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ECHIPA ROMÂNIEI A REALIZAT SCORUL 
PRIMEI ZILE: 62-6 CU SUEDIA!

r VARȘOVIA 18 (prin telefon). 
Speranțele rugbyului din 13 
țări europene participă la ac
tuala ediție — a XVI-a — a 
Turneului organizat de F.I.R.A., 
care a început marți în capita
la Poloniei. Patru dintre ele 
'Franța, Italia, Spania și R.F.GJ 
■W întrec în cadrul grupei A, 
celelalte fiind cuprinse in două 
serii ale grupei B : U.R.S.S.,
Belgia, Elveția, Cehoslovacia, 
respectiv România, Polonia, 
Iugoslavia, Suedia. Selecțio
nata noastră de juniori (ale că
rei predecesoare s-au numărat 
printre protagonistele compe- 
tițiai. in două rînduri cuce
rind chiar titlul continental) 
își datorează actuala situație 
neparticlpării la precedentele 
ediții ale Întrecerii, ca și re
prezentativa U.R.S.S.. dealtfel 
. Pe drumul revenii ii in ria
dul fruntașelor, tînăra forma
ție a României a pășit cu drep
tul reușind cea mal convingă

toare victorie a zilei inaugu
rale i 62—6 (38—O) cu ,.XV”-lo 
Suediei. Un succes care de
monstrează. fără putință de tă
gadă. o dată in piua, că locui 
de drept al juniorilor noștri 
este — ca și la nivelul senio
rilor — in primul eșalon eu
ropean și internațional Ju
niorii noștri au dominat lntll- 
nirea într-o manieră categorică, 
nud puțin, parcă, ia margine, 
excelentul prinzător Răducanu 
accidentindu-se (entorsă la 
gleznă) in min. 30. ceea ce ex
plică — intr-o măsură — rea
lizările oarecum sub posibili
tăți din acest moment al jo
cului In rest. superioritate 
lesne vizibilă la toate capito
lele. Cele 13 eseuri înscrise de
monstrează remarcabila capa
citate ofensivă a Iul Dumitres
cu șt Dota, cite 2 Încercări, și
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înaintea campionatelor europene din Suedia

LA LOTUL DE LUPTE LIBERE „APELE S-AU LIMPEZIT"

(Continuare ta pag 2-î)

In ajunul meciului cu Italia

RUGBYȘTII NOȘTRI AȘTIAPTA CU OPTIMISM 
ÎNTÎLNIREA DI IA AOUILA

tfi »a păliră Alexandru Rădu- 
lescu (cu balonul) forma buni 
arătată In ultimele meciuri in
ternaționale ? Meciul eu Italia, 
de la Aquila, rămlne să do

vedească...
Foto : Dragos NEAGU

Rugbyștil din lotul reprezen
tativ nu început să facă nu
mărătoarea... inversă pină la 
meciul eu Italia, de la Aqulla, 
programa*  duminică. „Meci di
ficil' — afirmă antrenorul fe
deral Valeria Irimescu— .dar pe 
caro trebuie să-I ciștigăm r 
— completează, cu dlrzenia sa 
caracteristică, Theodor Rădu- 
leseu, secundantul „federalu
lui*  la cirma XV-lui României.

De bună seamă, partida de 
la Aquila, oraș care va găzdui 
pentru a treia oară o Intîlnire 
oficială Italia — România, In 
cadrul Campionatului european 
F.I.HA., va fi din nou deosebit 
de disputată. Selecțlonabllii 
noștri dețin o formă bună „și 
beneficiază de o excelentă sta
re do sănătate*,  cum subliniază 
medicul lotului nostru, dr. N. 
GheraeopeL Cele două atu-uri, 
forma sportivă și validitatea 
jucătorilor, pot influența pozi
tiv anularea unei... tradiții, 
aceea de a opri șirul victo
riilor italiene. Fiindcă la Aqul
la. de flecare dată, „squadra 
azzurra" a terminat in avan
taj-

Jucătorii noștri sint convinși 
că in actuala ediție a întîlnlrii 
tradiția se va infirma. „Aceasta 
pentru * avea e carte de vi
zită mai— proaspătă ta ajunul 
triplei întreceri eu rugbyștii 
scoțieni*,  afirmă, mal in glumă 
mai tn serios, talonerul Mircea

Tiberiu STAMA

ii

Gh. Fodorea (cat. 82 kg.), în aefiune — unul din luptătorii de 
„libere*  cu șanse la un loc fruntaș la apropiatele campionate 

europene
La lotul de lupte libere .ape

le s-au limpezit*  privind par
ticiparea la apropiatele campio
nate europene din Suedia — 
examen de însemnătate deose
bită la această ediție, deoarece 
rezultatele pe care le vor ob
ține reprezentanții țării noas
tre au și un caracter de verifi
care pentru selecția La Jocu
rile Olimpice. Pe saltelele olim
pice vor evolua numai luptă
torii situați pe locuri fruntașe 
la competiția continentală. Poa
te tocmai de aceea antrenorul 
emerit Iea Crîsnie și colabora
torii săi — antrenorii Petre 
Comaa și Alexandru Geantă,

dr. Gheorghe Stoiciu și masorul 
Ion Leșcu — au fost in mod 
special interesați de comporta
rea luptătorilor la un „coloc
viu*  organizat zilele trecute la 
Bușteni, la care au participat 
Nicu Hîncu (cat. 48 kg). Aurel 
Neagu (57 kg). Traian Mari
nescu (82 kg), Claudiu Tămă- 
duianu (74 kg), Gheorgbe Fo
dorea (82 kg) și Vasile Puș
cașii (100 kg), vizați să con
cureze la „europene*  și cei 
mai puternici adversari de la 
cluburile fruntașe Steaua, Di
namo și Steagul roșu Brașov, 
C.S.M. Sf. Gheorghe ș.a.

Am asistat la această ultimă

verificare atenți. firește, la cel 
6 luptători selecționați. Pe o 
saltea au Început întrecerile 
Aurel Neagu cu Dorin Bîrcu 
(Dlnamo Bv.), iar pe cealaltă, 
Vasile Pușcașu cu Aurel Panait 
(Dinamo Bv.). Dornic să se 
evidențieze, Bîrcu, mai mic cu 
vreo 10 ani decît Neagu, a 
reușit rapid un atac cotat cu 
2 puncte, urmat de un altul 
de 3 puncte. Rutinatul Neagu îi 
„întinsese*  însă o „cursă*  am
bițiosului său adversar în care 
avea să cadă îndată ce a în
cercat să repete atacul, in fi
nal. Neagu a cîștigat detașat. 
Pușcașu era preocupat îndeo
sebi să obțină „prize*  pentru 
unele procedee tehnice de efi
cacitate mai mare. După cîtcva 
încercări a reușit un salt de 
4 puncte. Panait s-a ambițio
nat și, in replică, a devenit 
combativ din toate pozițiile dar 
tocmai atunci Pușcașu a fina
lizat tușul ridieîndu-și adversa
rul deasupra capului.

Au urmat meciurile Traian 
Marinescu — Marcel Popa 
(Steaua) și Claudiu Tămăduianu 
— Constantin Mărăscu (Steaua), 
două partide cu multe puncte 
tehnice finalizate în majoritate 
de primii, tn continuare. Nicu 
Hîncu 1-ș întîlnit pe Bîrcu și 
Gheorghe Fodorea pe Alexandru 
Balay (Steaua) adversari mai 
mari cu două categorii, pe 
care însă „selecționații*  i-au 
depășit clar.

...De-a lungul acestui ultim 
test, cei 8 luptători care vor

C. MOLDOVEANU
(Continuare in pag. 2-3)

In preliminariile olimpice, fotbaliștii noștri s-au revanșat

ROMANIA IUGOSLAVIA 1-0 (1-0)

(Continuare tn pag. 2-3)

BRĂILA, 18 (pnu teleion). 
Ieri la Brăila, intr-o organi
zare excelentă (păcat că a 
plouat fi nu au venit la sta
dion decft 10 000 de specta
tori), echipele României gi 
Iugoslaviei au susținut ultimul 
lor joc din grupa preliminară 
C pentru turneul final din ca
drul J.O. Fotbaliștii noștri 
și-au luat revanșa cu scorul

In vacanța de primăvară, LA FINELE TRIMESTRULUI AL ll-lea.
numeroase acțiuni sportive

sub însemnele „Dacladcl
EDUCATIA FIZICĂ ȘCOLARĂ SE PREZINTĂ

CU UN BILANȚ ÎNCURAJATOR
Incheierea celui de-al doi

lea trimestru de școală a În
semnat pentru toate unitățile 
de Invățămînt un binevenit pri
lej de bilanț, tn cazul colecti
velor catedrelor de educație fizi

că, un prilej de apreciat în ce mă
sură lecțiile, activitățile sportlv- 
educative cu elevii și-au 
vedit utilitatea, eficiența, 
eeea ce am urmărit prin 
dajul de față.

