile reprezentative în 
vederea acțiunilor amintite : Se
niori : Roman Opșitaru, Costel 
Cernat, Florentin Ermurache, An
ton Netolitzchi, Petre Brăniștea- 
nu, Virgil căpușan (Steaua). Dan 
Niculescu, Al. Vinereanu, loan 
Uglai (Dinamo București), Sorin 
Ardelean, Viorel Constantin (Car- 
pați Grup 8 Construcții Bucu
rești) ; antrenori : Gh. Novac și 
R. Diaconescu. Senioare : Magda-

bas- 
s-au

TELEX • TELEX
AUTOMOEILISM Q Marele Pre

miu de formula H de la Hocken
heim (R. F. Germania), c.ontînd 
pentru campionatul european al 
piloților, a fost cîștigat de Ro
berto Moreno (Brazilia) pe „Halt 
Honda" urmat la 53 de sutimi de 
secundă de Mike Thackwell (Noua 
Zeelandă) pe același tip de mașină. 
In clasament Moreno și Thackwell 
conduc cu cîte 15 p urmați de 
Ferte (Franța) 8 p.

BASCHET • In prima zi a 
„Marelui premiu al orașului So- 

s-au înregistrat urmă- 
rezultate: București — So- 
84—72, Moscova — Belgrad 

Sofia (1) — Varșovia

lena Pall, Virginia Popa, Gabriela 
Kiss (Universitatea Cluj-Napoca), 
Romela Cristea, Mălina Marina- 
che (Olimpia București), Lumi
nița Măringuț, Cornelia Stoichiță, 
Emilia Alixandru (Progresul Bu
curești), Elena Filip (Voința Bu
curești), Luminița Stamin (Poli
tehnica Timișoara), Csilla Hosszu 
(ICEMENERG), Paula Misăilă 
(Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea) ; 
antrenori : N. Martin și G. Năs- 
tase. Junioare : Rodica Jugănaru 
(C.S.Ș. 1 Constanța), Aurora Cîr- 
stoiu (C.S.Ș. 4 București), Ileana 
Bodnar, Monica Nină (Voința Bu
curești), Ildiko Manasas (C.S.Ș. 
Viitorul „U“ Cluj’-Napoca), Iuliana 
Alloman (C.S.Ș. “
Erzsebet Bernad 
Sf. Gheorghe), _______
(C.S.Ș. Tg. Mureș), Edith Mathe 
(Comerțul Tg. Mureș), Delia Cu- 
zic, Emilia Marian, Mlhaela Lungu 
(C.S.Ș. ------------- - • -
(C.S.Ș. 
Denis 
rești) ;
Bogdana Diaconescu Cadete (ju
nioare II) : ștefana Roxan (C.S.Ș. , 
2 București), Elena Vasile, Ane- 
marla Gera (Voința București), 
Gabriela Nagy (C.S.Ș. 2 Oradea), 
Aurora Dragos, Maria Vigh. Env- 
edl Ttinde, (C.S.Ș. Viitorul „U“ 
Cluj-Napoca), Violeta Otavă 
(C.S.Ș. Focșani), Gabriela Pan- 
drea (C.S.Ș. 1 Constanța), Antoa- 
neta Barbu, Gabriela Petre 
(C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîlcea) ; 
antrenori : Gh. Roșu și Al. Moise.

1 Constanța),
(C.S.Ș. Voința 

Melinda Nagy

Botoșani), Maria Tonescu 
Chimistul Rm. Vîlcea), 

Bucur (Progresul Bucu- 
antrenori : H. Pop șl

ale clasamentului fi- 
cu cite 7,5 puncte din

rile 1—4 
nai, toți 
9 posibile. Ghițescu a terminat 
cu 6 victorii, 3 remiza și nici 
o înfrîngere. 
clasamentului 
(Cehoslovacia) și Ivkov (Iugo
slavia) 7 p, Jansa (Cehoslova
cia), ’ ' . 
Ungaria), Ostoici 
și Haik (Franța) 6,5 
au fost prezenți 250 
din 18 țări.
• Campionatele 

nale ale Franței pentru juni
ori, desfășurate la Champigny- 
sur-Marne, s-au încheiat cu 
victoria surprinzătoare a fran
cezului O. Renet, cu 7 p (din 
9), înaintea lui J. Dewit (O- 
landa) și B, Schneider (R.F.G.) 
6 p. La „cădeți11 au cîștigat 
vest-germanul O. Schulte și 
britanicul A. Dunnington, am
bii cu cite 7 p.

