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Returul semifinalelor C.C.E, la fotbal

MECIUL DINAMO - LIVERPOOL 
PE STADIONUL „23 AUGUST"

Partida-retur din cadrul semifinalelor C.C.E. la fotbal dintre 
campioana noastră, Dinamo București, și campioana Angliei, 
F.C. Liverpool, se va disputa miercuri 25 aprilie, la ora 17, 
pe stadionul „23 August*. Semifinala de la București trezește un 
mare interes. In afara trimișilor presei britanice, și-au anun
țat prezenta numeroși ziariști și comentatori de radio din 
Europa.

Fotbaliștii de la Liverpool vor sosi la București marți la a- 
miază. Ei vor efectua, in după-amiaza aceleiași zile, un antre
nament pe unul dintre terenuriie-anexă ale complexului „23 
August*. Directorul tehnic al clubului englez a făcut cunoscut 
că intenționează să prezinte in meciul de miercuri, 25 aprilie, 
același „11* ca în intilnirea de la 11 aprilie.

Partida-retur Dinamo București — F.C. Liverpool va fi con
dusă de arbitrul W. Tritschler (R.F. Germania).

Biletele pentru această intilnire vor fi puse în vînzare înce- 
pînd de vineri 211 aprilie.

GIMNAȘTI DIN 18 ȚĂRI
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

• Trei zile de atractive și interesante întreceri • In prim-plan 
evoluțiile loturilor olimpice ale țării noastre • Programul con

cursului prevede exerciții impuse și liber alese
Săptămina viitoare, la Plo

iești, vor avea loc Campiona
tele internaționale de gimnasti
că „Gheorghe Moceanu" ale 
României. Tradiționala compe
tiție va reuni gimnaste și giru
ri aști din 18 țări, cele trei zile 
de concurs — după cum am 
anunțat — programînd atît 
exerciții impuse cit și liber 
alese. Iată țările care au con
firmat participarea la cea de 
a 27-a ediție a „internaționa
lelor* noastre de gimnastică : 
Belgia, Bulgaria, R.P. Chineză, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Elveția, R.D. Germană, 
Grecia, Israel, Marea Britanie, 
San Marino, Spania, Suedia. 
Ungaria, U.R.S.S., Turcia și 
Tunisia.

Bineînțeles, țara noastră va 
alinia pe cele mai bune și pe 
cei mai buni gimnaști, care

vor face cu acest prilej o utilă 
verificare a stadiului pregătirii 
in vederea apropiatelor exa
mene internaționale. Antrenorii 
loturilor reprezentative ne-au 
comunicat că „olimpicii* sînt 
in formă deosebită și așteaptă 
cu mult interes concursul de 
la Ploiești. Ecaterina Szabo, 
Laviaia Agache, Laura Cutina, 
Mirela Barbălată, Mihaela Siă- 
nuleț, Levente Molnar, Emilian 
Nicula, Valentin Pîntea, Dan 
Odorhean, Aurelian Georgescu 
— iată doar cițiva dintre spor
tivii români care vor putea fi 
urmăriți de spectatorii pioieș- 
teni în zilele de concurs ale 
„internaționalelor".

După cum am mai anunțat, 
concursul are loc vineri 27, 
sîmbătă 28 și duminică 29 
aprilie.

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT LOCUL I
LA BALCANIADA ÎNOTĂTORILOR JUNIORI

Campionatul balcanic de 
pentru juniori, desfășurat 
Bulgaria, la Blagoevgrad, a 
cîștigat de reprezentanții Româ
niei, ocupanți ai locului I in 
toate cele trei clasamente : ge
neral, băieți șl fete. Juniorii 
țării noastre au cucerit locul I 
în 18 din cele 30 de probe ale 
întrecerii, performerii competi
ției fiind folia Mateescu (pro
vine de la C.S.Ș. Brăila, an
trenor Mihai Gothe) și Robert 
Pinter (C.S.M.Ș. Baia Mare, 
antrenor Gheorghe Dimeca),

inot 
in 

fost
clasați pe primul loc in 8 
respectiv 7 probe. Și

Iată clasamentele finale 
echipe : GENERAL : 1. Româ
nia 391 p, 2. Bulgaria 294 p, 
3. Iugoslavia 280 p, 4. Grecia 
222 p, 5. Turcia 60 p ; BĂ
IEȚI : 1—2. România și Bul
garia 168 p, 3. Iugoslavia 136 
p, 4. Grecia 109 p, 5. Turcia 
36 p ; FETE : 1. România 223 
p, 2. Iugoslavia 144 p, 3. Bul
garia 126 p, 4. Grecia 112 p, 
5. Turcia 24 p.

pe
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„TRICOLORII" HANDBALULUI PREGĂTESC 
CU RÎVNĂ FORMA SPORTIVĂ MAXIMĂ 

în vizită la lotul olimpic, în ore de pregătire asiduă, responsabilă,

pentru q comportare de excepție
Pentru handbaliștii „tricolori" 

iarna a trecut în viteză... Cam
pionatul s-a încheiat la sfirși- 
tul lui ianuarie, a urmat peri
oada de refacere, apoi pregăti
rea la munte pe zăpadă și...

Nicolae Munteanu, bravul

șlefuirea care a început in lu
na aceasta.

Pe alee apare, șontîc-șontîc. 
Tudor Roșea și băieții îi pri
mesc cu strigăte de bucurie. A 
fost operat luni la genunchi de 
dr. Vasile Popescu, de la Spi-

Vasile Stingă sare spectaculos, producînd panică chiar și în rin- 
durile colegilor, la antrenamentul - - - - --de ieri... ' Foto: I, MIHĂICĂ

— Doctore Eugen Craiovea- 
nu, mal aveți și alte „pro
bleme* I

—. Intr-un sport de contact 
fizic dur. cum este și handba
lul. „problemele* nu lipsesc 
niciodată. Pe Vasile Stingă, 
contuzie la picior, l-am pus pe— 
picioare, Ca si pe alții. Starea 
de sănătate este, insă, in ge
neral bună, așa cum de altfel a 
evidențiat șl controlul minuțios 
efectuat de C.M.S.

Antrenorii Nicolae Nedef, Ra
da Voina (1 Cornel Pena îți 
cheamă sportivii la pregătire, 
încep Să prindă viață exerci- 
țiUe înscrise pe planul lecției 
de antrenament și sala duduie 
aidoma calei omul vapor dnd 
motoarele merg ta plin. Intre 
două fluiere scurte, care În
seamnă oprire — primul și un 
nou start — cel de al doilea, 
Nicolae Nedef, învățat să facă 
două s’ chiar trei lucruri deo
dată.— îmi aruncă scurt peste 
umăr 3 „Băieții au din nou pof
tă de lucra. Parisul a avut, to
tuși, și părți bune".

Prof. Mihai Cojocaru. meto
dist al lotului, fmi vorbește 
despre potențialul în creștere al 
lotului. corelindu-l cu bunele

ROMANIA

portar al echipei, 'privește pu
țin surprins pomii înfrunziți.

— A venit și primăvara...
Săptămina aceasta intrăm in 
ultima „sută" (nji. de zile). A- 
cum na mai c timp nici 
scuze, nici 
da trebuie 
nivelul cel 
tențialului, _ _
mă la sfirșitul lunii iulie.

— Apropo de scuze. Pînă a- 
cum a existat ceva...

— Poate Parisul. Dar acolo 
ne-am prezentat după o lun
gă perioadă de pregătire fizică 
Și după doar eiteva antrena
mente specifice. Era greu să 
stiâlucim. Asta va veni după

talul de urgență, și astăzi a re
venit să-și petreacă convales
cența printre colegi. Trece mal 
ușor...

rezultate de la controlul me
dical și concluzionind, pentru 
sine si pentru noi, că „există 
premise, că se poate ajunge

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)
de 

de odibnă. Olimpia- 
să ne găsească Ia 
mai de sus ai po- 
intr-o formă maxl-

24 de ore la C. S. M. Reșița

«z

REZULTATELE SiNT SATISFĂCĂTOARE, 
DAR SALTUL CALITATIV NU-I REALIZAT

AZI, ÎNCEP „internaționalele//

de sărituri ale româniei g)
Primele probe din cadrul Campionatelor interna

ționale de sărituri ale României (juniori născuți in 
1968 și mai mici) se desfășoară azi, în bazinul Olim
pia din Sibiu, după următorul program : de la ora 
10 : platformă băieți, de la ora 16 : trambulină fete.

In imagine, Cristina Szakacs. executind o frumoasă 
sărituri in echer.

Foto : V. ClRDEI — Sibiu

ARE O VÎRSTA RESPECTA
BILA. O secție, cea de gim
nastică. e fondată de mai bine 
de un veac. Alta, de fotbal, 
numără 73 de primăveri. Cu 
destulă... istorie în spate. Clu
bul sportiv muncitoresc Reșița 
e o grupare de unde au plecat 
la alte unități din țară sute de 
performeri. Luptătorii S. Po
pescu. fost campion mondial, 
D. Cuc, Gh. Rașovan, ȘL Stin- 
gu, boxerii Gh. FiaL C. Ciucă, 
Putu Nicolae, C. Silitră. frații 
halterofili Fiat, gimnastul A. 
Kerekes, Maria Zsizsik la po
pice, C. Gherghel, W. Hirsch- 
vogel la sporturile cu motor — 
iată doar dteva... argumente,

la Brăila, de la ora 15,30

IUGOSLAVIA, UN MECI REVANȘĂ

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE DE FOTBAL
BRA1LA, 17 (prin telefon). La ora cind apar aceste 

rînduri, gospodarii brăileni au terminat de pus la 
punct „toaleta* stadionului Municipal, care găzdu
iește partida internațională dintre reprezentativele 
olimpice ale României și Iugoslaviei. In această 
miercuri, dealtfel, cînd se joacă și meciul Olanda — 
Italia, se încheie întrecerea în grupa C a prelimi
nariilor olimpice. Din păcate, după victoria obținută 
de fotbaliștii iugoslavi în deplasare, in fața unei 
improvizate echipe a 
cetluită, in ceea ce

acel

AZI, CHIMISTUL-RULMENTUL, LA HANDBAL
In Sala sporturilor din Rm. 

Vilcea se dispută astăzi parti
da restanță din cadrul Diviziei 
feminine „A* de handbal din
tre formațiile Chimistul și

Rulmentul Brașov. Intilnirea 
începe la ora 17.30 și va fi ar
bitrată de cuplul bucureștean 
Marin Marin — Ștefan Șerban.

Olandei, situația in grupă e 
privește echipa care a 
ținut pașapoartele pentru 
Angeles (așa cum se poate 
dea și din clasament). Dar 
tîlnirea de la Brăila are im
portanța sa. Este o partidă ofi
cială. care va rămine in pal- 
riiares. ea continuînd tradițio
nalele intllniri dintre fotbaliștii 
români și cei iugoslavi, iar 
pentru formația noastră e un

pe- 
ob- 
Los 
ve- 
în-

prilej de revanșă după
1—4 de la Belgrad, de la 30 
martie 1983. Iată, dealtfel, ce 
ne declara antrenorul Gheor
ghe Stai cu : „Trebuie să cîș- 
tigăm, să confirmăm frumoasa 
victorie de Ia Bologna, in fața 
olimpicilor italieni. Dorim să 
avem o evoluție frumoasă".