NICI UN SCUTIT MEDICALI
La Școala generali nr. 30 

(cartierul Tei), un spațiu apre
ciabil a fost folosit pentru— 

de sănătate. De aid.
și receptivitatea ele-

do- 
Este 
son-

vilor (aproape 3 700) față 
orele de educație fizică, 
tru cadre didactice de 
lttate (An* Minialov 
toare adjunctă. Anca IHnca Rl-

de
Pa- 

specla- 
diree-

Gimnastica ritmică a rămâi — fi In trimestrul care t-a încheiat — 
una dintre preferințele sportive ale elenelor ta întreaga tară~

zea, responsabila catedrei, 
Eugen Viisan și Teodor Darie, 
fost elev al școlii...) au reușit 
să capteze interesul TUTUROR 
copiilor. A se nota : nici un 
scutit medical. Elevii au partici
pat cu mult . interes, fie la 
întrecerile de șah. cros. la 
competițiile de baschet. fot
bal «au handbal. Profesoara 
Ioana Pătru, directoarea sco-

T. BRÂDEȚEANU

(Continuare in pag 2-3)

Noi succese
ale gimnasticii românești

Evoluînd în cadrul Campio
natelor internaționale de gim
nastică ale R.D. Germane, des
fășurate la sfîrșitul săptămin 
trecute la Cottbus, reprezentan
ții noștri au repurtat frumoase 
succese. In finalele pe aparate 
ale concursului feminin Simo
na Păueă și Mirela Barbălată

de 1—0, deși, după evoluția jo
cului și mai ales după numă
rul marilor ocazii, victoria pu
tea fi mai clară, tn ciuda 
terenului moale, alunecos (cel 
mal incomodat a fost Coraș). 

desfășurat la 
fost antrenantă, 
dîrză. sportivă, 
demonstrat ace- 

tehnico-tactice, 
noastră — deși 

fără 
Ungureanu. Dragnea 
— a inchis bine cilloa- 

careul lui 
constltuindu-1

partida s-a 
cote bune, a 
extrem de 
Oaspeții au 
leași calități 
dar echipa 
cu multe noutăți in ea. 
Lung, 
și alții 
rele spre careul lui Mânu, 
pericolul constituindu-1 cen
trările înalte la care Pancev 
(18 ani), cu detenta lui excep
țională. a fost o reală amenința
re. Formația noastră a avut 
șansa să beneficieze de o linie 
de mijlocași în bună dispozi
ție, cu titulari laborioși $1... e- 
flcace. Dealtfel, singurul gol 
al partidei a fost înscris de 
mijlocașul MATEUȚ. In min. 
28 Cîrțu ■ inițiat o acțiune 
frumoasă, s-a lansat in dri
bling, a pasai Iui Mateut, care 
după o preluare si un dribling 
scurt, de la 15 m, a șutat eu 
stîngul in colțul scurt. In gene
ral meciul a abundat în fa
ze fierbinți Dacă ar fi să
enumerăm fazele de gol
ar trebui să le reamintim pe 
cele din min. 26 dnd portarul 
Stojid s-a bilbîit la lovitura

Stadion Municipal : timp : pioato 
fi frig j teren : moaie, alunecos ; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi 1 
16-10 (pe poarta : 7—2). Corners 2
7—4. A marcat : MATEUT (min. 28).

ROMANIA ; Mânu - ZARE, STAN- 
CU, Iovan, Vâetuș (min. 71 Eduard) 
- MATEUȚ, Ad. POPESCU, IRIMES- 
CU, Hogi - CÎRȚU (min. 63 Lăcă
tuș), Coras.

IUGOSLAVIA : Stojici - Setlnov, 
Katonoc, RADANOVICI, BAUICI 
GEORGEVSKI. SAVEVSKI, Stoicovicl 
(min. 67 Basîcl) — Smojici (min. 46 
Ciurici), PANCEV, Manca.

A arbitrat foarte bine 1. Marko i 
la linie : J. Faosek >1 V. Hosek (totl 
din Cehoslovacia).

Cartonațe galbene : CORAS, KA
TANEC, auRia.

CLASAMENTUL

1. 
Z
3.
4.

Iugoslavia 
România 
Italia 
Olanda

« 4 
«
s
9

3
0
0

1
2
3
2

i
1
2
3

14- « »
7- 9 •
4-11 3 
m

Hagi, dinliberă executată de 
min. 43 dnd a greșit Katanec, 
dar Iovan, bine lansat in a- 
tac, a luftat In careu. In min. 
44 combinația Coras — Hagi nu

Constantin ALEXE

(Continuare la pag 2-3)

SIMONA PĂUCÂ Șl LEVENTE MOLNAR, ÎNVINGĂTORI 
IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE R. D. GERMANE

au urcat pe podium' in toate 
probele și s-au situat pe lo
curile 1 și 3 la individual com
pus. De asemenea. Levente 
Molnar a cdștigat finala de la 
inele cu două note de 9.80. 
Iată rezultatele la feminin : in
dividual compus — 1. 6imone 
Harperath (R.D.G.) 39.05 3. Mi-

rela Barbălată 38,70, X Simo
na Păucă 38,60. 4. Maxi Gnauk 
(R.D.G.) 38,55; locurile ocupa
te de gimnastele noastre pe 
aparate t sărituri — 2. Barbă
lată 19,25 3. Păuca 19.15; pa
ralele — 3. Barbălată 19,10 ț 
birnă — 1. Simona Păuca 19.55, 
X Mlrela Barbălată * 19.05 ț sol 
— 3. Simona Păuca 19.80.



De mime, in sala „Vrancea" din Focșani CAMPIONATE-COMPETIȚII In campionatul 
feminin de handbal

BASCHETBALISTELE CADETE LUPTA
PENTRU CALIFICAREA LA C. E

Sala sporturilor „Vrancea" 
din Focșani găzduiește, de inli
ne pînă duminică, turneul de 
calificare pentru Campionatul 
european de cadete (junioare 
II). al cărui turneu final va 
avea loc între 7 și 15 iulie, în 
Italia. La întreceri iau parte 
selecționatele Israelului, Olandei 
și României, precum și echipa 
de junioare I a țării noastre 
(în afară de concurs). Jocurile 
încep în fiecare zi de la ora 
17. după următorul program : 
vineri : România (j) — Olanda, 
România — Israel ; sîmbătă : 
România — România (j), Olan
da _ israel : duminică : Româ
nia (j) 
Olanda.
F.I.B.A

pe M. Snopinszkl (Polonia) ți 
N. Kapanlî (Turcia) ", comisar 
F.I.B.A : S. Stoianov (Bulgaria).

— Israel, România — 
Pentru acest turneu, 
i-a delegat ca arbitri

Primele două clasate se vor 
califica pentru Campionatul eu
ropean, alături de șase repre
zentative calificate din alte trei 
grupe și de patru formații ca
lificate direct (U.R.S.S., Iugos
lavia. Italia ți Bulgaria, clasate 
în aceastăâ ordine la ediția 1982 
a campionatului). Adversarele 
de la Focșani ale baschetbalis
telor noastre s-au clasat in 
1982 pe locurile 10 (Olanda) și 
12 (Israel). Echipa României a 
luat parte ultima dată la Cam
pionatul european de cadete în 
anul 1980, cînd ș-a clasat pe 
locul 4.

La Baia nare. In pepiniera profesorului loan nusu

ALȚI VOLEIBALIȘTI TALENTAȚI

PE URMELE LUI SORIN POP...
min- 

cu o 
națio- 
echi-

țional de juniori. Am cițiva ti
neri care imi dau această spe
ranță.

S-a încheiat „Cupa T.C.B.“ la tenis 
DINAMO BUCUREȘTI - PE PRIMUL LOC IN 

CLASAMENTUL GENERAL
Au luat sflrșlt întrecerile celei 

de a XH-a ediții a „Cupei T.C.B.*  
la tenis, competiție care, prin 
popularitatea ce Șl-a căpătat-o, 
reunind la start aproape 450 de 
copil șl juniori mid din Întrea
ga țară, poate fi asimilată unul 
adevărat campionat național al 
celor mici, șl actuala ediție a 
rost dominată de tenlsmanll clu
bului bucureștean Dlnamo (an
trenori Aurel Segărceanu șl 
Gheorghe Boaghe), ocupauțU lo
cului I în clasamentul general. 
Bl s-au arătat a ti cel mal teh- 
nlci, cu o bună pregătire fizică, 
superiori cu o clasă, după opi
nia noastră, colegilor de la ce
lelalte cluburi. De altfel, din 12 
ediții, dlnamoviștll au elștlgat 10, 
iar clubul organizator 2. Dintre 
sportivii prezențl pe frumoasele 
terenuri ale clubului bucureștean 
s-au remarcat, prin bogatul bagaj 
tehnico-tactic, dinamovista Mădă- 
lina Spirache (13—14 ani), ca și, 
fapt remarcabil, reșițenii (de la 
clubul sportiv școlar) B. Peia și 
A. Dorn, ajunși, primul pînă In 
finală, iar celălalt ptnă In semi
finale. Copiii, ca șl antrenorul 
lor, Tiberiu Miklo, merită feli
citări. Merită, de asemenea, apre
cieri și micii tenlsmani de 
c.s.s. 2 Constanța (antrenor 
du Popescu).