• Secretariatul federației in
ternaționale de șah (F.I.D.E.) 
anunță, din Lucerna, că me
ciul pentru campionatul mon
dial masculin, care va opune 
pe Anatoli Karpov, deținăto
rul titlului, și Garri Kasparov, 
șalengerul său oficial, urmează 
să înceapă la 10 septembrie 
Locul de desfășurare nu a fost 
încă stabilit.

O La Champigny-sur-Mar- 
ne, în campionatul mondial 
rezervat cadetelor (pină Ia 16 
ani), după 7 runde conduce 
Ildiko Madl (Ungaria) cu 5,5 
p, urmată de Mădălina Stroe 
(România) și Noreia Mueckay 
(Ecuador), cite 5 p. în runda 
a 7-a Mădălina Stroe a cîști
gat partida cu Madl.

© Turneul feminin de la 
Hyeres (Franța) a revenit 
marii maestre sovietice Elena 
Ahmilovskaia cu 8 P, urmată 
de Gurieli — 7,5 p, Csonkics 
și Grosz — cite 7 p, Elisabeta 
Polihroniade. — 6,5 p, Szma- 
sinska, Lazar c vi ci, Karakasz 
— cite 6 p etc.

In continuarea 
figurează Ilort

Forinjos, Bilek (ambii
(Iugoslavia) 
p. Tn total 
de jucători

internațio-

„TEMPLUL
Aflăm din ziarul parizian 

l’Equipe că faimoasa sală de 
sport din New York „Madison 
Square Garden", urmează ca, 
în viitorul apropiat, să fie 
transformată în... birouri ! 
Proprietara sa ,,Gulf and Wes
tern Corporation" constată că, 
de mai multă vreme, acest 
uriaș edificiu nu numai că 
nu produce ci că, dimpotrivă, 
pierde, motiv pentru care a 
luat această gravă hotărîre !...

Sala din insula Manhattan, 
de pe 8th Avenue, cinstește, 

memoria 
fostului președinte american 
James Madison (mort în 1836). 
In 1853 pe locul pe care-1 o- 
cupă astăzi, se afla un teren 
vast pe care erau organizate 
concursuri de căruțe (cu pa
riuri) pentru fermieri. Două 
decenii mai tîrziu, un oare
care Barnum a construit a- 
colo un mare circ, alături de

în...

prin numele său,

ARUNCAREA DE 3 PUNCTE,
PENTRU UN BASCHET MAI DINAMIC

Baschetul este astăzi, cu cele 160 de federații naționale afiliate 
forului internațional (FIBA), unul din cele mai răspîndlte spor
turi pe glob, depășit,' ca arie, doar de atletism (172 de țări in 
IAAF). Inventat în 1891 de profesorul american James Naismith 
la colegiul din Springfield (Massachusetts) pentru a aduce un 
moment de destindere în timpul orelor de educație fizică domi
nate de rigiditatea gimnasticii suedeze, „jocul cu mingea la 
coș" și-a cîștigat rapid' o mare popularitate atît datorită specta
culozității în sine, cit și pentru calitățile multiple solicitate 
practicanților (abilitate, precizie, calități atletice).