Fotbaliștii noștri, sosiți luni 
la prinz la Brăila, au 
efectuat un antrenament, apoi, 
marți, toți cei 18 jucători au 
luat parte la ședința de pregă
tire. Doar Cîrțu acuză o ușoară 
entorsă la gleznă, dar sînt

Constantin ALEXE

eiteva nume de ieri sau de azi, 
in susținerea ideii de mai îna
inte. ÎN VITRINA CU TROFEE 
din centrul municipiului de pe 
apa Bîrzavei, Ia loc de cinste 
e Cupa României la fotbal, cîș- 
tigată, sub numele de Metalul, 
in 1954, „după 2—0 in finală cu 
Dinamo*, cum își amintește 
nostalgic Eusebiu Vasile Mitrea, 
președintele clubului, cindva 
sportiv sub culorile C.S.M. Ac
tualul „11“ se numără printre 
fruntașele seriei a treia în eșa
lonul secund, printre candida
tele la promovarea pe prima 
scenă. PESTE 600 DE LEGITI
MAȚI și 29 de tehnicieni. Mun
cesc, se pregătesc, fiecare în 
parte, astfel incit să-și mul
țumească suporterii din cele 
două colective mari pe lingă 
care e afiliată unitatea — 
Combinatul siderurgic și între
prinderea constructoare de 
mașini. S-o luăm metodic, în 
ordinea... alfabetului secțiilor, în 
încercarea de a afla un 
răspuns. ÎȘI CONSTRUIESC 
SINGURI MAȘINILE ! Așa ni-i 
prezintă pe automobiliști loan 
Stan, vicepreședinte al clubu
lui. W. Hirschvogel, C. Gher
ghel, T. Gedeon, E. Peteanu, T. 
Ciurciu — unii sînt campioni 
naționali — se string în timpul 
liber la atelier, pregătindu-și, 
sub îndrumarea inginerului ȘL 
Meszaros, bolizii pentru con
curs. La ordinea zilei (ziua vi
zitei noastre) erau patru mașini 
de formula Ba și una pentru 
clasa Aj, în ceea ce localnicii 
consideră a fi a doua secție din 
tară. O AUTENTICA TRADI
ȚIE are boxul, ceea ce e absolut 
firesc intr-un atît de puternic 
centru muncitoresc. Se lucrează 
în patru săli, răspîndite în 
toate zonele municipiului, așa

Geo RAEȚCHI
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FETELE DE LA „RECORD" CLUJ-NAPOCA
DEVINĂ CAMPIOANE!

ACȚIUNEA DE OMOGENIZARE Șl IMPROS
A ECHIPEI REPREZENTATIVE DE HOCHEI A I

La Fabrica de tricotaje „So
meșul- din Cluj-Napoca, uni
tate economică cu peste 5 000 
de muncitoare grija pentru păs
trarea sănătății și creșterea ca
pacității de muncă a tinerelor 
fete și femei stă în atenția con
ducerii. a comitetului de par
tid și a comitetului sindicatu
lui. Frumoasa bază sportivă, 
amenajată chiar în incinta în
treprinderii. îți dă senzația că 
te afli în lumea sportului de 
înaltă performantă a celor con- 
sacrați. Terenurile de tenis, 
handbal, baschet, bazinul de 
înot sala de popice sini arene 
sportive excelent amenajate, 
bunuri puse la dispoziția ce
lor ce muncesc in această 
treprindere.

„Si nu 
bunurile 
tovarășa 
ședințele 
lui. care 
creșă și grădiniță pentru copiii 
muncitoarelor cămin de nefa-

în-

sintnumai acestea 
fabricii — ne spune 

Anufa Moldovan, pre- 
comitetului sindicatu- 
ne însoțește. Avem

miliste pentru tinerele fete, 
bloc de garsoniere și un mi- 
nicentru pentru gimnastică de 
întreținere".

Vizităm minicentrul care 
este înzestrat aproape cu tot ce 
îi trebuie : spaliere, bănci de 
gimnastică mingi medicinale, 
aparate pentru vibromasaj. sal
tele, benzi elastice cîntar etc. 
Aici, activitatea era în toi. Un 
grup de tinere fete efectua un 
circuit de forță și mobilitate, 
sub conducerea prof. Nicolae 
Manole. Este vorba de un curs 
de trei luni și jumătate, cite 
o oră de trei ori pe săptămînă.

„Această sală a sănătății a 
fost înainte o magazie a sălii 
de popice — ne informează ghi
dul nostru. Conducerea asocia
ției sportive -Record" a avut 
inițiativa de a amenaja, prin 
forțe proprii, sala de gimnastică 
pentru întreținere pe care ați 
văzut-o. Aici avem posibilita
tea să mai dăm jos din surplu
sul ponderal, care de la o vre-

n CUPA PIONIERUL" LA ÎNOT

UN ADEVĂRAT IZVOR DE TALENTE
Pentru a doua oară consecutiv, 

' Reșița a găzduit, de astă dată în 
moderna piscină olimpică .,1 
Mai" finala pe țară a „Cupei 
Pionierul" din cadrul „Daciadei" 
la înot. Peste 120 de participanțî 
din 13 puternice centre de înot 
ale tării, (fete și băieți de 8 ani) 
s-au întrecut timp de două zile 
în trei probe individuale și două 
de ștafetă. Organizatorii — 
C.N.O.P. — și gazdele: C.J.O.P.

Caras Severin (prin 
de specialitate) s-au 

și au reușit să asigure 
dintre cele mai bune de 
și de

și C.J.E.F.S.
comisia 
stră dult 
condiții 
ședere_____ __ concurs tuturor 
participantilor. în tribunele 
cinei au fost prezenți cîteva 
de spectatori. în majoritate 
rin ti si rude ale copiilor, 
au susținut aprigile dispute 
bazin, au încurajat în ______
nență pe micii înotători. Princi
palii protagoniști : reprezentanții 
județelor Caraș-Severin și Con
stanța. de pregătirea acestora o- 
cuoîndu-se profesorii Horațiu 
Droc, Mihai Popîlian si Ruth 
Simion, respectiv Veronica Ghi- 
man-Macovei si Dumitru Lungu.

REZULTATE: FETE — 50 m li
ber : î. Florentina Drăgan 38.55 ; 
2 Ribana Onofrel 39,35 (ambele 
din Caraș Severin) ; 3. Iuliana 
Constantin (Brăila) 39,96 ; 50 m

pis- 
sute 
pă- 

care 
din 

nerma-

bras — 1. Weldy Mojberger 51,73;
2. Dana Istrate 52,02 (ambele din 
Sibiu) ; _____________________
52,15; 50 m spate — 1. Ribana
Onofrei 41,15; 2. Florentina Drăgan 
43,91 ; 3. Laura Damian (Con
stanța) 44,99 ; 4X50 m liber — 1. 
Constanța, 2:50,48 ; 2. Caraș Se
verin 2:53,12 ; 3. Sibiu 3:08,30;
4X50 m mixt — 1. Constanța
3:06.75 ; 2. Caraș Severin 3:07,83;
3. Sibiu 3:28.76 ; BĂIEȚI : 50 m 
liber — 1. Sebastian Georgescu 
(Constanta) 36,98 ; 2. Tibor Bekeș 
38,47 ; 3. Robert Viman 39,86
(ambii din Hunedoara) ; 50 m 
bras — 1. Istvan - Papp 51,19 ; 2. 
Radu Trîmbițaș 52,07 (ambii din 
Brașov) ; 3. Gabor Kiss (Arad) 
53,21 50 m spate — 1. Codriii
Ghîță (Caraș Severin) 41,97 ; 2. 
Sebastian Georgescu 43,46 ; 3. 
Tibor Bekeș 43,65 ; 4X50 m liber: 
1. Caraș Severin 2:48,16 ; 2. Hu
nedoara 2:52,80 ; 3. Sibiu 2:54,68: 
4X50 m mixt : 1. Caraș Severin 
3:05.25 ; 2. Constanța 3:06,62 ; 3. 
Hunedoara 3:20.93.

3. Florentina Drăgan

me își cam face apariția la 
noi. femeile de vîrstă a treia. 
Avem condiții bune să practi
căm sportul in fabrică. Vara, 
copiii noștri învață să înoate la 
bazin, iar iarna patinează pe 
terenurile de tenis și baschet, 
transformate in patinoare-.

Sportul de masă pulsează vi
guros în rîndul femeilor la 
Fabrica de tricotaje „Someșul" 
din Cluj-Napoca. Implicarea în 
sport a tinerelor fete și a fe
meilor se exprimă nemijlocit în 
rezultatele bune ale muncii 
profesionale, în planul sănătă
ții și al natalității. Sprijinirea 
și chiar organizarea activității 
sportive în cadrul asociației 
„Record" poartă amprenta in
teresului directorului întreprin
derii, ing. loan Szalma, fost 
baschetbalist în vremea studen
ției la „U“. Dar cel mai mult 
impulsionează această activitate 
sportivă 
Horatiu 
balist in 
jeni.

Văzînd 
tea. nimic nu te mai 
mira dacă în Cluj-Napoca oa
menii spun : „Fetele de la 
-Record" vor să devină cam
pioane în sportul de masă !“. 
La care noi am adăuga : pen
tru că acesta este de fapt „fi
nișul" marii competiții națio- 

Daciada" !

președintele asociației, 
Moldovan, fostul fot- 
echipa studenților clu-

și auzind toate aces-
poate

S-a scurs un an de cînd e- 
chipa de hochei a României, 
pierzind „cadența" față de for
mațiile din eșalonul secund al 
hocheiului mondial, a retrogra
dat în cea de a treia formă 
competițională a C.M. Cum în 
calendarul internațional al ho
cheiului. anul 1984, an olimpic, 
este fără campionate mondiale, 
la dispoziția federației noastre 
de specialitate șî a celor doi 
antrenori ai lotului, Eduard 
Pană și Ion Gheorghiu, au stat 
pînă în 1985, cînd are lor gru
pa C a C.M.. deci, două sezoa
ne pentru restructurarea și re
construirea unei formații apte 
nu numai să revină în grupa 
B a C.M., ci să se și mențină 
acolo pe unul din locurile 
fruntașe, așa cum s-au petre
cut lucrurile nu de puține ori.

Cu alte cuvinte, întrebarea 
care se pune acum, la înche
ierea sezonului 1984, este a- 
ceea dacă perioada de timp res
pectivă a fost sau nu bine fo
losită pentru această acțiune 
de mare importanță pentru ho- 
cheiul nostru ? Dacă este să 
judecăm prin prisma rezulta
telor, lucrurile stau mulțumitor. 
Mai întîi. pentru că la cea 
mai importantă întrecere a 
sezonului, „Cupa Thayer Tutt", 
disputată la sfîrșitul lui mar
tie în Franța, echipa noastră 
a reușit, intr-o companie foar
te selectă, să urce pe podium, 
terminînd pe locul III, după 
R. D. Germană (formație de 
grupa A a C.M. de care a fost 
învinsă cu 11—4) și Elveția (e- 
chipă de grupa B) care și-a 
luat prin victoria obținută 
(9—2) revanșa în fața echipei

noastre,' după înfrîngerea su
ferită anul, trecut la Tokio. în 
rest, patru victorii, printre ca
re unele la selecționate de gru
pa B (Olanda și Japonia), iar 
altele la viitoarele adversare 
ale reprezentativei noastre în 
grupa C : ’ ’ ’
neză. Un 
(4—4) cu 
de grupa 
bilanț, în 
la care adăugăm 
victorii asupra Franței la Ga
lați și, mai ales, locul secund 
în „Cupa Otecestven Front" la 
Sofia, cu rezultate și compor
tări bune în fața unor puter
nice echipe.

Se poate spune, așadar, că 
acțiunea de formare a unei e- 
chipe reprezentative a Și în
ceput să dea unele rezultate. 
Practic s-au conturat și au 
prins chiar a se omogeniza u- 
nele structuri ale echipei, cum 
ar fi primele trei linii de atac 
(Cazacu, V. Iluțanu, Hălăucă : 
Pisăru, Soiyom, Gereb ; Chiriță, 
Gerczuly, Nistor), s-a „cimen
tat" o pereche de fundași cu o 
foarte mare experiență compe
tițională (Justinian — Tureanu) 
precum și una mai dispropor
ționată ca vîrstă (Ioniță — Po- 
găceanu). Cu alte cuvinte au 
fost introduși și și-au făcut 
chiar „rodajul" doi noi compo
nent! ai lotului, tineri și foarte 
talentați (Gerczuly și Pogă- 
ceanu), lor urmînd să li se 
adauge de la toamnă unii din 
membrii lotului de ' tineret 
(Lucaci, Dospin, Sofron), pre
cum și citeva elemente din lo
tul de juniori, care — toți — 

făcut antrenamente cu

Ungaria și R. P. Chi- 
singur rezultat ega) 
Franța, și ea echipă 
C. Cum se vede, un 
general, satisfăcător, 

cele două

prima garniti 
vorba de ciți 
tați de la c 
mult în viito 
tițional :*■- G1 
Daia. O prot 
este drept n 
constituie a 
velor pentru 
titulari ai lot 
și V. Netedu).