Concursul s-a disputat pe 
tru categorii de vîrstă " 
11—12, 13—14 șl 15—1» ani). Pri-

la 
Ra-

pa
ts—10,

Dlna- 
I, un 

clubul

Băieți 
(C.S.Ș. 
Rădu-
IX—12 

Bucu-

mele locuri le-au ocupat 
mo București (două locuri 
loo n și două locuri III — 
bucureștean fiind principalul fur
nizor de Jucătoare pentru lotu
rile reprezentative) — la fete, 
iar ta băieți C.S.Ș. 2 Constanța 
(un loc I, trei locuri m). Cla
sament general (băieți + fete): 
1. DINAMO BUCUREȘTI 54 P, 
2—3. Steaua șl C.S.Ș. 2 Constan
ța cu cile 20 p, 4. Tenis Club 
București ÎS p.

Rezultatele finalelor. 
(8—10 ani): Andrei Pavel 
2 Constanța) — Alexandru 
lescu (T.C.B.) 5—2, 5-1. 
ani: Silviu Matei (Dinamo
rești) — Bogdan Pela (C.S.Ș. Re
șița) 5—6, 4—5, 5—1. 13—14 ani: 
Harl Nlculae (Progresul) — Ma
rian Onilâ (Progresul) 5—4, 8—4. 
15—16 ani: Silviu Gorgan (Steaua) 
— Orlando Florea (Dlnamo Bucu
rești) 3—«, «—4, 7—5.

Fete (8—1# ani): Ruxandra Mă- 
țăoanu (Dinamo București) — I- 
rina Spîrlea (Dlnamo București) 
2—6, 6—2, 6—0. 11—12 ani: Claudia 
Neacșu (C.S.Ș. Tlrgovlște) — An
gela Kerek (Electrica Timișoara) 
8—5, 5—1. 13—14 ani: Mădăiina 
Spirache (Dlnamo București) — 
Mlrela Luncă (Dunărea Galați) 
6—4, 8—0. 15—16. ani: Gabriela
Medveș (Sănătatea Oradea) — 
Oana Hîncu (Drumuri Unirea 
lași) 7—6, 6—4.

Doina STĂNESCU

CAMPIONII SE VOR DECIDE INTRE VECHILE 
RIVALE UNIVERSITATEA

CHIMISTUL RM. VILCEA - 
RULMENTUL BV. 25-18

Voleiul băimărean se 
drește astăzi nu numai 
poziție secundă pe plan 
nai prin prezența a trei 
pe pe prima scenă (două mas
culine și una feminină), Ci ți 
eu o pepinieră proprie mai
productivă. Unul din argumen
te fl constituie, desigur, tînă- 
rul Sorin Pop, devenit tn scurt 
timp titular in echipa campi
oană... L-am cunoscut recent 
pe antrenorul său de juniorat, 
profesorul băimărean loan Ru' 
au. unul dintre marii pasionați 
intre șlefuitorii de talente. Ve
nise la sala „Dacia" să-și vadă 
fostul elev, plecat de la secția 
sa de la C.S.Ș. nr. 2 Baia Ma
re la Dinamo și jucind acum 
împotriva băimârenilor de la 
Explorări... Era pur și simplu 
tulburat. După meci avea să-mi 
mărturisească emoționat :

ini-
cum 

ci

— Tot timpul mi-a bătut 
ma de bucurie vizindu-l 
joacă. Aveam sentimentul 
toată lumea din jur mă vede fi 
pe mine alături de eL Nici nu 
Știți cit de stimulator e pentru 
mine numai acest pind. Mă simt 
intre cei ce contribuie efectiv 
la creșterea valorică a voleiului 
nostru. De cînd lucrez aici pen
tru performanță, Sorin este cel 
mai bun produs al meu. 
înainte 
4n „A‘ 
Mare... 
buni—

— Aveți poate un alt Sorin 
Pop 1

— N-o să vi vină să credeți, 
dar am in echipa de-acum «n 
tlnăr eu același nume ea al 
actualului dinamovist Sorin 
Pop. eu care nu are nici • 
legături de rudenie. Va fi, 
cred, un bun jucător de „A". 
Dar am alți „Sorin Pep“ căro
ra le prevăd afirmări supe
rioare și care se numesc 
Iosif Iuhasz (lfil m, 11 ani, 
trăgător, component al lotului 
național de juniori II) și Sorin 
Pușcaș (1,92 m, 13 ani, ridică
tor de mare perspectivă, cu ca
lități de viteză ți indeminare, 
bun la blocaj), iar in urma lor 
Ovidiu Buteanu (1,91 m, 11 
ani), Ianos Kocsis (131 m, 13 
ani). Bendeguz Szilaghi (1,92 
m, 19 ani) ți Sorin Pop... IL

— Ce proiecte aveți cu noile 
produse la vremea despărțirii ?
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Mai 
a fost Sighiartău, acum 
la Știința-Mvtrul Baia 

Dar am alții și mai

de cînd lucrați aid 7
cind »-■ înființat sec-— De 

fia pe Ungă Grupul școlar mi
nier. in 1972. secție care după 
9 ani a trecut la C.S.S. Baia

• fuzio-Mare, iar din toamnă 
nat cu Explorări—

— Pușcaș fi Iuhasz au dublă 
legitimare la Explorări, Szilaghi 
la Știința-Motrul. Gindul nos
tru e ca cei pe eare-i creștem 
să rămină aici, la echipele 
noastre de seniori. Nu știm si
gur ce va fi după liceu. Poate 
că unii se vor duce la facultă 
In alte orașe fi vor juca acolo. 
Ne va afecta plecarea lor ca ji 
cea a lui Serin Pop I. Dar 
n-avem ce face. Eu țin ca ele
vii mei să se realizeze aici ca 
sportivi, dar n-am să-i opresc 
să se realizeze fi ca oameni, 
td-fi urmeze drumul profesio
nal pentru care au vocație. Pe 
cei care pleacă ii așteptăm, insă, 
după facultate, să se întoarcă...

EFORIE NORD, 18 (prin tele
fon). Întrecerile pe 
șah — cum am mal avut prile
jul să scriem — au un farmeo 
și un caracter cu totul aparte. 
Iată, de pildă, ta runda a șasea 
a finalei, tânăra noastră campioa
nă de junioare, Mariana Bădicl- 
Ionlță, a dominat-o pe marea 
maestră internațională Elisabcta 
Polihroniade, marcând un punct 
prețios pentru Politehnica ta 
derbyul studențesc bucureștean» 
acela cu Universitatea, disputat 
tatr-o notă de mare tensiune. 
Mal puțin inspirați au jucat 
„politehnicienii" la seniori. În
vinși in patru partide, sl cam
pioana en-titre, Universitatea 
București, a obținut o victorie 
la limită : 5,5—4,5 (<3-13. 0—2 
1—1).

Mult mal greu s-a impus e- 
chipa I.T-B.-ulul ta fața timișo
renilor reuniți In noua lor for
mație Electromotor-Medicina. Ma
estrul F.I.D.E. Em. Relcher, du
pă o serie de partide excelente 
ta acest campionat, pierde 1a 
candidatul de maestru Gh. Măr- 
cia si handicapul a trebuit să 
fie remontat de bucurestenl prin 

contribuția lui D. Bărbulescu, 
L Armaș șl D. Savin. Scor fi
nal : 6—4 (4—2, 1—1, l-l1), lată
și celelalte rezultate ale rundei 
a 6-a : A.E.M. Timișoara — Poii- 
tehnica Iași 5—4 (1) (S—2, 1—1,

MOTOCICLIȘTI1 LA
DE DIRT-TRACK

echipe la

de dud oon- 
de orașe din 
lotului repre- 
șl-au Încheiat 
prelim inariilo 

(23 aprilie, la

— Cu ce rezultate 7
6 turnee 
șaptelea,

— Am participat la 
finale ji urmează al 
{n 1985, cind cred ci vom urca fi 
pe podiumul campionatului na-

— Se poate bizui acum voleiul 
masculin băimărean și pe pepi
niera locală ?

BUCUREȘTI Șl I.T.B.
1—1), Petrolul U.G.G. — CA.M. 
Cluj-Napoca 7—» (2,5—2,5, Uf— 
8,5, 2—0), Calculatorul — Vulcan 
»,5—3,5 (4—2, 1,5—5,5, 1—<0. Cal
culatorul rfștigă cu 5,5—43 Întâl
nirea din runda a 5-a eu Petro
lul.

înaintea ultimelor tod runde, 
ta clasamentul ahoolu*  eooduo 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI «1 
i.t.b. cu câte 1» o, unn&te de 
Electromotor cu 11 P, Politehni
ca iași 10 p m. în clasamentul 
masculin, unde adlțtaaea ae face 
pe nuncte de partidă, aderă este 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI cu 
ML5 p, urmată de I.T.B. țu M3 
p, ta clasamentul feminin pe pri
mul loc se ana ELECTROMOTOR 
cu 10,5 n. urmată de Universi
tatea București sl LTA. eu 83 
p, iar ta clasamentul campiona
tului de juniori-junioare UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI si 
I.T.B. au acumulat pînă acum, 
același număr de puncte« 0.