Datorită specificului său, jocul aproape centenar a avut — 
mai ales în ultimii 15—20 ani, ani de adevărată „explozie* spor
tivă mondială — o evoluție oarecum nedorită, devenind, la nivel 
de vîrf, un teritoriu de afirmare a exemplarelor fizice ieșite din 
comun. Este de neconceput, astăzi, o echipă de valoare fără 
1—2 glganți de peste 2,10 m (la bărbați) sau 1,90—1,95 m la 
femei. In ciuda agilității și a abilității tehnice duse la perfec
țiune de jucătorii „de afară*, extreme sau fundași, istoria 
baschetului reține cu deosebire numele unor centri (pivoți) care 
au făcut epocă, dominînd prin talie lupta sub panou. Exemplele 
sînt numeroase, atit în baschetul amator cit și în cel profe
sionist, de la Ianis Krumins, Wilt Chamberlain și Bill Russell 
la Kareem Abdul Jabbar, Vladimir Tkacenko, Kresimir Ciosici 
sau Uliana Semionova. Dintr-un joc „pentru toți*, baschetul a 
ajuns, la nivelul elitei, un apanaj al giganților, condiționînd 
accesul la marea performanță de existența unor însușiri anato
mice de excepție. Fenomen care riscă, în ultimă instanță, să 
diminueze aria practicanților, să ducă, deci, la scăderea popu
larității jocului.

Această tendință periculoasă a obligat federația internațională 
să gîndească la reechilibrarea șanselor, iar baschetul se află 
în preajma unei adevărate revoluții. La Congresul FIBA care 
va avea loc între 22 și 25 iunie la Milnchen vor fi adoptate o 
serie de modificări ale regulamentului, una din ele fiind, pro
babil, cea mai spectaculoasă de la stabilirea regulilor inițiale 
ale jocului : în afara spațiului actual de „3 secunde* (care limi
tează prezența atacanților în zona coșului) pe teren va fi trasat, 
sub fiecare panou, un semicerc cu raza de 6,25 m dintr-un 
punct situat sub centrul panoului, orice coș înscris dintr-o 
aruncare executată din afara semicercului fiind cotată cu 3 
puncte. Coșurile mar'cate din interiorul semicercului vor aduce 
două puncte, ca orice coș marcat acum din acțiune.

Borislav Stankovici, secretarul FIBA, a anunțat că noua pre
vedere regulamentară (împreună cu altele, de mai mare sau mat 
mică importanță) va intra în vigoare după Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles. Gîndită ca o măsură de dinamizare a jocului, 
dar mai ales de diminuare (să vedem în ce măsură...) a rolu
lui jucătorilor cu talie mare în stabilirea rezultatului, „arun
carea de 3 puncte* readuce baschetul cu picioarele pe pămînt. 
Pentru a lupta cu Goliat, David are nevoie — cel puțin — de-o 
praștie...

Vladimir MORARU

BOXULUI"!
care s-a înălțat clădirea pri
mului depou feroviar. La 8 
noiembrie 1876, arena circului 
Barnum a găzduit cel dintîi 
concurs atletic pe teren aco
perit și mal multe alte com
petiții sportive. Față de inte
resul tot mai mare al spec
tatorilor, în 1890 suprafața cir
cului a fost mărită, pentru a 
se face loc altor tribune. Dar 
nici acestea nu erau suficiente, 
iar ampla dezvoltare a sportu
lui în marea metropolă recla
ma o sală specializată, care 
a și intrat în construcție. La 
15 decembrie 1895 a fost inau
gurat noul edificiu, cu un 
meci de hochei pe gheață, 
primul meci între echipe pro
fesioniste. Mai apoi la „Ma
dison" au fost organizate curse 
cicliste de șase zile, reviste pe 
gheață, meciuri de tenis etc. 
Din 1919 sala new-yorkeză a 
devenit principala gazdă a

boxului, pe ringul său ureînd, 
fără excepție, toate somitățile 
„scrimei cu pumnii" ceea ce 
i-a și atras porecla de „Tem
plu al boxului". In 1967 sala 
a fost refăcută și complet mo
dernizată (25 000 locuri), fiind 
considerată ca o adevărată 
minune a tehnicii. Dar iată 
că tot mai puține meciuri de 
box, de anvergură au fost or
ganizate în ultimii ani la 
„Madison", iar cele eare totuși 
au avut loo au suportat con
curența televiziunii, ceea ce a 
făcut* ca numărul spectatori
lor să fie într-o sensibilă des
creștere : implicit și venitu
rile !