Cum se ve 
fost făcut. Nu 
te fi consider 
ficient. Abia 
folosind expț 
tranziție, este 
ționeze și ma 
direcție. Cred 
acordarea unt 
tineretului, ia 
să joace mai 
versari de ta 
intra în... »m 
ne. Aceasta ; 
disputate în i 
la iveală car 
jocul echipei, 
de concentrai 
părare și lips 
atac. Ca de 
multe goluri 
ratat multe o 
gol. Deci, ci 
s-au menținu 
mai atenuat i 
sură. Ceea ci 
apreciem- 
care vorbearr 
și că el trebi 
ros, cu hotărî 
pentru ca ho 
reocupe locui 
în ierarhia i

3. 
— 1.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Caraș-Severin 
stanța 106 p. 3. 
Hunedoara 50 p. 
6—7. Maramureș 
București cite 34 _ 
GlAvan, coresp.).

137 p. 2. Con- 
Sibiu 69 p. 4. 
5. Brăila 35 p.

Si MuniciDiul 
p. (Doru Dinu

„TRICOLORII- HANDBALULUI PREGĂTESC EORMA
(Urmare din pag. 1)

sus, în vîrful formei". Scoate 
dintre numeroasele scheme ale 
unui voluminos dosar, din ca
re-și trag concluziile antreno
rii pentru alcătuirea planurilor 
viitoare, niște hîrtii cu rezul
tatele controlului efectuat zi
lele trecute și ne oferă „podiu
mul" fiecărei probe :

Decasalt : 1. Vasile Stingă
33.D5 m ; 2. Iosif Boroș 31,05 m; 
3.—6. Marian Dumitru, Gh. Co
vaciu. Adrian Ghimeș și Tudor 
Roșea — cite 31 m ; deplasare 
în triunghi : 1. Măricel Voinea 
13,01 s ; 2.—3.. Iosif Boroș și 
Tudor Roșea 13,04 s ; „testul 
Cooper" ; 1. Constantin Petre 
3 370 m ; 2.—3. George Dogă- 
rescu și Vasile Oprea 3 350 m ; 
dribling printre jaloane, 30 m : 
1.—2. Vasile Stingă și Marian

Dumitru 5,04 ; 3. Dumitru Ber
bece 5.05 ; alergare, 30 m : 
1. Vasile Stingă 3,07 ; 2.-3.
Iosif Boros și Măricel Voinea 
3.08 ; aruncarea mingii cu trei 
pași elan : 1. Vasile Stingă
63 m ; 2.-3. Dumitru Berbece 
și Constantin Petre 60 m.

Antrenamentul capătă un ritm 
intens. Ccmenzile sînt din ce 
în ce mai scurte, iar reproșu
rile tot mai puține. Afară, po
mii zimbesc în floare, dar în 
sală este cald așa cum va fi 
în august la Los Angeles. Cel 
puțin așa pare dacă privești 
tricourile umezite și fețele 
handbalistilor pe care transpi
rația curge în riuri... Un scurt 
respiro, pauză necesară pentru 
un pahar cu apă minerală, și un 
gînd al lui Gh. Covaciu :

— Abia aștept să-mi vină so
ția de la Baia Mare.

— In vizită ?

Elena DOBINCA

LA RUGBY, LA ORDINEA ZILEIROMÂNIA POLONIA 231-129 LA ÎNOT 
JUNIORI II

© în bazinul acoperit din Ba
ia Mare a avut loc întîlnirea de 
natație (juniori 13—14 ani) din
tre reprezentativele României și 
Poloniei. Tinerii înotători ro
mâni i-au dominat net pe par
tenerii lor, cîștigînd marea ma
joritate a rfrobelor (27 din 30) 
și realizînd mai multe recorduri 
naționale de juniori.

Dintre performerii celor două 
zile de concurs pot fi evidențiați 
(pentru rezultatele și numărul 
victoriilor obținute): Luminița 
Dobrescu — cea mai bună per
formanță din concursul feminin

SPORTIVA MAXIMA
— Nu chiar. Este antrenoare 

Ia o echipă dc juniori și are 
turneu de calificare pentru di
vizie la București. Coincidență 
fericită...

Fluierul scurt se aude din 
nou. Băieții grăbesc spre cen
trul terenului, la chemarea an
trenorilor. Și „șlefuirea", vorba 
lui Nicolae Munteanu, continuă. 
Portarii suportă acum saraban
da aruncărilor, sărind ca niște 
feline dintr-un colț intr-altul, 
sau plonjînd spectaculos, ă la 
Voinescu. Ca și a cicliștilor, 
munca de pregătire a handba- 
liștilor este grea, chiar foarte 
grea. Pentru un amănunt de 
tehnică individuală sau unul de 
tactică colectivă se lucrează ore 
și chiar zile în șir. Victoria 
răsplătește insă totul, trece du
pă paravanul uitării zilele a- 
cestea cînd antrenamentul pare 
o povară...

— 1 :02,32 la 100 m liber — cîști- 
gătoare la 50 m, 100 m
200 m, 400 m mixt, Ligia Cozma
— cîștigătcare la 100 m, 200 m 
bras, 400 m, 800 m liber, A- 
lexandru Moldoveanu — cea mai 
bună performanță masculină la 
800 m liber (9:15,08), învingător 
la 400 m 800 m liber, 200 m, 400 
m mixt, Laurențiu Nicolescu — 
învingător la 200 
200 m fluture.

Scorul general 
fost de 231 p la 
109—71, feminin 
voarea reprezentativelor 
niei. (Marian NEGOITA)
• Concursul republican 

pii pe echipe (10, 11 și 
s-a desfășurat în condițiile op
time oferite de modernul bazin 
din Pitești, cu participarea a 392 
sportivi ” ■“* ”
burilor 
secțiilor 
sament 
C.S.M.S.
C.S.Ș. Hunedoara 39 p, 3. C.S.Ș. 
Brăila 38 p. Clasamente pe grupe 
de vîrstă: 10 ani: 1. C.S.M.Ș.
Baia Mare 20 p, 2. C.S.Ș. Sibiu 
17 p, 3. C.S.Ș. Brăila 13 p; 11 
ani: 1. C.S.Ș. Hunedoara 17 p, 
2. C.S.M.Ș. Baia Mare 16 p, 3. 
C.S.Ș. Ploiești și C.S.M.Ș. n Ba
ia Mare 11 p; 12 ani: 1. C.S.M.Ș. 
Baia Mare 18 p, 2. C.S.Ș. Hu
nedoara 17 p, 3. C.S.Ș. Brăila. 15 
P- 
pe 
10 
ca 
11

liber,

m spate, 100 m,

al întîlnirii a 
129 p (masculin 
122—58) 'în fa- 

Româ-

de co-
12 ani)

din 23 de secții ale 
sportive școlare și 
cluburilor sportive, 
final pe echipe: 
Baia Mare 54 p, 

Hunedoara 39 p, 3.

clu- 
ale 

Cla- 
1. 
2.

REZULTATELE SlNT SATISFĂCĂTOARE, DAR SALTUL CALITATIV NU-I REALIZAT
(Urmare din pag. 1)

cum bine s-a gîndit, cînd s-a 
trecut la lărgirea bazei mate
riale. Tinăr și ambițios, antre
norul Vasile Bala e convins că 
după Silitră vor urma, cit de 
curind, alții, pugiliști fruntași, 
chiar candidați la loturile re
prezentative. Și ceilalți tehni
cieni au gîndurile lor, maestrul 
Geza Toth, de pildă, „nelă- 
sindu-se“ defel, la cei 74 de ani 
ai săi. APARATURA MODER
NIZATA în sala Casei de cul
tură, unde loan Checicheș, so
ția lui. Elena, L. Weiss și N. 
Borceanu vor „să prindă tim
pul din urmă", într-o secție de 
gimnastică... seculară, dar reor
ganizată pe baze noi de cîtva 
timp. D. Sărăcin, N. Păduraru, 
Gh. Berinde, G. Tobă — iată-i 
pe cîțiva dintre tineri aspirind 
la „saltul" spre arena interna
țională. AM PUTEA STA MI LT 
MAI BINE LA HALTERE, sus
ține cu năduf loan Stan. Sala

de antrenament este, ce-i drept, 
cam mică. Poate că acum, du
pă infuzia de tinerețe survenită 
prin primirea grupei de la 
C.S.Ș.... HANDBALUL MAS
CULIN tot încearcă să „prin
dă", din nou un... tren divi
zionar, zbătîndu-se momentan 
prin campionatul județean. La 
fel și fetele. Pînă cînd ?, aceas- 
ta-i întrebarea. DESPRE antre
norul de greco-romane Nicolae 
Popescu se spune că, dacă ar 
putea, ar dormi în sală ! Pa
siune mare, cu alte cuvinte. 
Să-i urmărim, deci, pe I. Urs, 
N. Constantin, S. Safer, L. 
Acbim și pe colegii acestora. 
La stilul libere, marea speranță 
a antrenorilor I. Ene și C. 
cacela este un băiat de 15 
Romică, fratele cunoscutului 
Rașovan. Dar nu m\nai 
MOTOCICLIȘTII de aici 
bineștiuți, afirmați pe plan 
țional. Cazul lui I. ^£an 
A. Topală. Instructorul 
Giuglea vorbește ifi de M. Cre-

Lu- 
ani, 
Gh. 
el ! 
sînt 
na- 
sau 
Gh.

|u, de... FRUNTAȘE SlNT ȘI 
FETELE din echipa de popice 
antrenată de C. Iordache. Intre 
ele, cunoscuta Maria Zsizsik, 
veterana Maria Stancu, apoi, 
Eugenia Lăcătuș, Rodica Bolta- 
șiu, Gicuța Burci, toate munci
toare, bobinatoare sau ștanța- 
toare. LA RECENTA PLENA
RA A C.S.M. s-au afirmat am
biții noi. „Și acum avem oa
meni la loturi, dar speranțe te
meinice există pentru mărirea 
numărului și. mai ales, pentru 
creșterea 
președintele 
rea. Pentru 
știm bine, 
calitativ de
Rezultatele prezente sînt satis
făcătoare, dar nu ne mulțu
mesc decit într-o oarecare mă
sură, ele nefiind. să privim cu 
realism, la nivelul așteptărilor 
conducerii mișcării sportive și 
ale suporterilor. Cauzele le-am 
analizat pe toate fețele și am 
trecut la măsuri".

valorii lor, afirmă 
clubului, E. Mi- 

aceasta însă, o 
e necesar un salt 
la etapă la etapă.

In clasamentele Individuale, 
primele locuri s-au clasat: 

ani: Liana Coman șl Șt. Roș- 
(ambli de la C.S.Ș. Sibiu); 

ani: Alexandrina Croltoru
(C.S.Ș. Brăila) șl M. Crișan 
(C.S.Ș. Hunedoara): 12 ani: An
dreea Szigyarto (C.S.M.Ș. Baia 
Mare) șl FI. Nlțu (C.S.S. Hune
doara). (George IRIMINOIU — 
coresp.).
• La Cluj-Napoca, într-un tur

neu de polo dotat cu „Cupa 1 
Mai“, echipa Voința din locali
tate a dispus în finală 
resul Tg. Mureș cu 9—6. 
DU — coresp.).