Această finală, afit de tatere- 
santă, palpitantă chiar, progra
mează tn runda a 7-a mult aș
teptatul derby Universitatea Bucu
rești — I.T.B. Din păcate, for
mația I.T.B.-U1U1 va fi lipsită de 
aportul marelui maestru Florin 
Gheorghiu, care a plecat teri, ta 
Statele Unite unde va participa 
la mal multe concursuri open

Radu VOIA

BM. VILCEA, 1» (prin telefon). 
Un public numeros a ținut să 
asiste la jocul restanță din cam
pionatul Diviziei „A“ la handbal 
feminin dintre fruntașele clasa
mentului întrecerii Chimistul Km. 
Vllcea șl Rulmentul Brașov. Me
dul a fost foarte frumos, rapid, 
interesant și cu o atractivă evo
luție a scorului. în cele din ur
mă, formația locală, mal bună 
afit in atao cit șl tn apărare, a 
reușit să câștige șl prin aceasta, 
acumulând 37 de puncte si mal 
avlnd încă un med restanță, aă 
poată rămâne tn cursa pentru 
unul din locurile podiumului. 
Handbalistele vîîcene au elștlgat 
eu 25—1» (11—10), victoria lor 
fiind, deci, pe deplin meritată.

Oaspetele, deși lipsite de aportul 
a două dintre cele mal bune ju
cătoare ale lor, Mariana Oaeă și 
portarul Elena Drăgănescu, s-au 
impus totuși la Începutul parti
dei conducând cu 4—1 (min. 9) și 
8—5 (min. 12), după care, pe fon
dul unei puternice reveniri a e- 
chlpei locale, jocul s-a mal echi
librat. Egalitatea a survenit ta 
min. 23, cind Chimistul a reușit 
să ...ajungă formația oaspe : »—8. 
In continuare, publicul a asis
tat la o foarte frumoasă și dina
mică întrecere, in care handba
listele vîlcence au fost la drrna 
jocului. Această luptă sportivă 
echilibrată a continuat și după 
pauză, echipa brașoveană obți- 
nind chiar, printr-un frumos e- 
fort de voință, egalarea t 13—13 
(min. 36). Din acest moment Insă 
Chimistul Insistă,' se detașează 
plnă la 4 goluri (17—13 In min. 
42), dar nu poate fi chiar sigură 
de succes pentru că Rulmentul 
luptă In continuare, se apropie 
pe tabela de marcaj (15—17, 17— 
1» ta min. 4»), dar nu mal poate 
nici egala șl nici Împiedica prin 
nlmlo o meritată șl frumoasă vic
torie a formației locale.

Punctele au fost marcate de : 
Verigeanu 6, T5r&k 5, Androna- 
ehe 4, Morarlu 3, Țipi 3, N. Petre 
8, M. Petre — Chimistul, Bodies 
Marian t, Drăgușel 5, Netea 4, 
Pătruț 2, Demeter — Rulmentul. 
An arbitrat : Marin Marin șl St 
Șerban — București.

PAVEL GTORNO1U — eoresp.

C.S.Ș.2 GALAȚI
CAMPIOANA LA 

HOCHEI (jun. mici)

PRELIMINARIILE C.M

(o realij 
TREBUJL

De curino, ei 
stață Bazinul 
Înot olimpie a 
strucție necesa 
de valoare, ed 
dame, gruplnd 
staul proprlu-z 
tru Încălzire, 
■aună. vană ol 
re, terasă peri 
tiare oonforî 
sanitare civili.*]  
rea acestei b.l 
ăost parafată 
mărturisite dd 
•trăini la real 
ternațional de 
■-a Inaugurau 
bazin acoperii 
toții, cubanezi 
slevacl. pob 
oameni eu n 
ta domeniu, ] 
ta multe bazl 
a-au arătat bl 
atnd bazinul j 
primele edifici 
acest gen. |

Admiram J 
zi, acest î-l 
țiel, dar n-l 
tag. Adrian 1

TURNEUL E
(Urmare.

a TURNEELE FINALS ALB 
DIVIZIEI „A" (m). Mâine, la
Craiova (locurile 1—5) șl Baia 
Mare (locurile 7—12) Încep tur
neele finale ale campionatului 
masculin al primei divizii de vo
lei. Jocurile (cite trei zilnic) se 
desfășoară după-amlaza.
• „BARAJELE" PENTRU PRO

MOVAREA IN „A", raza tatii a 
turneelor de baraj pentru pro
movarea In Divizia se va
desfășura Intre 1 șl * mal la 
REȘIȚA, cu participarea forma
țiilor feminine: C.S.U. — I.E.F.S., 
Flacăra roșie, Rapid (toate din 
București), A.S.S.U. Craiova, 
C.S.Ș. Explormln Caransebeș șl 
Politehnica Timișoara, și Intre 15 
șl 1» mal ta TIMIȘOARA, eu 
participarea echipelor masculine: 
C.S.U, Galați, viitorul Bacău, 
C.S.M. Delta Tulcea, Rapid Bucu
rești, Politehnica Timișoara șl 
I.C.M. Caransebeș. Primele 4 cla
sate vor Intra ta faza ■ doua a 
barajului, disputtndu-șl două 
tocuri ta „A".
• FINALELE LA JUNIORI, ta 

urma Întrecerilor din serii, pen
tru turneele finale ale campio
natului național de juniori șl 
școlari s-au calificat echipele fe
minine C.S.V. Nicotae Titulescu 
Craiova, C.S.Ș. Piatra Neamț, 
C.S.Ș. Caransebeș, C.S.Ș. Dîmbo
vița Tlrgovlște, C.S.Ș. Matei Ba- 
aarab București șl C.S.Ș. Focșani 
(care se vor Întrece pentru titlu 
la Tg. Jiu intre 25 șl 29 aprilie) 
și cele masculine Steaua, Dina
mo, C.S.Ș. Tulcea, CJ3.V. Nicotae 
Titulescu Craiova, C.S.Ș. Tg. Mu
reș șî C.S.Ș. Tricolorul Ploiești 
(turneul final, la București, 27 a- 
prille — 1 mal).

— Desigur. Numai secția 
noastră are acum 13 grupe, fată 
de numai două cite erau la 
Grupul școlar minier. Cu aceste 
13 grupe lucres împreună eu 
colegii M. Spătăceanu. L Bel- 
cea. P. Vasil ți AL Mureșan.

— E foarte bine. Șl sperăm 
să răsară noi „Sorin Pop" pen
tru voleiul băimărean șl na
țional™

• După turneul 
cuinsuri, găzduite 
Bulgaria, membrii 
zentatlv de seniori 
pregătirile pentru 
C.M. de dirt-track . 
Debrețin). In urma acestui trial, 
vor- efectua deplasarea la Debre
țin : Ionel Pavel șl Marin Dobre, 
care vor fi însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Voiculescn si 
cui Ion Bobîlneanu.
• Campionatul național 

track, rezervat juniorilor, 
tinua online la București, 
pa a 4-a. întrecerile vor avea 
loc pe pista stadionului Metalul, 
cu începere de la ora M. In for
mula clasică de 1» alergători cu 
20 de manșe.
• UN ACT

mecanl-

de dlrt- 
va oon- 
cu ,eta-

nlță (Steaua) l-a oferit confrate
lui său lubrefiantul necesar. In 
final, duelul pentru ta filetate 
dintre Paul Schmidt și stellstul 
Laszlo Tomoșvari s-a încheiat, 
după o pasionantă cursă de mai 
bine de o oră, ca victoria ia... 
potou a ctaplneanulul, sosit doar 
eu un avans de 1,4 s. Iată um 
gest de adevărată întrajutorare 
sportivă, care spune multe de 
la sine... (Tr. I.)

La Galați s-au tacfieia» jocu
rile din cadrul ultimului turneu 
al campionatului de hochei al 
juniorilor de cat. a H-a fl» ani). 
Primul loo tn clasament a fost 
ocupat de echipa CL sp. școlar 
nr. 2 din localitate (antrenor St. 
Rusu). care a elștlgat toate eeîe 
5 partide disputate cu acest pri
lej. Iată rezultatele : cu C^Ș. 
Miercurea Ciuo 4—2, cu Dunărea 
Galati 19—2, cu C.S.Ș. Triumf 
București 5—2, cu C.S.Ș. Sfintu 
Gheorghe 1#—4 și cu CAJȘ. 
Gheorghenl 5—2. Pe locul secund 
s-a clasat C.S.Ș. Gheorghenl 
și pe lecui al m-lea B.C. 
Miercurea Ciiuc. Din echipa ta- 
vtagătoare s-au evidențiat N. An
drei, A. Volcan șl 8. Mohorea.