„Templul boxului", mai bine 
zis „Templul sportului" va fi 
însă curînd o amintire...

Romeo V1LARA

i

i

fia“ (m) 
toarele 
fia (H) 
125—95, 
116—85.

BOX _
semimijlocie a turneului de Ia 
tis ti (Cehoslovacia), cubanezul 
Duvergel l-a întrecut pe Mihai 
Ciubotaru. Câștigătorii Ia celelalte 
categorii : semimuscă : Pek Jeh 
Nan (RPD Coreeană) ; muscă : 
Kim Di Jen (RPD Coreeană) ; 
cocoș : Madura (Cehoslovacia) ; 
pană : Forman (Cehoslovacia) ; 
semiușoară: Puga (Cehoslovacia); 
ușoară î Kriîger (R.D. Germană) ; 
mijlocie mică : Akulov U.R.S.S.), 
mijlocie : Suetovius (R.D. Germa
nă); semigrea: Quintana (Cuba); 
grea: Alvics (Ungaria); supergrea : 
Cardenas (Cuba). ® Mexicanul 
Gabriel Bemal este noul campion 
mondial la categoria ușoară (ver
siunea WBA) în urma victoriei 
prin k.o. 2 asupra japonezului 
Koji Kobayashi, la Tokio.

ÎNOT * „Cupa Canadei11 la Cal
gary : feminin : 800 m : Kim Line
ham (Canada) 8:50,39, 200 m flu
ture : 
2:13,52, 
Jardin 
liber ț 
57.33 ;
Alex Baumann (Canada) 2:05,38, 
50 m liber s Fernando Canales 
(Porto Rico) 23,52, 200 m liber : 
Stephane Caron (Franța) 1 :53,36. 

LUPTE • La Cedar Falls (SUA), 
în meci amical de lupte libere : 
SUA — Bulgaria 5—3.

PATINAJ © La Patarborough 
(Canada), titlurile de campioni 
mondiali la patinaj viteză (pistă 
scurtă) au fost cucerite de Guy 
Daigneault (Canada) la masculin 
și Mariko Klnoshita (Japonia) la 
feminin.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Luxemburg a fost cîștigat de 
Anglia, 6 p, urmată de Belgia 
4 p, Portugalia 2 p și Luxemburg 
0 p. în ultima zi : Anglia — Bel
gia 3—2, Portugalia — Luxem
burg 3—0.

A SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE

In

(Canada)Mary Moore
200 m spate : Veronique 
(Franța) 2:19,41 ; 100 m 

Sophie Kamoun (Franța) 
masculin : 200 m mixt :

AZI, O ZI FOARTE BOGATA 
în fotbalul Internațional. Parti
dele din prima manșă a semifi
nalelor din cupele europene, cîte- 
va jocuri în C.E. de juniori, prin
tre care, din punctul nostru de 
vedere,, cel mal important este 
cel de la Oradea, dintre echipele

României și Ungariei (în 
jocul din preliminariile 
dintre Ungaria și Bulgaria, ca și 
întîlnirea amicală de la Zarago- 

dintre două participante la 
turneul final al C.E. din Franța : 
Spania — Danemarca.

tur O—1), 
olimpice

za,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
- Dinamo București
— A. S. Roma

F. C. Liverpool 
Dundee United

CUPA 
Manchester United 
F. C. Porto

CUPELOR
— Juventus Torino
— F. C. Aberdeen

CUPA
Hojduk Split 
Nottingham Forest

U.E.F.A.
— Tottenham
— S. C. Anderlecht

Acesta este programul jocurilor 
de azi din cupele europene. Tre
buie să arătăm că toate echipele 
calificate dețin in prezent pozi
ții fruntașe în clasamentele națio
nale șl sînt de certă valoare in
ternațională. Iată cîteva amănun
te legate de drumul acestor for
mații pină în faza semifinalelor.