CLASAMENTELE

de Mu- 
(M. RA-

Sîmbătă și- duminică s-a dis
putat o nouă etapă în cadrul 
„Cupei României44 la rugby. Iată 
citeva amănunte. La București, 
Dinamo (lipsita de aportul gru
pului său de internaționali care
— se știe — nu joacă în „Cupă") 
a cedat în fața impetuozității 
formației Sportul studențesc-Con- 
strucții. Meciul, de un bun nivel 
tehnic, a început în nota de do
minare a formației universitare 
care a reușit relativ repede (min. 
7) deschiderea scorului: Milcă — 
eseu, transformat de 
după o frumoasă fază 
11 minute mai târziu, 
Cojocaru mai reușește 
Cu un final de repriză 
dinamoviștii izbutesc 
scorului: I. Constantin 
reluare, studenții se 
din nou: Cojocaru l.p., în timp 
ce dinamoviștii — deși se dez
lănțuie — nu pot egala, cele 2 
l.p. ale lui Constantin nefiin- 
du-le suficiente. Scor final: 12—9 
(9—6) pentru echipa studențească. 
A arbitrat: V. Marinescu. (Mu
gurel TOMA, coresp.).

Un meci, de asemenea, bun a 
avut loc pe Stadionul tineretului 
(deși terenul de joc s-a prezen
tat în condiții deplorabile, zgron- 
țuros, fără iarbă, adevărat peri
col pentru integritatea sportivi
lor). S-au întîlnit două echipe 
purtînd același nume, Rapid. E- 
chipa din București a învins-o pe 
cea din Buzău cu 19—6 (12—6). 
Dar trebuie spus de la bun în
ceput că buzoienilor le-a lipsit 
o întreagă linie de atac, în frun
te cu proaspătul internațional 
Capmare. Bucureștenii (remar
cați Vlădilă, Cantoneru, Mengher, 
Staicu) au marcat trei eseuri 
(Dima, Cristogel, T. Dumitru), D. 
Gheorghe a transformat 2 din
tre ele, Iar Cristogel a înscris o 
l.p., în timp ce oaspeții (au ie
șit în evidență Gomoescu, Oprea, 
Jarnea) au punctat prin Filipoiu
— eseu, Tudor tr. Bun arbitrajul 
sibianului Stoica Manea. (D.C.)

Pe stadionul „Parcul Copilului" 
R.C. Grivița Roșie a dominat și

a depășit t 
frumoasă co 
Grele Olimp 
Cum se vec 
rezistat doa: 
scris: Mirea 
Ilcă, Măcăn 
dose 1 tr. - 
gători, respi 
bitru: Fl. ' 
RARU-SLIV3

Cojocaru, 
de atac, 

același 
un drop, 
mai bun, 
reducerea 
2 l.p. La 
detașează

Alte rezul 
Baia Mare ■ 
19—6 (9—3).
Marcatori; p 
seuri, Tfeiac 
drop pentn 
Domokoș 2 1 
(Buc.). (A.
C.S.M. Sibiu 
18—15 (18—9) 
ciuc, Negru, 
Ivanciuc 2 
pectiv Luca 
resp.). 
tehnica 
bun, 
înscj 
vada

C.S.l
Iași

l.p. Arblt 
(Buc.). (I.

REZULTA

OFICIAIF ALE DIVIZIEI „A" DE 
BASCHET

GRUPA 1-6FEMININ,

centrală de competiții 
cări):

oficiale 
de

Publicăm clasamentele 
ale campionatelor naționale 
baschet (omologate de Comisia

MASCULIN, GRUPA 1-6

și clasifi-

1. „U- Cj.-Nap. 47 40 7 3596:2809 87
1. Steaua 47 44 3 4297:3194 91 2. Olimpia Buc. 47 35 12 3246:2770 82
2. Dinamo Buc. 47 42 5 4146:3165 89 3. Voința Buc. 47 32 15 3178:2806 79
3. I.C.E.D. 47 25 22 3770:3788 72 4. Polit. Buc. 47 24 23 3140:2934 71
4. Rapid* 47 21 26 3481:3687 67 5. Crișul Oradea 47 19 28 3091:34OO 66
5. C.S.U Sibiu 47 18 29 3581:3966 65 6. Progresul Buc 47 19 28 3010:3263 66
6. Dipamo Or. 47 14 33 3455:3774 61

GRUPA 7-12
GRUPA 7- 12 7. Chimistul* 47 27 20 3285:3123 72

7. Farul* 47 28 19 3798:3687 74 8. Polit. Tim. 47 21 26 3088:3032 68
8. „U- Cj.-Nap. 47 24 23 4023:3949 71 9 ICEMENERG 47 19 28 3201:3347 66
9. Polit. lași* 47 23 24 3838:4002 69 10. Comerțul 47 18 29 2755:3099 65

10. Acad. Milit.* 47 23 24 3787:3879 63 11. Mobila S.M. 47 17 30 2849:3330 64
11. Carpați Buc. 47 13 34 3593:4056 60 12. C.S.U PI. 47 11 36 2943:3469 58
12. C.S.U. Brașov 47 7 40 3427:4049 52 «1 Echipe penalizate.

★

București
★

studențesc
★

• Rezultate din Divizia „B“ de 
tineret: MASCULIN: Jiul Știin
ța Petroșani — Lotus Băile Fe
lix 107—109 (38—42), Automatica
Alexandria — Comerțul C.S.Ș. 
Timișoara 80—78 (34—37), Meta-
lotehnica Tg. Mureș — IMUAS 
Baia Mare 73—91 (38—47), Oțel
Inox Tîrgoviște — Politehnica

Sportul ______ ,___ _______
56—60 (26—30): FEMININ: Meta
lul C.S.Ș. Salonta — C.S.Ș. Lie. 
„Bolyai" Comerțul Tg. Mureș 
81—72 (25—32), Voința Brașov —
Politehnica II Sportul studențesc 
București 100—56 (62—20). Cores
pondenți : S. Băloî, FI. Dumitru, 
M. Avanu, Gh. Cotrău, C. Gruia.

Timp de : 
șurat pe ș 
municipiului 
„Cupă F.RJ 
vată cicliști 

. tuala ediție 
alergări au 
de sportivi, 
rașe și 19 
țară. Bogai 
prilejuit tri 
tot ce are 
schimbului 
nostru cu | 
statare est 
tineretului 
practică ai 
cîteva eler^ 
cicliști doti 
gerea, vor i 
vreme perf 
exemplu în 
rul arădean 
rul surpriz; 
Cupei (l-a 
său teren j 
Lorincz — 
Kovacs, ele 
tei Peloc, a 
proba de 
26:42 ceea 
die orară € 
excelent, rr 
ținut de pri 
Lorincz, cu 
Că la Arad 
cu spor ai 
aceasta, și 
tanți ai oi 
juniori mi 
curenți pr 
ocupat în 
„Cupei" jg 
Mențiuni • 
comportare 
C. Adam 
A. Florea 
juniori ma 
rom)-.-^A. 1 
poca) și L 
nești). Tată 
lor patra 
sampetele < 
ță ale „CT



TARE
CEPUT

DERBYUL UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI — I.T.B. YA DECIDE 
CAMPIOANA DE ȘAH PE ECHIPE Astăzi, la Brașov, in „sferturile" Cupei

ARBITRII MECIURIlOR ETAPFIA 29-a A DIVIZIEI „A"

. a tării. Este 
jucători talen- 

i se așteaptă 
«Kttn compe- 

h kT Antal și 
nă nerezolvată, 
prea acută» o 
urarea rezer-
i doi portari
ii (Gh. Huțan,

un început a 
i că el nu poa- 
pe deplin su- 
acum încolo, 

ița anului de 
cesar să se ac- 
ecis în această 
că se impune 

iai mare credit 
:hipa națională 
uit și cu ad- 
sa pentru a-și 
. cum se spu- 
ru că jocurile 
nul ’84 au scos 

mai vechi în 
m ar fi lipsa
I fazele de a- 
» eficacitate în 
ei s-au primit 
atuite și s-au 
‘ favorabile de 
cutele carențe 
dar dacă s-au 
> oarecare mă-
jetermină să 

despre 
e încă timid 
ontinuat vigu- 
i perseverență,
II nostru să-și 
care-} merită

națională.

aniWnescu

MAMAIA, 17 (prin telefon). 
Marea rivalitate dintre Univer
sitatea București și I.T.B. ca
racterizează și actuala ediție a 
finalei campionatului național 
de șah pe echipe, competiție în
scrisă sub egida „Daciadei". De 
data aceasta, Insă, se mal adau
gă un element, scorurile mari, 
unele de-a dreptul „astronomi
ce", înregistrate între echipe 
socotite de forțe oarecum apro
piate și cu o medie a coefi
cienților Elo care nu justifică 
asemenea rezultate.

Performera rundei a 5-a este 
Universitatea București care 
surclasează pe Vulcan cu 8,5— 
1,5 (5—1, 2—0, 1,5—0,5). Un scor 
identic a înregistrat și A.E.M. 
Timișoara în întîlnirea cu 
S.C.M. Cluj-Napoca (5—1, 1,5— 
0,5, 2—0). Surprinde, firește, o 
nouă înfrîngere a Politehnicii 
București, suferită în fața for
mației timișorene Electromotor : 
3—7 (2,5—3,5, 0,5—1,5. 0—2).
Foarte greu a cîștigat I.T.B. la 
Politehnica Iași, doar cu 5,5— 
4,5, victoria fiind decisă la 
mesele... feminine (3—3, 1,5 — 
0,5. 1—1). Tntr-un singur meci, 
rezultatul final rămîne incă 
incert : Calculatorul — Petrolul 
I.P.G. 5—4 (2,5—2,5. o partidă 
întreruptă. 2—0, 0,5—1,5).

înaintea ultimelor trei runde, 
în clasament : Universitatea 
București 15 puncte de meci 
(38,5 puncte de paptidă), I.T.B. 
15 (35,5), Electromotor 13 (31), 
Politehnica Iași 10 (29) etc.
Evident, campioana se va de
cide în eternul derby Univer
sitatea București — I.T.B.

| PETROLUL - DINAMO
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Stadionul I.C.I.M. din Brașov 
va găzdui astăzi, de la ora 16, 
partida Petrolul Ploiești — Di
namo București, restanță din 
sferturile de finală ale „Cupei 
României", competiție care se 
desfășoară sub genericul „Da- 
ciadei". Angajată pe trei fron
turi — semifinalele C.C.E., cam
pionat și cupă — echipa bucu- 
reșteană vizează, evident, vic
toria. Dar nu trebuie omisă 
nici replica acestei ambițioase 
echipe ploieștene, care vrea să

confirme evoluțiile din cam
pionat.

Meciul va fi condus la cen
tru de S. Necșulescu (Tirgo- 
viște), ajutat la cele două linii 
de brașovenii L. Măerean și 
P. Cadar.

Reamintim că echipa învin
gătoare va întîlni în semifina
le pe Corvinul Hunedoara, cea
laltă semifinală opunînd for
mațiile Steaua și Sportul stu
dențesc.

F.C. OLT — JIUL : M. Nicu- 
lescu — J. Grama șl L Vaslle 
(toți din București).

F.C. BIHOR — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : I. Igna (Timi
șoara) — M. Stănescu (Iași) și
L. Iakab (Cluj-Napoca).

S.C. BACAU — SPORTUL STU
DENȚESC : I. Crăciunescu — A. 
Mițaru (ambii din. Rm. Vîlcea) 
șl I. Tânase (TIrgoviște).

RAPID - A.S.A. TG MUREȘ :
M. Neșu (Oradea) N. Dlnescu 
(Rm. Vîlcea) șl N. Blțin (Salonta)

POLITEHNICA IAȘI —’ F.C. 
BAIA MARE : R. Petrescu — L. 
Mâerean și E. Oțelea (toți din 
Brașov).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
STEAUA : M. Axente (Arad) — 
L Velea (Craiova) și A. Nlce- 
lescu (Pitești).