Tot la Galați a avut loc. ta 
paralel cu ultimul turneu al cam
pionatului juniorilor miri, șl fi
nala „Cupei Cluburilor Sportive 
Școlare" care a fost câștigată de 
C.S.Ș. Gheorghenl (antrenor C. 
KercsO) eu 20 de puncte, urma
tă de C.S.Ș. nr. 2 Galați tot cu 
20 de puncte, dar cu un gola
veraj mal slab. (T. SIRIOPOL — 
ooresp.)
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EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

_____ ___ DE FRUMOASĂ 
SPORTIVITATE. La etapa a 3-a 
a „Cupei FJLM." la motberos, 
desfășurată duminică la câmpu
lung-Muscel (ta organizarea ire
proșabilă a asociație» sportive 
Muscelul din localitate), antreno
rul ștefan Chlțu (Poiana Ctm- 
ptna) nu avea ulei corespunzător 
pentru mașina elevului său. Paul 
Sehmidt. unul din prinripatll fa- 
vorițl la clasa 105 eme-tineret. 
Văzlndu-4 necăjit, maestrul e- 
merlt al sportului Gheorghe 10-

(Urmare din pag. 1) vate în aer liber, ceea ce 
favorizat prezența elevilor

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. BUCUREȘTI informează cumpărătorii interesați 

că magazinul auto I.D.M.S. Pitești, șos. București — Pi
tești km. 110, telefon 12604, livrează la prezentare autotu
risme ARO 10—4, prin transferul opțional al cumpărătorilor 
Înscriși la autoturismul DACIA 1300, avînd data de depu
nere a banilor la C.E.C. anterior datei de 31 decembrie 
1983, precum și autoturisme ARO 10—1 (cu prelată), in
diferent de data depunerii banilor la C.E.C. in cont pentru 
autoturisme.

I.D.M.S. oferă spre vlnzare și autoturisme OLTCIT Club 
(1130 cmc.) cumpărătorilor care au banii depuși pentru 
DACIA 1300 anterior datei de 31 iulie 1981 șl autoturisme 
OLTCIT Special (652 ezne.) cumpărătorilor care au banii 
depuși pentru DACIA 1300 anterior datei de 30 septem
brie 1981.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLTCIT se 
fac la magazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sector 8, intre orele 8—15 (telefon 78.26.46 
interior 152).

La prezentarea la magazinul auto, pentru înscriere la 
autoturismele OLTCIT, cumpărătorii vor avea asupra lor 
cecul pentru autoturismul DACIA 1300, chitanța depunerii 
și certificatul de la circa financiară de domiciliu din care 
să rezulte că in ultimii cinci ani nu au dobindit un alt 
autoturism, actul de identitate și adeverință de Încadrare 
de la locul de muncă cu precizarea funcției.

Iii. are. acum, la ora de bilanț 
cuvinte de mulțumire 
„felul cum colectivul 
sorilor de educație fizică și-a 
îndeplinit sarcinile, pentru mo
dul cum a știut să capteze 
la lecții ți activități sportive 
efectivele tuturor claselor".

Școala generală nr. 148 (car
tierul Ferentari) a oferit 
cadru similar, gi acolo, 
sorii de specialitate, in 
cu Viorica Grigoriu. 
toare-adjunctă, fostă 
toare. a dispus de condiții ex
celente de lucru — pe lingă o 
sală de sport, amenajări adec-

pentru 
profe-

un 
profe- 
frunte 
direc- 
cano-

C. E. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

concura la „europene", au sus
ținut cite 7—8 meciuri cu ad
versari diferiți, aproape toți 
de categorii superioare. In fi
nal, Hîncu, Neagu, Marinescu, 
Tămăduianu, Fodorea ți Puț- 
cașu au dovedit că selecția lor 
este justificată. Dacă sorții nu 
vor fi vitregi, ei au șanse reale 
să concureze cu succes. De alt
fel. antrenorul Ion Crisnic a- 
preciază că „luptătorii care vor 
participa Ia această ediție a 
campionatelor europene sînt 
bine pregătiți".

a 
la 

lecții. în numeroase concursuri 
51 competiții atletice, la fotbal 
si handbal și, ca o noutate, la 
badminton. S-a realizat în tri
mestrul II ceva mai mult : pe 
bazele sportive de la „148“ au 
avut acces, după o planificare 
riguroasă, care n-a afectat pre- 

_ fi 
experien- 
putea fl 

eolective ! 
capitolul 

„condiții". Școala generală nr. 
24 (cartierul Stefan cel Mare 
— Tunari) a reușit, totuși, să 
asigure o bună frecventă lec
țiilor de educație fizică și ac
tivităților sportive, intr-o bună 
măsură cu concursul clubului 
sportiv Dinamo, aflat in veci
nătate. Experiența și entuzias
mul unor cadre didactice (Lu
cia Tătărescu, Doina Muntea- 
nu-Paraschiv, Edtne Iile) au 
făcut ca „multi elevi al școlii 
să dorească să eontinue tra
diția lansării în performanță, 
urmind exemplul foștilor elevi 
Mihnea Năstase (tenis), Titi 
Cercel (box) sau Ion Vrîncea- 
nu (fotbal), lucru pe care di
rectoarea scolii, prof. Rodica 
Făgărășanu, tine să-l subli
nieze cu multă satisfacție...

UN BINEVENIT ÎNCEPUT DE 
SPECIALIZARE

gătirca elevilor scolii, copii 
tineri din cartier. O 
tă reușită, care ar 
preluată $i de alte
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Este ceea ce au realizat — 
continuînd un experiment care 
a demarat în toamnă — multe 
unități școlare din Buzău, prin
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La capătul onul meci frumos In „Cupa României"

PETROLUL - DINAMO 2-4 (0-2)

pcnsabllul acestui Complex 
sportiv, a avut o tresărire, 
parcâ de om rănit. Fără o 
vorbi ne-a condus ta tribună 
* ae-a arătat scaune de pe 
speteaza cărora au fost dezli
pite plăcutele aumără toane. 
Ne-a cnndua prin sălile de 
acces al ne-a arătat fotolii 
scrijelate. Ne-a invitat apoi 
la subsol si ne-a arătat in
stalații sanitare deteriorate, 
eu sifoanele chiuvetelor smul- 
ae eu sălbăticie din perete... 
Răni încă puțin vizibile pe 
trupul acestui bazin (a cărui 
finisare exterioară tacă nu 
s-a-încheiat), dar ne întrebăm 
unde se va ajunge când a- 
fiuxul sportivilor si vizitato
rilor se va produce non-stopî 
Huliganii oamenii fără nici 
o eonștllntă socială care se 
dedau la asemenea barbarii 
trebuie depistați si damascați 
din vreme. In oglinda bazi
nului de înot din Pitești a- 
tentateJe la civilizație se văd 
clar. Să-1 apărăm limpezimea 
fi puritatea I

Ion CUPEN

RUGBY AL JUNIORILOR I
Următoarea evoluție a for

mației României va avea loc în 
compania Iugoslaviei (cîștigâ- 
toare neașteptată a celeilalte 
partide din seria a II : ÎS—15 
cu Polonia !). In cazul unui 
nou succes (foarte posibil) ad
versara ne va fi prima clasată 
din seria I a grupei secunde, 
care va fi decisă de Intflnlrea 
U.R-S.S. (ia—a eu Belgia) — 
Cehoslovacia (31—3 cu Elveția). 
In grupa A meciurile încep azi 
_ • La Sibiu, Carpatl Mlrș» 
(antrenor Ion Lometă) a între
cut echipa engleză de Juniori 
Graham School din Liverpool 
cu 34—13 (3—4). (Iile Lonescu, 
eoresp.).

UL MECIULUI CU ITALIA
in pop. I)

rin ger ea aceasta 
ulari ai echipei, 
mtați. firește, in 
anul ei, Mircea 
(eă ne vom mo- 
;ul partidei și 
i pe toate com- 
edși. angajați. 
, care ne este 
J va fi de par-

I, al unui Joc 
e și ta apărare, 
și ultimele an- 
e „tricolorilor". 

[ a dovedit că 
tec pe care va 
^■tafața unui 

W^^Bliuni.
.ca omnd, un

* va încredința 
se confrunta cu 
ila ? Cei doi an

trenori încă nu s-au fixat asu- I 
pra echipei. El vor avea pen- I 
tru pachetul de Înaintași de 
ales intre Bucan, Pașcu și I 
Csoma (pilieri), Munteanu, Moț I 
șl Grlgore (taloneri), Dumitru, 
Dumitra? (C.S.M. Suceava), I 
Borș și Laurențin Constantin • 
(linia a n-a), Murariu, Rădu- 
lescu și C. Florea (linta a 1 
III-a, în completare cu jucă- I 
torii din linia a Il-a). Mai 1 
limpede pare situația mijlocași
lor : la ..grămadă", Paraschiv I 
(rezervă Coman), la „uvertură", | 
D. Alexandru (dublat de Po- 
dărescu). Pentru aripi se pare 
că Fuicu și Aîdea nu au con- | 
tracandidați, în timp ce dintre 
centri, sensibil egali ca valoa- | 
re. Lungu, Marghescu șl Cap- | 
mare (Rapid Buzău), vor trebui 
aleși o i. In fine, Codoi va Juca s 
fundaș. Uyîndu-1 în rezervă pe I 
Hodorcă. un lot puternic, ca- ■ 
pabil, după aprecierea noastră, _ 
să realizeze un rezultat bun ] I

[eatie fizică șt 
ttlve extrașco- 
jeeul „Alexan- 
și-a format o 
biet, la „Bogdan 
?-• se pregă- 

tbystl șl hip- 
fere'r- la Liceele 
I I. o serie de 
lizează in hand-

co-romane. la 
mează atletis- 
tstrtal 2", lup- 
O preocupare

.41
’ lntîlnlt șl la 
Iceul industrial

(director. prof. Gh. Șerb an), 
mulți copii sint orientați spre 
atletism, gimnastică sportivă, 
volei, fotbal și handbal, acțiu
ne realizată In comun cu 
C.J.E.F.S. Olt și Clubul spor
tiv școlar din localitate. Liceul 
„Ion Slavici" din Arad se face 
remarcat prin... vadul foarte 
bun creat, intre altele, gimnas
ticii sportive feminine, sala de 
sport. frumos amenajată 
(intr-un subsol al clădirii prin
cipale). cu sprijinul conduce
rii liceului, fiind o permanentă 
invitație la lucru. Ia fel ea si 
la Școala generală nr. 7 din 
Focșani, acolo unde sportul 
gratiei, prin condițiile exce
lente create (sală, cadre cu o 
înaltă calificare) a și depășit 
limitele anonimatului.