- F. C. Liverpool este,C.C.E. s
firește, o formație de valoare 
mondială.
6—0 pe West Ham United și o- 
cupă locul 1 în clasament. Ea a 
eliminat pe rînd pe Odense, 
Athletic Bilbao și pe Benfica. 
Dinamo București ocupă locul al 
doilea în clasament, clar are cu 
două jocuri mai puțin susținute 
decît actuala lideră, Steaua. Di- 
namovlștii bucureșteni au scos 
din cursă pe Kuusysi Lahti, Ham
burger S.V. (deținătoarea titlului) 
șl pe Dinamo Minsk.

Dundee United deține locul al 
trefle» tn clasamentul Scoției și a 
pierdut sîmbătă cu 1—0 la Hiber
nian. Ea a promovat pină în se-

Sîmbătă a învins cu

mifinale eliminînd pe Hamrun 
(Malta), Standard Liege șl Rapid 
Viena. A. S. Roma, clasată a doua 
în campionat (așteaptă și marele 
derby, de duminică, cu Juven
tus, la Roma), a scos din compe
tiție pe I.F.K. Goteborg, Ț.S.K.A. 
Sofia și pe Dynamo Berlin.

în CUPA CUPELOR situația se 
prezintă astfel : Manchester Uni
ted este o formație foarte puter
nică și candidează pentru titlul 
de campioană a Angliei, împre
ună cu F. C. Liverpool. Sîmbătă, 
Manchester a cîștigat cu Birmin
gham (1—0) șt o despart doar 
două puncte de prima clasată. Ea 
a eliminat pe Dukla Fraga, Spar
tak Vama, C. F. Barcelona. Par
tenera ei de azi este tot o echipă 
cu renume în fotbalul continen
tali Juventus Torino, lideră a 
campionatului italian. ,,Juve“ s-a 
calificat eliminînd pe Lechia 
Gdansk, Paris St. Germain șl Val- 
keakoskl. In cealaltă partidă se 
înfruntă două team-url valoroase. 
F. C. Porto cu F. C. Aberdeen

Pruzzo și Cerezo (nr. 8), două din atuurile echipei Roma in semi
finala C.C.E. cu Dundee United...

în mare formă, locul al doilea în 
clasamentul Portugaliei (a învins 
sîmbătă cu 8—1 ! pe Penafiel) și 
a scos din cursă pe Dinamo Za
greb, Glasgow Rangers și pe 
Sahtior Donețk, F. C. Aberdeen 
(deținătoarea trofeului) ocupă lo
cul 1 în campionatul Scoției (a 
dispus, sîmbătă, de Motherwell cu 
2—1). A eliminai din competiție 
pe Akranes, Beveren și pe Uj- 
pesti Dozsa.

în CUPA U.E.F.A. alte partide 
de atracție. Hajduk Split (acum 
locul secund, după egalul (1—1) 
cu Velez în campionatul iugo
slav) s-a calificat în dauna unor 
echipe puternice : Universitatea 
Craiova, Honved Budapesta, Rad- 
niciki Niș și Sparta Fraga. Ad
versara ei este Tottenham, a- 
ceasta ca orice echipă engleză 
prezintă o forță demnă de rele

vat (sîmbătă 1—1 cu Sunderland), 
care a promovat scoțînd din 
cursă pe Drogheda, Feyenoord, 
Bayern Munchen și Austria Vie
na. în fine, ultima partidă poate 
fi considerată „capul de afiș" al 
competiției. Nottingham Forest 
(locul 3 în campionatul englez, a 
dispus sîmbătă cu 3—1 de W. B. 
Albion și a pășit în semifinale 
scoțînd pe Vorwărts Berlin. Ein
dhoven, Celtic Glasgow, Sturm 
Graz, fără să piardă vreun rr.eei) 
va întîlni pe nu mai puțin cele
bra echipă belgiană. are
a Cupei UEFA în ’83. S. C. An- 
clerlecht (locul al doilea ir. ~ la
ment — sîmbătă 7—0 cu Cer? ? 
Bruges !) care a elimin - ‘ pe 
H.J.K. Helsinki, Car! Zeiss Jena, 
Lens și Spartak Moscova.

Ion OCHSFMFHO
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