DINAMO — C.S. TÎRGOVIȘTE 7 
D. Bucluman (Timișoara) — L 
Târcan (Reghin) și F. Kerestesi 
(Tg. Mures) — se dispută sîm- 
bătâ.

PETROLUL PLOIEȘTI — COR
VINUL : D. Petrescu — D. va- 
sile (ambii din București) si V. 
Curt (Medgidia).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
F.C. ARGEȘ 7 O. Ștreng — I. 
Caraman (ambii din Oradea) si 
Fl. Popescu (Ploiești).

Priviri spre „B“ și „C‘‘

ROMÂNIA-IIJC0S1AVIA ÎN POflIMINARIIlE OlIMPICt
(Urmare din pag. 1) 

speranțe ca pînă la ora jocului 
el să fie recuperat.

După ce au călătorit cu tre
nul de la Belgrad la București, 
oaspeții și-au continuat drumul 
la Brăila, cu autocarul, unde 
au ajuns marți la prînz. An
trenorul Ivo Toplak a deplasat 
aici o echipă foarte puternică. 
Marți după-amiază l-am urmă
rit pe oaspeți la antrenamentul 
pe care l-au făcut șl ne-am 
dat seama de valoarea lor (de 
fapt, de potențele fotbalului 
iugoslav), Katanec (Liubliana), 
Pancev (Vardar), Stoicovid 
(Radnicki), Radanovici și Man
ce (Partizan), Baljici (Zelesni- 
ciai) — toți internaționali „A“ 
— nu mai au nevoie de prezen
tări.

După antrenamentul de ieri,

cei doi antrenori au comunicat 
următoarele formații probabile :

ROMÂNIA : Mânu — Zare, 
Stancu,- lovan, Văetuș — Ma
teu ț. Ad. Popescu, Irimescu, 
Hagi — Lăcătuș, Coraș.

IUGOSLAVIA: Stojici — Seti- 
nov, Katanec, Radanovici, 
Baljici — Georgevski, Savevski, 
Stoicovici — Smajici, Pancev, 
Mance.

Partida va începe la ora 15,30 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Cehoslovacia (la 
centru : J. Marko). Ea va fi 
transmisă la radio și la televi
ziune.

CLASAMENT

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

5 4 1 0 14— 5 9
5 2 2 1 6— 5 6
5 0 3 2 6—11 3
5 0 2 3 3— 8 2

BULIGÂ, DEASUPRA
„Uvertura" duminicii fotbalisti

ce băcăuane s-a disputat in car
tierul ștefan cel Mare, pe stadio
nul „Partizanul". Echipa gazdă, 
una dintre promovatele în „B“, 
fată în fată cu C.S.M. Suceava, 
una dintre formațiile bune ale 
seriei L Dud și Intre două ge
nerații de antrenori, cea tinără 
(Gogu M un tea nu — Mircea Pană, 
tineri, harnici, dornici de afir
mare, antrenorii Partizanului), 
cea „bătrlnă" (Robert Cosmoc — 
Marin Alexandru, înțelepți, echi
librați. ..tobă" de fotbal). Meciul, 
foarte frumos, a purtat de altfel 
amprenta antrenorilor. Gazdele 
mal năvalnice, oaspeții mai com- 
blnativi. mai laborios!. Gazdele 
au cîștigat, pînă la urmă eu 
2—0 și „clou“-ul a fost Chitara, 
la prima apariție In fața noului 
sâu public băcăuan, suporterii 
Partizanului, in număr de 4606 
duminică. Fosta speranță, cedată 
de S.C. Bacău (lăudabilă această

NUMELOR SONORE
încercare de educare prin... joc!), 
s-a zbătut. în pofida kilograme
lor în plus, să convingă, și eît 
de eît. a reușit. A centrat la 
primul gol și l-a marcat pe al 
doilea. în afara lui Chitara în 
„ll“-le băcăuan, alti doi foști 
component! ai Sport club-ului : 
portarul Voinea si fundașul Mar- 
gasoiu, ultimul exemplu de se
riozitate șl sportivitate A mai 
Plăcut din formația gazdă extre
mul Timofi, viguros, Iute. Dar, 
peste toți s-a ridicat mijlocașul 
ofensiv al sucevenilor Buliga, 
sclipitor In tot jocul lui. L-au 
încadrat bine Dîrman, vîrful 
Stanciu și fundașul Bozi. în 
poarta suceveana, un fost băcă
uan de „A", Ursachi, sub cota 
de altădată. Ia mijloc tînăral 
Mareș, și el crescut de Sport 
club. Sucevenii au pierdut--însă 
evoluția lor nu s-a situat cu 
nimic sub valoarea în vin ea to-î lor.

Mîreea M. IONFSCU

PESTE 15 000 DE SPECTATORI LA MOTOCROS
„LAS’ CĂ VINE EL SI PENALTY-UL...
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„Cupa f.r.m." la motocros a 
continuat duminică cu etapa a 
3-a, desfășurată la Cîmpulung- 
Mușcel in organizarea asociației 
„Mușcelul" din localitate. Antre
norul Valeriu -Mllea a ales un 
traseu în premieră, cu multe di
ficultăți: viraje, „cocoașe", urcu
șuri în pantă, coborîri în... scări, 
trambuline.

După Infrîngerea de la SI. 
Gheorghe, campionul țării, E. 
Mulner, și-a onorat „cartea de 
vizită" în fața celor 15 600 de 
spectatori, colegul său de echi
pă P. Titilencu s-a prezentat în 
ascensiune de formă, stelistul Al. 
Ilieș a confirmat bunele apre
cieri, iar împreună cu AI. En- 
ceanu (mal activ ca altădată) 
au constituit un cvartet remar
cabil în cursa seniorilor. Mult 
mai gustate de public au fost 
întrecerile la clasa 125 cmc — ti
neret. Celor doi favoriți P. Schmidt 
și FI. Pop li s-a adăugat, de 
data aceasta, stelistul L. Tomoș- 
vari, principalul animator în 
ambele manșe. Și cel mal mici 
motocrosiști, juniorii la clasele

CAMPIONATUL DE DIRT
Pista stadionului Voința din 

Sibiu a găzduit etapa a 3-a a 
campionatului republican de 
dirt-track, rezervat juniorilor. Ca 
și în întrecerile anterioare, tine-

în Cupa F.R.C,
PE PLAN INTERNAȚIONAL

rinez; etapa a 2-a (c.t.i, — 20 
km) 1. L. Kovacs 26:42, 2. Z. 
Lorincz 28:20, 3, C. Popa (C.S.Ș. 
1) 28:20; etapa a 3-a: Gh. Oltea- 
nu (C.S.Ș. 1), etapa a 4-a: Z. 
Lorincz. Clasamentul general : 1. 
L. Kovacs 6 h 24:38, 2. Z. Lo
rincz 6 h 26:16, 3. C. Adam (C.S.M. 
Cluj-Napoca), 6 h 27:33, 4. A. Flo- 
rea (Voința Ploiești) 6 h 31:50, 5. 
N. Manolache (Stirom) 6 h 33:06; 
juniori mici, etapa 1 — D. Vlaga 
(Voința Arad), etapa a 2-a (c.t.i. 
— 10 km) 1. N. Boari (Voința 
Arad) 14:52, 2. D. Vlaga (Voința 
Arad) 15:09, 3. M. Bodea (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 15:18; etapa a 3-a: 
c. stoica (Stirom), etapa a 4-a: 
V. Stoian (Olimpia). Clasament 
general: 1. N. Boari 3 h 59:17, 2. 
D. Vlaga 3 h 59:34, 3. C. Anton 
(Stirom) 3 h 59:43, 4. A. Nyrl (Vo
ința Cluj-Napoca) 4 h 00:00, 5. L. 
Suciu (Torpedo Zărnești) 4 h 00:05.

Gheorghe ȘTEFANESCU

80 și 50 cmc, s-au dovedit a fi 
în progres.

CLASAMENTE: 250 cmc seniori
— 1, E. Mulner (Torpedo Zăr
nești) 40 p, 2. P. Titilencu (Tor
pedo) 34 p, 3. Al. Enceanu (St. 
r. Bv.) 28 p, 4. Al. Ilieș (Stea
ua) 28 p, 5. z. Fiilop (Electro 
Sf. Gh.) 19 p, 6. V. Petre 17 p, 
7. I. Mărgărit (ambii Autome- 
canica — Fi. Moreni) 14 p; 125 
cmc — tineret — 1. p. Schmidt 
(Poiana Cimpina) 37 p, 2. L. To- 
moșvari (Steaua) 37 p, 3. Fi. Pop 
(I.R.A. Tg. Mureș) 30 p, 4. E. 
Moașa (St. r. Bv.) 22 p; 80 cmc
— 1. L. Penu (Mușcelul C-Iung) 
40 p, 2. E. D6rr (Torpedo) 28 p, 
3. C. Duță (Poiana) 28 p, 4. Oct. 
Vrăjitoru (I.M.G. Buc.) 25 p; 50 
cmc — 1. B. Drăghicl (St. r. Bv.) 
35 p, 2. V. Jarnavoi (I.M.G.B.) 
33 p, 3. M. Fieraru (Steaua) 28 
P, 4. V. Milea jr. (Mușcelul) 28 
P-L ech>Pe — I- Torpedo Zărnești 
126 p, 2. Steagul roșu Brașov 125 
P, 3. Steaua 113 p.

Troian IOANIȚESCU

TRACK AL JUNIORILOR
rii alergători au furnizat curse 
apreciate de cel peste 2 090 de 
spectatori. Victoria a revenit lo
calnicului Sorin Ghibu, care a 
cîștigat toate manșele, învingînd 
pe principalii favoriți.

CLASAMENT: 1. S. Ghibu
(I.P.A. Sibiu) 15 p, 2. M. Șoaită 
(I.P.A. Sibiu) 14 p, 3. D. Bogdan 
(Voința Sibiu) 13 p, 4, N. Pura- 
veț (I.P.A. Sibiu) 12 p, 5. D. 
Gaspar (Metalul București) 11 p, 
6. Gh. Stănel (C.S. Brăila) 10 p.

Primele trei locuri In clasa
mentul general după trei etape 
sînt ocupate de reprezentanții 
secției moto I.P.A. Sibiu (antre
nori — maeștrii sportului Ion 
Bobilneanu și Nicolae Rîureanu) 
care au totalizat pînă în prezent 
următoarele puncte: S. Ghibu — 
27, N. Puraveț — 24 șl M. Șoai
tă — 23.

Hie IONESCU — coresp.

S Participînd la două con
cursuri Internaționale desfășura
te în Bulgaria, la Loved și Tr- 
goviște, campionul țării noastre 
la dirt-track, Ionel Pavel, a o- 
cupat locurile cinci șl, respectiv, 
șase In curse cu cîte 18 concu- 
renți din șapte țări. întrecerile 
au fost clștlgate de bulgarul N. 
Manev șl, respectiv, sovieticul M. 
Starostin.

• „U“ CLUJ-NAPOCA — LO
TUL DE TINERET 1—0 (1—0).
Timp frumos (aproximativ 4 000 
de spectatori), meci plăcut și uti
lă verificare a Lotului reprezen
tativ de tineret. Unicul gol al 
partidei a fost înscris-" de Mesza- 
roș în min. 22, cu un șut puter
nic de la circa 22 m. Antrenorul 
lotului de tineret, C. Drăgușin, 
i-a folosit pe următorii jucători: 
Stîngaciu (Vodă) — Minea, Be- 
lodedici, Gheorghiu, Veisenba- 
cher — Săndoi, Botezan (Vaișco- 
vici), Cigan (Burchel) — Bica 
(Muzsnăy), Soare, O. Popescu. 
Universitarii au început jocul în 
următoarea alcătuire : lasco — L. 
Mihai, Neamțu, Porațchi, Bagiu 
— Meszaroș, Muzsnay, Bucur — 
Dobrotă, Fîșic, Boeru. Au mai 
fost folosiți : V. Gheorghe, Mu- 
reșan, FI. Pop, Cațaroș, Stoica. 
(I. LESPUC — coresp.).