PLINA VACANTA
la Piatra Neamț, elevii din 
Județul Brașov în vederea con
cursului de cros dotat cu „Cupa 
ucenicului" (Hărman), in timp 
ce școlarii «fin Sf. Gheorghe 
așteaptă cu mult interes o 
altă întrecere atletică dotată cu 
„Cupa celor 5 orașe". Să tre
cem la capitolul „reușite" șl 
excelenta inițiativă a Consi
liului municipal București al 
organizației pionierilor și șoi
milor patriei, care a organizat, 
la Băile Herculane, o tabără cu 
participarea președinților aso
ciațiilor sportive din școlile 
generale. Prilej de schimb de 
experiență, de îmbogățire a 
orizontului cultural (prin vi
zite la Drob it a Tr. Severin și 
pe minunata vale a Cernei) și, 
mai a'les. de reîmprospătare a 
forțelor !

r. ing. C. Tur- 
educație fizică 
pildă, unde se 

pallștl, luptă- 
ști. La Slatina, 

generală nr. 8
OLOCVH IN- 
de elevi si ele- 
rat In cea de • 

a acestui an 
intinuă. astfel, 
patla fizică si 
borti v-educative, 

mai dotați, fi
lase acțiuni de 
ale republicane, 
însemnele „Da- 

teușitele lntre- 
vinotători pre
ta „Cupa Bo

ilor participan- 
I ansamblurilor 
Lastică ritmică 
mai .mici ...vii- 
auto se pregă-

Icursul de kar- 
p-Napoca, dotat 
[averii", șahiștii 
[sterului Indus- 
kntua finala de
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BRAȘOV, ÎS (prin telefon). 
La o săptămînă după (sau 
înainte de !) Liverpool, Dinamo 
și-a început seria restanțelor, 
aici la Brașov, pe stadionul
I.C.I.M.  (o notă bună orga
nizatorilor). in fața a peste 
10 000 de spectatori (din trei 
orașe), într-un decor tipic en
glezesc (vreme rece, ploaie 
măruntă, teren greu). Cum 
„planul intern" al dinamoviști- 
lor este și in acest an campio
natul și Cupa, echipa antrenată 
de Dumitru Nicolae-Nicușor și 
Cornel Dinu n-a riscat nimic 
nici în acest duel, la o primă 
vedere ușor, tratind meciul cu 
seriozitate. Șl a rezultat un 
meci frumos. care a plăcut 
asistenței, echipa Petrolul 
fiind apreciată pentru replica 
bună dată echipei campioa
ne. Un meci disputat lntr-un 
ritm foarte bun, cu un noian de 
mari ocazii, cu 50 de șuturi la 
poartă (31—19 in favoarea bucu- 
reștenilor).

Dinamo a început in forță șl, 
după două mari ratări ale lui 
Augustin, MULȚESCU (min. 5) 
deschide scorul, cu capul, după 
• excelentă pasă * * lui Nicolae. 
Bucureștenii se joacă cu ocaziile 
(Augustin min. 18 și 22 ; Mul- 
țescu, min. 26), dar contraata
curile prahovene se dovedesc 
foarte periculoase și va trebui 
ca Moraru să intervină excelent 
ta minutele 27 și 31 pentru a 
evita golul. Golul va veni insă, 
tot in contul dinamovlst, ta 
min. 33, cind AUGUSTIN preia 
1*  18 m. pătrunde englezește, 
ea Lazăr ta spate, și Înscrie 
sec : 2—0. Finalul reprizei ■- 
părțile petroliștilor, dar M<ri- 
ru (min. 38) și L Marin (min. 
41) n vor anihila pe acest 
spiriduș Gușă II.

s-a Încheiat cu gol pentru 
că ultimul a șutat în portar, 
iar In min. 45, la centrarea lui 
Zare, Cîrțu a planat pur și 
simplu, a reluat din voleu și 
mingea a „mușcat" transversa
la. De la oaspeți am reținut c- 
caziile lui Pancev (miri 18 și 
29) și faza din min. 32 cind 
Mânu a ieșit greșit însă Bal- 
Jicd a șutat imprecis.

Repriza a doua a fost și mal 
frumoasă. Au fost și mai mul
te ocazii de gol. dar au fost 
și marile ratări. După 10 mi
nute de joc echilibrat, în min. 
55 și 56 s-a remarcat din nou 
Pancev cu două lovituri de 
cap, la ultima Mânu a fost 
obligat să boxeze. Fotba
liștii noștri trec de aceste mo-

CURSURI 
DE INIȚIERE 

LA TENIS
• LA CLUBUL PRO

GRESUL. Secția de tenis 
a clubului Progresul Bucu
rești organizează cursuri 
de inițiere ta tainele aces
tui frumos sport, Incepînd 
chiar de azi. Nu există li
mită de virstă. Relații pri
vind desfășurarea cursului 
se pot obține la telefon 
37.07.77.
• LA CLUBUL OLIM

PIA. C.S. Olimpia organi
zează zilnlo cursuri de 1- 
nițiere la tenis de cîmp 
pentru copii la baza spor
tivă din Calea Vitan 176, 
unde se fac și înscrierile. 
Informații la telefon 
20.34.53.

După pauză, nemaiavînd ce 
pierde, Petrolul atacă și. ta

BULETIN DINAMO - LIVERPOOL
• Pînă la intilnirea lor de 

miercuri cele două echipe. 
Dinamo și Liverpool, au un 
program identic (ca număr) de 
jocuri. Dinamoviștii au evoluat 
ieri la Brașov in cupă, iar sîm- 
bătă vor juca in campionat cu 
C. S. Tîrgoviște. Fotbaliștii en
glezi au evoluat si ei Ieri ta 
campionat în compania lui 
Leicester Qty, iar sîinbătă vor 
juca, tot în campionat. cu 
West Bromwich Albion. Așa 
cum am mai anunțat, delegația 
sportivilor din Liverpool va 
sosi la București în cursul zi
lei de marți.

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 1-0
(Urmare din pag. 1)
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min. 53, Gușă II reușește un 
slalom încheiat cu un șut in 
bară. începutul bun de repriză 
al ploieștenilor se materiali
zează in min. 59, cind BUTU- 
FEI face o cursă de 40 m, pe 
eentrul apărării dinamoviste, și 
înscrie. Dar campionii sprintea- 
ză și ei și, in min. 82, MUL- 
TESCU iși înșiră adversarii, 
trece și de portarul Toma și 
marchează. Meciul capătă ten
siune în min. 77, cind BĂR- 
BULESCU transformă penaltyul 
acordat pentru faultul comis de 
L Marin asupra iui Moldoveana. 
Din acest moment o suită de 
mari ratări (Custov min. 83; 
Dragnea min. 84; Augustin 
min. 85 și 86 ; Catinca min. 88), 
și reușite ale portarului Toma 
(min. 87 și 89) care salvează 
mari goluri ale lui Dragnea și 
Augustin. Și in nliimul minui 
un nou penalty : Augustin este 
trintit in careu de Bărbulescu 
și DRAGNEA nn ratează lovi
tura de pedeapsă: 2—4. O vic
torie clară, în urma căreia 
Dinamo urcă și ta semifi
nalele „Cupei României", unde 
va întîlni pe CorvinuL

Arbitrul tîrgoviștean 8. Nec- 
șulescu a condus bine forma
țiile :

PETROLUL : Jipa (min. 84 
TOMA) — Ștefan, BUTUFEI, 
Bărbulescu, Lazăr — CATINCA, 
O. Grigore (min. 54 L Solo
mon), Călin — Gălățeanu, Mol
doveana, GUȘA IL

DINAMO : MORARU (min. 
81 Eftimescu) — Rednlc, L MA
RIN. NICOLAE (min. 44 An- 
done), Mărginean — MUL- 
TESCU, Dragnea, CUSTOV — 
ȚALNAR. AUGUSTIN, Oroc.

Mircea M. IONESCU

• O telegramă a forului con
tinental U.E.F.A. trimisă fo
rului nostru de specialitate 
înștiințează că întrucît arbitrul 
desemnat anterior (W. Trit- 
scheler) este indisponibil a fost 
înlocuit tot cu un „cavaler al 
fluierului" din R. F. Germa
nia. Dieter Pauly. El va fi aju
tat la linie de conaționalii lui 
K. J. Assenmacher și H. P. 
Dellwing.