Duminică dimineață s-au dis
putat în Valea Jiului două par
tide importante ale Diviziei .,C“, 
prin implicațiile lor privind zo
na inferioară a clasamentului se
riei a VIII-a.- La Aninoasa s-au 
întîlnit. Minerul din localitate și 
Minerul Oravița. Prima repriză, 
pe care am urmărit-o la fața lo
cului, s-a desfășurat CORECT din 
toate punctele de vedere — ca 
joc, ca arbitraj — și, din cîte 
am fost informați, așa s-au pe
trecut lucrurile și în a doua 
parte a meciului. Echipa lui Cor
nel Cărare, cea din Aninoasa, 
preocupată de fotbal, a atacat, 
a cîștigat (1—0), dar n-a reușit 
să părăsească ultimul loc.

La Paroșeni, o fruntașă a se
riei, Minerul, a întîlnit pe Mi
nerul Ghelar, care luptă pentru 
„supraviețuire*. S-a jucat aspru, 
fără menajamente, oaspeții apă-

rîndu-șl cu ardoare șansele. Dar, 
văzînd că minutele se scurg și 
nu cade golul, cei din Paroșeni 
au început să solicite arbitrului 
lovituri de la 11 m. Și greșelile 
„cavalerilor fluierului" au ‘înce
put să-și facă apariția: faulturi 
evidente trecute cu vederea, of
saiduri imaginare, simulări ne
sancționate. Numai penalty-ul so
licitat nu venea. „No, a interve
nit un frecvent spectator la me
ciurile Minerului, nu vă faceți 
griji, acu vine și penalty-ul !". 
Trei minute au mai trecut și ar
bitrul V. Voicu din Caracal, așa 
cum prevăzuse omul cu sticla de 
vodcă, a inventat o lovitură de 
la 11 m, gazdele au marcat și au 
urmat protestele, vociferările, in
juriile, mingile aruncate spre... 
văile din preajmă etc. Numai 
fotbal n-a mai fost.

Laurențiu DUMITRESCU

FINALELE „SPERANȚELOR OLIMPICE" LA LUPTE 
GRECO-ROMANE

în Sala sporturilor din Pitești 
au avut loc, la sfîrșitul săptămînli 
trecute, finalele „speranțelor o- 
limpice" la lupte greco-romane. 
Au participat 179 de concurent! 
din 42 de cluburi și asociații 
sportive : Iată primii clasați :
cat. 48 kg : 1. N. Onica (Musce
lul Cîmpulung). 2. D. BOTjan 
(Steagul roșu Bv.), 3. D. Zaha- 
ria (Metalul Rădăuți) 7 52 kg : 
1. C. Chlriță (Dinamo Buc.) 2. 
R. Brasoveanu (Met. Rădăuți). 3. 
L. Andone (L.C. Dacia Pitești) ; 
57 kg : 1. c. Coșovan (Dinamo 
Buc.), 2. V. Lungu (A.S.A. Cluj- 
Napoca), 3. G. Surugiu (Steaua); 
62 kg : 1. G. Ioana (Met. Rădă
uți), 2. S. Moris (A.S. Sadu), 3. 
L. Bodnar (ASA Buzău) ; 68 kg : 
1. I. Moleea (Din. Buc.). 2. I. 
Ciupercă (A.S.A. Buzău) 3. V. 
Floriei (C.S. Botoșani) ; 74 kg :

1. M. Huțuleac (Met. Rădăuți),
2. M. Vescan (C.S.Ș. Oradea). 3. 
V. soare (Steaua) ; 82 kg : 1. N. 
Goarnă (Metalul Zalău), 2. G. 
Gilbiniță (Dacia). 3. C. Tolo- 
nescu (Steaua) ; 90 kg : 1. S. 
Herțea (Din. Buc.), 2. B. Ștefă- 
nescu (Met. Rădăuți), 3. T. Pop 
(Electromures Tg. Mureș) ; 100 
kg : 1. M. Trif (Din. Buc.). 2. 
D, Dumitru (Aluminiu Slatina),
3. V. Stejaru (C.S. Botoșani) : 
+100 kg : 1. B. Mihăilă (Steaua). 
2. I. Gropa (St. r. Brasov). 3. 
O. Puczigi (C.S. Satu Mare). 
Clasamentul pe cluburi si aso
ciații sportive : 1. Dinamo Bucu
rești 33 p, 2. Metalul Rădăuți 
31 p. 3. Steaua 31 p. 4. L.C Da
cia Pitești 19 p, 5. C.S. Botoșani 
8 p, 6. C.S. Muscelul Cîmpulung 
7 p. (N. FEȚEANU — coresp.).

VotâcU*...
• „Răsfățatul" Lăcă

tuș, căruia nu prea i-a 
mers Jocul în meciul 
cu F.C. Bihor, a avut 
accese de nervozitate 
tolerate de arbitrul S. 
Necșulescu. Cel mal 
grav, faultul grosolan 
(plonjon cu ambele pi
cioare asupra lui Geor
gescu) de la începu
tul partidei, cînd oră- 
deanul a scăpat ca 
prin minune de o nouă 
accidentare. Probabil 
că Lăcătuș a uitat că 
Georgescu a revenit pe 
gazon după o îndelun
gată absentă, In urma 
unei duble fracturi. • 
Chiar dacă este nevoit 
să stea In afara gazo
nului. Grosu nu-șl pă
răsește nici un mo
ment colegii de echi
pă. La meciul cu Stea
ua, el a stat pe banca 
de rezerve a echipei 
F.C. Bihor. La sfîrșl- 
tui meciului am aflat 
că genunchiul operat 
merge bine, ca urmare 
a unui intensiv pro
gram de refacere, dar 
se pare că golgeterul 
camoionatului trecut 
va fi apt de joc abia 
la toamnă. • înaintea 
medului de la Tg. 
Mureș, Boloni era in
cert pentru jocul cu 
Politehnica Iași din 
pricina unei infecții 
la un picior. Totuși,

internaționalul mure
șean a riscat, cerînd să 
intre in teren pentru 
a pune umărul in 
greaua partidă cu for
mația ieșeană. Și B5- 
16ni s-a dăruit pentru 
echipa sa, a luptat din 
răsputeri, asa cum o 
face și la „națională", 
Cum se știe, a marcat 
— în stilul său perso
nal — si cele două go
luri ale prețioasei vic
torii mureșene. In min. 
56. a cerat schimbare, 
în timp ce blondul 
mijlocaș se îndrepta 
spre cabine, șchiopă- 
tînd ușor, tribunele îl 
aplaudau îndelung. 
Doctorul iși făcuse da
toria... o De necrezut, 
și penibil în același 
timp, acest 1—10... ob
ținut de echipa de 
speranțe a politehnicii 
Iași în fața formației 
A.S.A. Tg. Mureș. Oa
re să se fi golit „re
zervorul" talentelor de 
unde au fost promo
vați Paveliuc, Gheor
ghiu, Burdujan, Dohot 
Si alții, care evoluează 
In echipa seniorilor? • 
Multe probleme a avut 
antrenorul Florin Ha- 
Iagian duminică. Doi 
jucători aeddentați, 
ambii titulari, doi cu 
cartonașe galbene, sus
pendați cîte o etapă, șl 
alții doi certați cu

viața sportivă. Este 
vorba despre Iordache, 
care a părăsit echipa 
pentru a patra oară 
(!!!) după ce. luna 
trecută, i se acordase 
un ultim credit, Ionaș- 
cu, plecat și el de la 
echipă, șl Boricea- 
nu, trimis acasă pen
tru nerespectarea pro
gramului de pregă
tire a echipei. • 
Tn min. 23 al jocului 
de la Bacău, gazdele 
beneficiază de un 
corner. Penoff se pre
gătește să execute, 
însă nu așează balo
nul ta arcul de cerc, 
cum cere regulamen
tul. Arbitrul O. Streng 
observă și-l invită să 
respecte regulamentul. 
Penoff nu se supune. 
Arbitrul insistă. Șl 
Penoff se duce, osten
tativ, pentru o clipă, 
cu balonul ta afara te
renului, să execute de 
acolo! Arbitrul nu-1 
sancționează cu meri
tatul cartonaș gal
ben. O va face spre 
finalul meciului, pen
tru altă culpă. Oricum, 
gestul acela din min. 
23 n-a plăcut nimănui. 
■ Petrolul n-a mai re
editat la Petroșani e- 
voluția bună din par
tidele precedente. Prin
tre cauzele invocate — 
lipsa din formație a

titularilor Crîngașu și 
Cîrlan, piese de bază 
în apărarea și atacul 
ploiestenilor. ambii ac
cidentați. Un debutant 
— ștefan, de la Plo- 
peni — I-a înlocuit pe 
Crîngașu, el a jucat 
bine, anihilîndu-1 pe 
vîrful gazdelor Cura, 
motiv pentru care a- 
cesta a și fost schim
bat. 9 Jiul întinerește! 
Cinci jucători de nu
mai 21—22 de ani apă
ră culorile minerilor: 
M. Popa. Lasconi, Sze- 
kely. Vesa și Florescu. 
Primii trei au și fost 
evidențiați pentru evo
luția lor. Mateut nu 
a jucat duminică. la 
Hunedoara, ta meciul 
echipei sale contra iul 
Dinamo, datorită celor 
două cartonașe acumu
late. El a evoluat în
să în echipa de spe
ranțe a Corvinului si 
a înscris toate cele 
trei goluri ale forma
ției sale, ft în meciul 
Sportul studențesc — 
F.C. Baia Mare, cel 
mai bun jucător de pe 
teren nu a fost, cum 
s-ar putea crede. Mar
cel Coraș (autorul ce
lor trei goluri). ci 
Munteanu II, care a 
făcut o partidă mare, 
fiind pe tot terenul șl 
chiar Ia originea a trei 
coluri

• • • și tfazem
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi. 18 aprilie 
1984. este programată în sala 
Clubului sportiv „Progresul" din 
București, str. Dr. Staicovid nr. 
42, începînd de la ora 17.15. Nu
merele extrase vor ti transmise 
la radio, ta jurul orei 19 ne pro
gramul n șl în jurul orei 23 pe 
programul I.
• Pentru concursul PRONO

SPORT de duminică 22 aprilie, 
cu partide numai din campiona
tul diviziei naționale B partici
pantul Gheorghe Anlcolaie din 

"Galati a formulat pronosticurile 
de mai jos. Vă reamintim că el 
a obținut un autoturism „Dacia 
1300" la concursul din 26 februa-

buletin iucatrie a.c„ pe un 
100%.

1. Ceahlăul — 
Met. Plopeni
3. C.S. Botoșani — F.C. C-ța
4. Constr. Cv. — Carpati Mir-

2.
2 : 
1 ;

Otelul Galati 1 1 
— Gloria Bz. 1,

șa 1, x; 5. Chimia Tr. M. — 
Progresul 1 ; 6. Automatica — A- 
luminiu 1, x ; 7. ROVA — Di
namo Victoria 1 ; 8. Gloria Reși
ța — U.T.A. 1 ; 9. Caransebeș — 
C.S.M. Reșița x ; 10. Olimnia — 
„U“ Cluj-Napoca 1, x, 2 ; 11. 
nerui Lupeni — Aurul 1; 12. 
pld Arad — Someșul 1,

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN
15 APRILIE 1984

Categoria 1 s
Categoria 2 : 

variante 25% a

X.

(12'rezultate), 14 variante 25% a 13.237 lei
(11 rezultate), 24 variante 100% a 1.433 lei
358 lei :

Categoria 3 :
8.397 varlApte 25% a 46 lei.

(10 rezultate), 436 variante 100% a 183

Șî

Mi- 
Ra-

680

lei și



Campionatele europene de tenis de masă

€CHIPA MASCULINĂ S-A CALIFICAT ÎN GRUPA DE ELITĂ
• Reprezentativa feminină pe locul 8 ® Titlurile au revenit EARA BOX?CU BOX SAU

formațiilor U.R.S.S.
MOSCOVA, 17 (prin telefon), 

întrecerile pe echipe din cadrul 
Campionatelor europene de te
nis de masă s-au încheiat 
jnarți seara, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului ureînd 
reprezentativele U.R.S.S. (fe
minin) și Poloniei (masculin), 
formațiile Danemarcei, Poloniei 
(feminin) Angliei, Italiei (mas
culin) retrogradind în a doua 
țategorie valorică. Echipa fe
minină a României, care a evo
luat între cele mai bune 12 re
prezentative, s-a clasat pe lo
cul 8, în timp ce băieții — ne
învinși — au promovat în gru
pa de elită.

Așteptat cu evidentă emoție, 
meciul dintre reprezentativele 
masculine ale României și 
Olandei, decisiv pentru de
semnarea uneia dintre echipe
le care peste doi ani va evo
lua în categoria I, a fost do- 

■"minat de jucătorii noștri, care 
s-au impus categoric cu 5—1 : 
Crișan — Vlieg 2—0 (20, 23), 
Florea — H. van Spanjc 2—1 
(11, -14, 15), Fejer — R. van 
Spanje 2—0 (18, 19), Crișan — 
H. van Spanje 1—2 (18 -15,
-18). Fejer — Vlieg 2-0 (8, 17), 
Florea — R. van Spanje 2—0 
(9, 19). In ultimul joc echipa 
României a întîlnit formația 
Austriei — calificată și ea în

(feminin) și Franței (masculin)
a vic-

"TELEX • TELEX
-ATLETISM > Maratonul de la 
Boston, desfășurat luni, a fost 
cîștigat de englezul Geoff Smith 
In 2hl0:34, urmat de americanul 
Jerry Vanesse 2hl4:49 și colum
bianul Domingo Tibadulza 2hl5:40. 
La femei, prima s-a clasat Lor
raine Moller (Noua Zeelandă) în 
21129:28, urmată de Midde Ham- 
rin (Suedia) 2h33:51.

BASCHET • în ziua a doua 
a turneului masculin de la Ha
vana: Franța — Cuba „B“
103—98 (57—41), Brazilia — Porto 
BiCO 94—88 (45—42).

CICLISM « Etapa a 6-a a Tu
rului Saxoniei inferioare (R.F.G.), 
Nienburg — Wolfsburg, 169 km, 
a fost cîștigată de Michael Marx 
(R.F.G.) în 3h39:27, urmat la 52 
de secunde de sovieticul Alek
sandr Simoniev. în clasamentul 
general ___ 1_
18hi9:40, urmat de Frank Kuhn 
(R.D.G.) la 3:08

GIMNASTICA • Concursul fe
minin de la Londra a fost cîști
gat de Boriana Stolanova (Bul
garia) cu 38,20 p la------ '
Aleksandr Atamajs 
56,35 p, la masculin.

MOTOCICL1SM • . ,
Marelui Premiu al Italiei, 
Misano, in cadrul campionatului 
mondial de viteză: 125 cmc: An
gel Nieto (Spania) pe „Garelli" 
44:30,67 (medie orară 141.052 km); 
500 cmc: Freddie Spencer (S.U.A.) 
pe ,,Honda", medie orară 151,315 
km.

• POLO • Rezultate din turneul 
de la Roma pentru calificarea la 
Jocurile Olimpice: Canada — 
Brazilia 12—7, Spania — Japonia 
13—6. Italia — Frar - - -
tralia — Bulgaria 17 
neză — Zimbabwe 
— Grecia 10—9.

TENIS • Situația 
tul Marelui Premiu 
de la Luxemburg, . __
Ivan Lendl: Connors 958 p, Lendl 
777 p. McEnroe 775 p, Smid 532 
p, Edberg 450 p etc. • A înce
put turneul de la Monte Carlo. 
Cîteva rezultate din primul tur: 
Arraya — Glickstein 7—0, 6—L
Gottfried — Krickstein 3—0. 0—1. 
6—0, Wilander — Nystrom 6—4. 
6—2. Gilbert — McNamee 7—«,
9—6, 6—4, Brown — Fibak 6—3. 
4—6, 6—1, Purcell — Pimek 6—4,

prima grupă, ca urmare 
toriei în fața Finlandei — pen
tru un simplu joc de clasa
ment. Băieții noștri au ținut 
însă să termine neînvinși, ast
fel că ei au cîștigat și acest 
joc cu 5—I : Crișan — Gockner
2— 1 (-18, 10, 18). Fejer - 
Scbicht 2—0 (3, 13), Florea — 
Baer 0—2 (-18. -16), Fejer — 
Gockner 2—0 (16, 11), Crișan
— Baer 2—1 (19, -17, 17), Flo
rea — Schicht 2—0 (8, 8). Așa
dar, o comportare bună, 
readuce tenisul nostru de 
mascuUn între cele mai 
roase echipe din Europa.

Ratînd la 
puțin medalia de 
se știe că se acordă 
echipelor clasate pe
3— 4 —. dar îndeplinindu-și 
obiectivul de rămînere in pri
ma grupă valorică, sarcină difi
cilă, avind în vedere noua 
componență și valoarea adver
sarelor, echipa feminină n-a 
mal acționat cum a făcut-o în 
primele partide din serii, ce- 
dînd și meciul pentru locurile 
7—8. susținut în compania Ce-

★
REZULTATE TEHNICE — 

miîinale, feminin : U.R.S.S. 
Olanda 3—0 1, Iugoslavia — Un
garia 3—1 1, Anglia — România 
3—#, Suedia — Cehoslovacia 3—2, 
R.F.G. — Danemarca 3—1, Finlan
da — Polonia 3—0, Bulgaria — 
Norvegia 3—1, Franța — Austria 
3—2, Luxemburg — Italia 3—1, 
Belgia — Spania 3—1, Irlanda — 
Țara Galilor 3—1, Scoția — Por
tugalia 3—0 ; masculin : Franța
— Cehoslovacia 5—2 !, Polonia —
Suedia 5—3 !, Iugoslavia — Nor
vegia 5—0, U.R.S.S. — Ungaria 
5—3 !, R.F.G. — Anglia 5—3, Bul
garia — Italia 5—4, Austria — 
Finlanda 5—3, România — O- 
landa 5—1, Danemarca — Bel
gia 5—2, Scoția — Elveția 5—3, 
Spania — Portugalia 5—o. Luxem
burg — Țara Galilor 
NALE, * ‘ '
U.R.S.S. 
Ungaria 
Suedia ■

care 
masă 
valo-

meci-a veraj cel 
bronz — 

bronzul 
locurile

★
se

FI-
1-2

T___ __ 5—3 ;
feminin, locurile
— Iugoslavia 3—0 ; 3—4 :
— Olanda 3—0 ; 5—G ;
- Anglia 3—0 ; 7—8 : Ce-

5—€ :

conduce Simoniev cu

feminin și
(U.R.S.S.)

Câștigătorii
• ‘ la

ița S—«, Aus- 
—9, R.P. cm- 
19—7, Mexic

în clasamen- 
după turneul 
cîștigat de

<fe ///j

hoslovaciei,’ pe care o depășise 
în preliminarii. Deci, 0—3 : 
Bădescu — Kasalova 0—2 
(-20, -8), Alboiu — Masarikova 
1—2 (-16, 18, -18), Alboiu, Bă- 
descu — Kasalova, Masarikova 
1—2 (-14, 9, -14).

De’remarcat că dintre meda
liatele ediției precedente doar 
puține s-au mai menținut pe 
podium — Ungaria (feminin), 
Cehoslovacia, Suedia (mascu
lin) —. nici una însă pe locu
rile ocupate în 1982, în schimb 
majoritatea aflindu-se pe po
ziții la mijlocul sau în partea 
inferioară a clasamentului gru
pei de elită. O dovadă a echi
librului între formațiile parti
cipante, mai ales la 
în seria I primele 
Olanda, Suedia) au 
v., iar în seria a 
goslavia, România 
vacia (locurile 2—4)
accesul spre locurile din față 
fiind determinat de meciave- 
rajuri sau victoria directă.

feminin, — 
3 (Ungaria, 
avut cîte 4
II-a Ia

și Cehoslo- 
cîte 3 v. —,

Mircea COSTEA
★

hoslovacla — România 3—0 ; 9— 
10 : Finlanda — R.F.G. 3—0 ; 
11—12 : Polonia — Danemarca 
3—1 ; 13—14 : Franța — Bulgaria 
3—i ; 15—16 : Austria — Norve
gia 3—0 ; 17—18 : Luxemburg — 
Belgia 3—2 ; 19—20 : Italia — Spa
nia 3—0 ; 21—22 : Scoția — Irlan
da 3—2 ; 23—24 : Țara Galilor — 
Portugalia 3—1 ; masciilin, locu
rile 1—2 : Franța — Polonia 5—3; 
3—4 : Suedia Cehoslovacia 
5—6 : Iugoslavia — U.R.S.S.
7—8 : Ungaria — Norvegia 
9—10 : R.F.G. — Bulgaria 
11—12 : Italia — Anglia 
13—14 : România — Austria 
15—1G :■ Olanda — Finlanda 
17—18 : Danemarca — Scoția 
19—20: Elveția — Belgia 
21—22 : Spania — Luxemburg 
5—2 ; 23—24 : Țara Galilor — 
Portugalia 5—1 ; 25. Irlanda.

Miercuri este zi de pauză, în
trecerile urmînd să se reia joi, 
cu probele individuale.

5—3 ;
5—3 ;
5—0 ;
5—4 ;
5—3 ; 
5—1;

5—1 ;
5—4;

5—2 ;

• Program bogat in preliminariile olimpice • Azi. la Strasbourg,_un

Boxul a fost și va rămîne 
unul din sporturile cu 
mai mare pried la ; 
Sport al bărbăției, al forței 
și curajului și, deopotrivă, al 
agerimii și iscusinței, ,,scrima 
cu pumnii" sau „nobila artei" 
este întrecută, ca popularitate, 
numai de fotbal, '
preferință statornică, 
da oscilațiilor „modei" 
aduc pe creasta valului,

cea 
public.

rămînînd o 
in ciu- 

care 
____ *___ ________ , ______ , în 
timp, o disciplină sau alta. în 
același timp, boxul are și 
numeroși adversari, care îl 
consideră un sport periculos, 
susținîndu-și afirmațiile pe o 
cazuistică bogată in accidente 
grave, din care nu lipsesc ce- 
le mortale. Respingerea vizea
ză în mod deosebit boxul pro
fesionist, mai dur, cu riscuri 
mai mari, derivate din numă
rul mai mare de reprize, dar 
mai ales din lipsa de scrupule 
a unor manageri dornici de 
îmbogățire, vînători-exploata
tori de talente pe care le 
lansează in ring fără a le 
asigura o pregătire temeinică. 
„Boxul profesionist traversea
ză o perioadă de evidentă de
cadență și va dispărea în vi
itorii cinci ani ca sport teh
nic și demn". Cuvintele dintre 
ghilimele nu reprezintă__ un
slogan împotriva sportului 
(boxului) profesionist ci re
prezintă _
canului Jose Sulaiman, 
ședințele Consiliului 
al Boxului (W.B.C.), 
cele trei organisme 
de W.B.A., Asociația 
lă a Boxului, și I.B.F., Fede
rația Internațională de Box) 
care păstoresc boxul mon
dial profesionist. (Chiar a- 
ceastă proliferare a „organi
zațiilor mondiale", și deci a 
„campionilor mondiali", este 
simptomatică, trădînd tentati
vele promotorilor și manage
rilor de a stoarce cît mai 
mulți bani folosind firme cît 
mai „reprezentative"). Su
laiman a criticat superficiali
tatea asistenței medicale 
boxul profesionist, lipsa unei 
legături între managerii 
predau un tînăr talent 
coperit și cei care îl preiau 
„spre folosință" ignorînd da
tele fișei medicale în care ar 
trebui să figureze leziunile 
importante suferite în carieră. 
Ar fi evitate o serie de me-

chiar opinia mexi- 
pre- 

Mondial 
unul din 

(alături 
Mondva-

in

care 
des-

ciuri încheiate cu deznodământ 
tragic în care „mortul e de 
vină". Că n-a rezistat...