• Observatorul U.E.F.A. la 
semifinala de miercuri, de pe 
stadionul „23 August", va fi 
Lncien Șchmidlin (Elveția).

mente dificile, preiau iniția
tiva. dar în min. 60 balonul 
expediat de Ad. Popescu a fa- 
tîlnit stîlpul din stingă porții. 
Apoi, în min. 66, cînd portarul 
era bătut, Mateuț a trimis cu 
capul „milimetric" pe lingă 
bară, pentru ca peste două 
minute Stojicl să rezolve cu 
mare dificultate „bomba" lui 
Irimescu. Finalul a fost și 
mai fierbinte. în min. 82 Co- 
raș, singur, l-a driblat pe Ka- 
tanec, a rămas Iar singur în 
fața porții, s-a uluit, parcă, și 
a trimis balonul în brațele por
tarului. pentru ca peste 3 mi
nute tot el să încheie cu un 
șut puternic, dar imprecis, o 
fază frumoasă. Astfel, în loc de 
o victorie clară, ta min. 86 
putea fi și 1—1, cînd Stancu a 
salvat de pe linia porții. Dar, 
a rămas 1—0. O revanșă după 
care învinșii... vor pleca la 
Los Angeles, conform rezulta
telor anterioare și dasamenr 
tulul final.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• PENTRU FIECARE — JOCUL 

PREFERAT 1 • Astăzi este ulti
ma zi cînd vă mal puteți pro
cura bilete pentru tragerea LOTO 
de mîine, 20 aprilie. Nu uitați că 
șansa surîde numai celor care 
joacă ! Cu numai 5 lei (prețul 
unei variante simple) se pot ob
ține autoturisme ,,Dacia 1300“, 
precum și importante câștiguri 
în bani. Juca rea mai multor va
riante simple si, îndeosebi, folo
sirea variantelor combinate vă 
sporesc șansele, pe acestea din 
urmă putîndu-se realiza și cîș- 
tiguri cumulate.

$ LOZUL ÎN PLIC se bucură 
de o popularitate eres cin dă, u-

PERFORMANȚA CERE GOLURI!

de tacă 
o temă 

din ofi- 
oricărei 
analize, 

vorbesc ne

cu

4

Reluată aproape obsesiv 
de unii specialiști, tema 
înscrierii golurilor — abor
dată de regulă sub imperiul 
îngrijorării : ,JSe marchează 
prea puțin !", „Numărul go
lurilor este in continuă scă
dere „Am învățat să ac 
apărăm, dar am uitat să 
înscriem I" etc. — a ajuns, 
din păcate, să fie privită de 
multi jucători si 
destui antrenori ca 
de rutină, nelipsită 
ciu de pe agenda 
ședințe, consfătuiri, 
ta care toti 
marginea ei, și vorbesc cam 
ta aceiași termeni și 
aceleași (non)rezultate...

Cu alte cuvinte, impactul 
unor păreri ascultate și re- 
ascultate la in
finit nu mai exis
tă, multi dintre 
cei interesați so
cotind apelurile 
repetate drept simple fraze 
sau întrebări retorice. Și 
problema rămlne. Si rămine 
nerezolvată. Din păcate, im
portanța acestei probleme 
este realmente esențială. Nu 
este vorba numai de efecte
le spectaculare ale jocului 
eu goluri, mult mai atrac
tiv, firește, decit partidele 
în care diversele ..lacăte" 
sugrumă așteptatele finali
zări. Este vorba de însăși 
capacitatea de progres a 
fotbalului, a echipelor.

Refertadu-ne ta exemplul 
eri mai Important pentru 
fotbalul românesc. 1a echipr 
noastră națională, trebuie sâ 
recunoaștem di antrenorul 
Mircea Lucescu a tavâțat-o 
cel puțin douâ lucruri î 1) 
să se spere bine (1 *- ‘--
foarte Mne ț 2)

chiar
„„„ --------- -, dț-fi
facă Jocul sâu (un joc---  - ---- Attt

Ceea 
nos-

solid. de siguranță) 
mijlocul terenului 
ce iubitorii fotbalului -— 
tru așteaptă tacă cu eviden
tă îndreptățire «ie la... fos
tul atacant Lucescu este 
tocmai sporirea considera-

JUNIORII „TRICOLORI"
INTRE BILBAO Șl ClMPULUNG...

Datele turneelor finale ale campionatelor republicane
Ecourile supărătoare ale ustu

rătorului eșec al juniorilor „tri- 
oolorL- (de la Oradea) »u s-au 
stins încă, echipa Ungariei va 
merge la turneul final ai campio
natului european, dar activitatea 
loturilor noastre de juniori nu 
s-a încheiat Pe agenda lor se 
află înscrise rfteva turnee intere
sante, fiecare cu scopul lui bine 
precizat Dar lată tabloul cem- 
plet al tatilniriler intertâri ale 
juniorilor noștri pînă la sftrțltul 
sezonului.

• U.EJ.A. ’84. Turneu ta Spa
nia, între 30 aprilie si 3 mal. 
Primul joc, la 1 mai, într-o to- 
ealitate de lingă Madrid. Al doi
lea ntecl, 4 mal, la Bilbao. Se 
reeditează o mai veche dublă ta- 
ttlnlre Spania — România la nive
lul primelor selecționate de ju
niori.

• U.E.F.A. ■ȘȘ. Echipa care va 
aborda viitoarele preliminarii ale 
C.E. va participa la tradiționalul 
Turneu Prietenia, pe care fi va 
organiza federația de fotbal «Jin 
Ungaria. Datele de desfășurare 
ale acestui minl-camptonat euro
pean : 1Ș—30 iulie.

• U.E.F.A. *S*.  Aceasta este e- 
clupa de perspectivă, care va ar 
vea șl ea de susținut ta viitorul 
sezon competlțional meciuri ofi
ciale în Campionatul european U. 
Selecționata Juniorilor sub ÎS ani 
(fa 1985 se va disputa ta R. P. 
Chineză primul turneu final al 
campionatului mondial reaervait 
acestor echipe), cu un le*  lărgit, 
■e «a pregăti la Ctmpu9tmg Mus-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

nul dintre motive oonstttulnd'J-I 
șl multitudinea câștigurilor pe 
care le oferă. Vă reamintim că 
între plăcutele surprize pe care 
le puteți avea procurîndu-vă 
Lozul ta pilc se numără gama 
largă de câștiguri In bani, precum 
și autoturismele „Datrfa l?0<>“. Mai 
multe lozuri vă asigură șanse 
sporite ! Le puteți găsi în per
manentă In orașe și la sate.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
18 aprilie. Extragerea I: 18 36 
40 42 38 10; extragerea a n-a: 
45 5 1 7 3 6. Fond total de cîști- 
guri: 919.7’8 lei.

nu la
mar-

domi

bilă a eficientei ofensive, a 
fazei de atac. Este o pro
blemă prioritară pe care și-o 
pune în primul rînd Lu- 
cesou. dar această problemă 
ar trebui să și-o pună TOTI 
antrenorii. Pentru că 
națională înveți să 
chezi...

Este adevărat că 
nanta preocupărilor majori
tății antrenorilor este : Intîi 
de toate. să nu pierdem î 
Nu o să contestăm realis
mul acestei concepții. Dar 
dacă pasul nr. 1 este să nu 
pierzi, pasul nr. 2 în per
formantă. și cu atît mai 
mult în performanta inter
națională. în marea per
formantă. este să marchezi 
goluri și să cîștigi. Argu

mente in sprijinul 
acestui raționa
ment sint multe, 
dar vom folosi 
numai două e- 
românești. C.C.A., 

noastră echipă de
xemple 
marea 
acum 20 de ani. era mare 
tocmai pentru că avea o re
cunoscută capacitate ofen
sivă. crescută, este adevă
rat. pe o structură de echi
pă foarte solidă si omoge
nă. Iar Dinamo, ca să fo
losim o probă actuală> a 
reușit o mare performantă 
in fata echipei Hamburger 
S. V. pentru că a înscris 
5 (cinci) goluri, și tocmai 
campioanei Europei !

Aici este și „cheia" per
formantelor pe care le do
rim la turneul final al Cam
pionatului european din 
Franța. La capitolul numă

rului de goluri marcate. 
Echipa noastră va primi — 
■intern siguri — puține go
luri la Saint Etienne. Lens, 
sau Nantes — dar acesta va 
fi numa' începutul perfor
manței ; împlinirea perfor
mantei va depinde, fără în
doială, de numărul de goluri 
Înscrise echipelor Iui Santil- 
lana, Rummenigge și Gomez.

Marius POPESCU

cel, unde va susține mai multe 
meciuri. In 9 și 11 mai, ea va 
tatilnl selecționata similară a 
Poloniei. Un prim examen pen
tru cel maj mici „tricolori".

Pe plan Intern urcă în prim- 
plan campionatele republicans. 
La sflrșltul acestei luni vor , £1 
cunoscrute ciștigătoarde seriilor, 
echipele care vor rămine în dis
puta directă pentru titlu.

SIBIU — BRAȘOV. In aceste 
două orașe sint programate gru
pele turneului final al Campiona
tului republican I. Cîștlgătoarele 
vor susține finala întrecerii, pro
gramată în deschidere la ulti
mul act al Cupei României, în 
16 mal.

„CUPA VIITORUL". înființată 
fa 1983. competiția, la a doua ei 
ediție aasdar, se va desfășura 
Intre 15 iulie șl 1 august. Ea va 
trece in revistă un mare număr 
de Jucători foarte tineri dintre 
care vor fi selecționați cei ce 
vor alcătui viitorul lot U.E.F.A. 
’87.