In timp ce tot mai multe 
personalități sau organisme 
iau poziție împotriva boxului 
profesionist — recent, Asocia
ția medicilor din Marea Bri- 
ianie a recomandat guvernu
lui interzicerea boxului profe
sionist —, boxul amator caută 
permanent noi măsuri pentru 
protejarea boxerilor. Nu de 
mult, în cadrul unei întîlniri 
între comisia medicală a Co
mitetului Internațional 
pic și o delegație 
ției internaționale 
mator, condusă de 
tele acestui for, 
Don Huli, au fost 
unele reguli ale F1BA în ve
derea îmbunătățirii asistenței 
medicale a pugiliștilor și a 
creșterii autorității medicilor. 
Nici un boxer nu va putea 
urca pe ring fără un certifi
cat medical eliberat de un 
medic autorizat în urma unui 
examen aprofundat (al vede
rii și auzului, analiza sînge- 
lui și a urinei, electroencefa
logramă, electrocardiogramă, 
examen tomografie). După o 
înfrîngere prin k.o. sau aban
don dictat de arbitru, medicul 
de ring va face apel, în cel 
mult 24 de ore, la un neuro
log, sub a cărui supraveghe
re boxerul va sta timp de 
patru săptămîni. Dacă medi
cul unei reuniuni apreciază 
că un meci trebuie oprit din 
motive medicale el îl va aver
tiza, printr-un semn, pe ar
bitrul de ring, iar dacă aces
ta nu observă apelul, medicul 
va putea folosi gongul pentru 
a opri lupta. El va putea ce
re o întrerupere de maximum 
un minut în orice moment al 
meciului pentru a examina 
un boxer, dacă consideră că 
este cazul. Sint prevăzute 
sancțiuni pentru încălcarea 
noilor reguli — de către ar
bitru, boxer sau medic — 
mergînd pînă la suspendarea 
definitivă.

Boxul nu trebuie interzis, 
așa cum nici alte sporturi pe
riculoase n-au fost interzise. 
Dar boxerii trebuie protejați 
pentru ca lupta cu pumnii să 
rămînă o artă și nu o bătaie 
organizată...

Vladimir MORARU

Olim- 
a Federa- 

de box a- 
președin- 
colonelul 

modificate

DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE
test important pentru francezi și

"eri gVfmani, prima a CM di- Spania • U.R.S.S. și Italia
principalele candidate pentru organizarea C.M. din 1990

ls ACEASTA săptămînâ pro
gramul internațional este domi
nat de jocurile din preliminariile 
olimpice. Le vom aminti pe cele 
din zona europeană (pe celelalte 
le-am enumerat în ziarul de 
ieri): R.F.G. — Franța, Grecia — 
Bulgaria, B.D. Germană — Dane
marca, Olanda — Italia și Polo
nia — Danemarca.

★
DINTRE meciurile amicale de 

azi, oel mai important este, fără 
îndoială, cel de la Strasbourg, 
dintre două participante la tur
neul final al C.E.: Franța cu vi
itoarea noastră adversară din 
grupă, selecționata B.F. Germa
nia. Partida este așteptată cu un 
interes deosebit, ea fiind prima 
confruntare dintre cele două se
lecționate, dupâ acel joc memo
rabil din turneul final al C.M. 
din 1982, de la Sevilla. Vă mai 
aduceți aminte de dramatismul 
acelui med T Să recapitulăm cî
teva aspecte din respectiva semi
finală. Vest-germanii au deschis 
scorul in min. 18 prin Littbarski, 
apoi în min. 17. francezii au e- 
galat prin Platini, din penalty. 
Pînâ în min. M scorul a rămas 
neschimbat (1—1). Au urmat 
prelungirile. Echipa Franței, care 
se dovedise și pînă atunci mai

bună, a reușit să marcheze de 
două ori, prin Tresor (min. 97) 
și Giresse (min. 103). Reprezen
tativa Franței se șl vedea în fi
nală... Dar lată că intră în joc 
Bummenigge și reduce scorul 
(3—î) Și apoi Fischer egalează

face și el un test cu tinerii sai 
jucători alături de vedetele con
sacrate. Din galeria acestor va
loroși fotbaliști va lipsi însă ce! 
mal bun, celebrul Platini (re
ținut de clubul său, Juventus To
rino).

TRAVERSAREA ATLANTICULUI

torilor față de conducătorii jo
curilor. Mai exact, la 8 aprilie, 
la meciul Leixoes — Porto Gil 
Vicente (divizia secundă) arbitrul 
jocului a fost p'us în mare peri
col de către spectatori care i-au 
cerut să acorde un penalty în 
favoarea formației locale... Piuă 
la urmă, etapa a avut. totuși, 
loc, grație unor garanții ale or
ganelor de ordine și federației de 
specialitate, care au hotărît să 
ia cele mai drastice măsuri îm
potriva acelora care vor atenta 
la integritatea ,.cavalerilor flu
ierului".

Atlanticul a tentat nu numai p« navigatori tă-l traverseze, d. des!* 
gurCjl pe aviatori. La 21 mai 1927, pilotul oa^ericon, căpitanul Charles 
Augustus Lindbergh, a eterizat pe oeroportul Le Bourget, de lingă 
Paris; după ce cu avionul sau P Spirit at St Lmris*. piecot de la tong 
Island, a lăsat New York-ul la 5610 lore in urmă. Singur, la bordul 
avionului, Lindbergh a parcurs distanța in 33 ore 29 de minute și 
29 de secunde (aproximativ 175 km pe oră).

De atunci, alți numeroși piloțl temerari ou traversat Atlanticul, $1 
într-un sens și în altul, reușind, cu aparate mici dar evident mal 
perfecționate, să scurteze tot mal mult timpul de zbor. Ultimul re
cord a fost înregistrat la 20 februarie, anul ocesta. Un echipaj fran
cez, alcătuit din aviatorul de linie Patrick Fourticq și pilotul... auto
mobilist Henri Pescarolo, a realizat traversarea Atlanticului, de la 
New York la Paris, în timpul de 14 ore și» 2 minute. A fost folosit 
un monomotor „Jeebee*4 de tipul „Piper Malibu" (310 c.p.), care a 
parcurs cei 5919 km ai zborului cu o medie orara de 428 km. Pre
cedentul record, al unui echipaj american Moriati — Danaher, data 
din anul 1981 (medie orara de 338 km), avionul fiind de tipul „Beech- 
craft".

Astăzi, cind Oceanul Atlantic este traversat zilnic de zec* și zeci 
de aeronave de pasageri, reactoare, în doar cîteva ore (avionul 
„Concorde* a obținut la 20 ianuarie 1980, de Io New York la Londra, 
timpul record de 2.59:14, ceea ce înseamnă o medie orară de 1876,54 
km I), cifre ca cele ale recordurilor amintite par o jucărie I Dar in 
cazul acestora din urmă este vorba șl de sport, de temeritatea pilo- 

ților. Lindbergh poate fi socotit, pentru vremea lui, asemenea cosmonau- 
ților de azi, dacă nu mal mult, căci el nu a avut tot zborul nici o 
legătura radio cu pâmtntuf.

Romeo VILARA

Jupp Derwall intr-o conversație cu experimentatul Karl-Heinz 
Forster, înaintea - • - - -meciului cu Franța
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★
DUPĂ suspendarea exemplară 

a unor titulari din echipa Bel
giei, se afirmă că reprezentativa 
țării, participantă la turneul final 
al C.E. din Franța, va avea mult 
de suferit. Lucrurile nu par să 
fie chiar așa, după cum declara 
recent Guy' Thys, selecționerul 
belgian: „— 
tori buni in echipele 
fruntașe, _
succes". Și iată cîteva nume care 
fac parte acum din lot: Pfaff 
(Bayern Munchen), Munaron 
(Anderlecht) — portari; De Greef 
(Anderlecht), Lambrichts (Beve- 
ren) — fundași; Vandercyken, 
Vercauteren (arabii de la An
derlecht), Ceulemans (F.C. Bru
ges) — mijlocași; Vandenbergh 
șl Czerniatinsky (ambii de la 
Anderlecht), Claesen (Seraing).

★
UNDE va fl organizat turneul 

final al C.M. în 1990 ? La aceas
tă întrebare au răspuns două 
personalități ale F.I.F.A., Her
mann Neuberger, președintele 
Comitetului de organizare al 
C.M., și Josef Blatter, secretarul 
acestui for. Cu prilejul-,unei vi
zite făcute recent, la Moscova, 
el au afirmat că cele mai mari 
șanse de a organiza marea com
petiție în 1890 le au U.R.S.S. și 
Italia. Dar hotărîrea definitivă 
va fi luată la 19 mai. cu ocazia 
reuniunii Comitetului Executiv al 
F.I.F.A.

__ w selecționerul
„avem numeroși juca- 

2_ '’ noastre
care-i pot înlocui cu

ETAPA de duminică a campio
natului Portugaliei era pe punc
tul de a fi amînată. Motivul T 
Puțin obișnuit. Arbitrii au dorit 
să facă o grevă pentru a pro
testa împotriva violenței specia

114. Pentru de- 
executat lovituri 
în care vest-ger-

min. 
,______ s-au
de la 11 metri, ... 
manii au fost mai... norocoși, ra- 
ttnd doar o dată prin Stlelike, 
în timp ce adversarii lor au ra
tat prin Six și Bossis. Deci, 8—7 
pentru R.F.G., care a jucat în 
finală, cu Italia.

Firește, partida de acum, de la 
Strasbourg, nu mai are acea mi
ză, dar ea constituie un test 
foarte important pentru ambele 
tabere. Mai întîi pentru vest- 
germanl, care vor să facă cunoș- 
tință cu terenul din acest oraș, 
unde vor evolua tn prima parti
dă din turneu! final al C.E., la 
14 iunie, în compania Portugaliei, 
tn al doilea rînd antrenorul Jupp 
Derwall 
jucători 
care au 
tida cu 
țlonerut

(3—3), în 
partajare

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI • REZULTATE

• în meci restant în campio
natul Scoției: Dundee United — 
St. Johnstone 3—0. în clasament 
conduce Aberdeen cu 44 p (din 
27 jocuri), urmată de 
p (30 j).

Celtic 42

• tn preliminariile 
(zona Oceania — Asia): 
da — Japonia 5—2 !
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va încerca o serie de 
tineri, alături de cei 
jucat la Sevilla (în par- 
Franța, la C.M.). Selec- 
echipei Franței Hidalgo,

«XX o «l 50 s»
O 8o> <W-'37 lele* >’ 116

• Este posibil ca în viitorul 
sezon, internaționalul vest-german 
Bernd Schuster (C.F. Barcelona) 
să fie transferat la Olympique 
Marseille.

• După 22 de etape în cam
pionatul Bulgariei conduce Levski 
Spartak cu 32 p, urmată de 
Ț.S.K.A. Sofia 30 p, Botev 23 p. 
Cîteva rezultate mai importante: 
Ț.S.K.A. — Beroe 2—2, 
Spartak — Sliven 3—0, 
Spartak — Sumen 1—0, 
Slavia 3—1.
• Meciuri importante în cam

pionatul Ungariei (et. 22): Cse- 
pel — M.T.K. 2—1, Vasas — Uj- 
pesti Dozsa 1—4. Ferencvaros — 
Honved 0—1, Gyor — Volan 5—3. 
în clasament: Honved 33 p, uj- 
pesti Dozsa 31 p. Gyor 27 p.

Levski
J.S.K. 
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