„CUPA SATELOR". Prima edi
ție. Durata desfășurării — Intre 
15 și 31 mai. întrecerea se des
fășoară numai la nivel de jude
țe si vor avea drept de parti
cipare jucători pînă la 16 ani, 
nelegitirnați, dar șl cel ce evo
luează în campionatele județene. 
Întrecerea se anunță deosebit de 
importantă, deoarece ea va pro
specta pentru prima dată o zonă 
vastă din care, foarte probabil, 
vor., răsări talente veritabile.

In sfirșlt, mai trebuie amintit 
eă ta luna iunie (22—30) este 
programat șl turneul final al 

-Campionatului republican de ju
niori n. dar localitățile care 
vor găzdui zonele n-au fost încă 
stabilite.

ANUNȚ
în perioada 23—27 aprilie 

1084 vor avea loc la In
stitutul de educație fizică 
șl sport, din str. Ștefan 
Furtună nr. 140 (Cotro-
ceni) București, exame
nele din prima sesiune
pentru participant!! din 
anii 1 și n de la cursul
de calificare antrenori cu 
durata de doi ani, fără 
frecvență. Informații su
plimentare pot fi obținute 
de la C.N.E.F.S., telefon 
J 1.10.05/253.



Campionatele Internationale ac sărituri (juniori)

IERI DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ:

In proba pe echipe a C. E. de tenis de masa

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI S-AU DOVEDIT SPERANȚE REALE

ANDREEA DRAGOMIR Șl ADRIAN CHERCIU
• La fete, 19 concurente din 7 țâri • La băieți, luptă foarte 

strinsă pină în finalul întrecerii

SIBIU, 18 (prin telefon). 
Campionatele internaționale de 
sărituri pentru juniori ale 
României, găzduite în condiții 
optime de bazinul „Olimpia- 
din localitate, au început sub 
auspicii favorabile reprezentan
ților țării nostre. La capătul 
unei întreceri echilibrate, în 
care 4 concurenți și-au dispu
tat locul I de la prima pini 
la ultima săritură, victoria in 
proba de salturi de la platfor
mă a revenit lui Adrian Cher- 
ciu, constant (la un nivel sa
tisfăcător) în 8 dintre cele 8 
sărituri executate. Cherciu a 
realizat cel mai bun punctaj la 
dublu salt și jumătate înainte 
cu șurub (56,70 p), dar a fost 
la un pas de a ceda întîleta- 
tea în ultimul salt (dublu salt 
și jumătate înapoi, grupat) pe 
care l-a greșit. Principalii săi 
rivali. Andrei Kvotcinski 
(U.R.S.S.), Nicolae Lepăduș și 
Ion Petracbe (ambii România), 
au manifestat și ei o bună pre
gătire, dar unele erori i-au de
partajat la diferențe mici.

CLASAMENT ; 1. A. Cherciu 
(România) 403,60 p, 2. A. Kvot
cinski (U.R.S.S.) 402,90 p. 3. N. 
Lepăduș (România) 400,60 p. 4. 
I. Petrache (România) 390,ÎS p, 
5. St. Dognitz (R.D. Germană) 
372,70 p. 6. FI. Avasiloaie 
(România) 343,53 p.

După-amiază publicul a 
aplaudat o nouă victorie româ
nească. de astă-dată la tram
bulină fete 3 m. realizată de 
Andreea Dragomir, obținută in 
compania unei concurențe mult 
mai mare decît la băieți. S-au 
întrecut 19 sportive din Bul
garia, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Polonia. Ungaria, 
U.RJS.S. și România, ceea ce 
face cu atît mai valoros suc
cesul reprezentantei țării 
noastre. Andreea Dragomir 
a executat cele 10 salturi cu 
acurateță și elegantă și a pri
mit cele mai mari note toc
mai la cele mai grele sărituri: 
dublu salt și jumătate înapoi 
grupat și dublu salt și jumă
tate răsturnat grupat, ambele 
cu coeficient de dificultate 2,8. 
Principala ei rivală a foist 
Maike Bischoff (cîștigătoarea 
de anul trecut a „Concursului

MOSER LIDER

ÎN TURUL CICLIST

AL SPANIEI
A început Turul ciclist al 

Spaniei '84, aflat la » 39-a e- 
diție. După ce marți italianul 
Franceso Moser a cîștigat .pro
logul-, ieri în prima etapă 
(Jerez de la Frontera-Malaga, 
în sudul țării), la capătul celor 
266 km. victoria a revenit, la 
sprint, rutierului belgian Noel 
de Jonckheere. Tricoul de lider 
este însă purtat, în continuare, 
de ciclistul italian.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • înaintea ra

liului Ker.leL care Începe astăzi 
la Nairobi, în clasamentul cam
pionatului mondial al pUotllor 
de raliu conduce suedezul Stlg 
Blomquist cu 35 p urmat de 
Itan nu Mlkkola (Finlanda) 31 p 
și Walter Rotiri (R. E Germa
nia) 26 p.

BASCHET • Rezultate din ca- 
drill celei de-a 8-a ediții a cam
pionatelor de juniori ale Asiei: 
masculin î R. P. Chinezi — Sr! 
Lanka 88-40. Filioine — Malae- 
zia 88—63, Coreea de Sud — Ja
ponia 84—78. R. P. Chineză — 
Malaezia 84—57 Filipine — Ja
ponia 88—66, Coreea de Sud — 
Sri Lanka 106—57 : feminin « 
R. P. Chineză — Malaezia 113— 
42, Singapore — Srt Banka 49— 
47.

CICLISM a Etapa a 7-a a 
Turului Saxoniei inferioare. Wolf
sburg — Goslar (142.7 km), a 
fost rfstîgată de Joergtried Sch
leicher (R. F. Germania) în 
3h24:52. urmat la 5 secunde de 
danezul Bjoeren Riis în clasa
mentul general conduce sovieti
cul Aleksandr Stmontev cu 2Ih 
43:32 urmat de Frank Kuhn 
(R D. Germană, la 3:52 si Rils 
la 4:21.

GIMNASTICA ® în concursul 
de gimnastică artistică de la 
Vilnius. Petruta Dumitrescu s-a 

Prietenia-). Al 3-lea loc a fost 
ocupat de Cristina Szakace la 
care însă, ca și la Ileana Pîr- 
jol, ae pare că plusul de greu
tate corporală afectează vite
za execuțiilor.

CLASAMENT: 1. Andreea
Dragomir (România) 461,25 p,
2. Maike Bischoff (R.D.GJ 
439,35 p, 3. Cristina Szakacs 
(România) 392,50 p, 4. Agnes 
Gerlach (Ungaria) 369,S3 p, 5. 
Zvetlana Alekseeva (U.R-SJS.) 
367,33 p, 6. Brigitta Csarba 
(Ungaria) 365,95 p... 8. Ileana 
Pîrjol (România) 353.30 p„ 11. 
Daniela Lovi (România) 329,95 
p— 14. Iuliana Nicula (Româ
nia) 301,90 p.

Joi sînt programate salturile 
de la trambulină băieți și plat
formă fete.

Dumitru STÂNCULESCU

Intre 19 fi 23 aprilie, C. M. de tineret

LA LENINGRAD, PE PLANȘE, 
PRIMĂVARA SCRIMEI

Dcprczcntanțil României
LENINGRAD, 18 (prin tele

fon). Aici, In acest mare port 
aerian, maritim și fluvial so
vietic. centru de anverguri eu
ropeană (aproape 5 milioane 
locuitori), se desfășoară ediția 
1984 a campionatelor mondiale 
de scrimă pentru tineret (ptnă 
la 20 ani).

Incepind de joi (n.r. astăzi) 
* Pină luni 23 aprilie, 
in Palatul Sporturilor .Jubilel- 
nH", în impozantul edificiu spor
tiv al orașului de pe Neva 
și-au dat întUnire cei mai buni 
tineri scrimeri din întreaga lu
me pentru a-și disputa titlurile 
de campioni mondiali, cu puțin 
timp înainte de Jocurile Olim
pice de vară. Ceea ce, evident, 
fsi va pune amprenta pe desfă
șurarea întregii competiții ■ 
cadeților, din care unii iși sus
țin cu acest prilej și candida
tura pentru un loc în reprezen
tativele olimpice de scrimă ale 
țărilor lor.

După cum se știe, spre deo
sebire de suprema competiție 
a seniorilor, care programează 
întreceri In probele individuale 
șl pe echipe, „mondialele” de 
tineret na au dedt dispute in
dividuale, la fiecare armă, de
legațiile participante avind 
dreptul de a înscrie maximum 
trei concurenți. Scrima româ
nească va fi reprezentată la a- 
ceastă ediție la toate cele pa
tru arme ! Elisabeta Guzganu, 
Monica Veber șl Reka Lazar 
(floretă feminin), Vil mog Szabo, 
Marius Flore» si Walter Sul
tan (sabie), Atila File, Romică 
Molea Și Vasile Costa (flore
tă masculin), Mugurel Petcușln

clasat pe lecui trei cu 38,35 p, 
după sovieticele Dalia Kutkaite 
38,56 o d Venera Zaripova 38.95 
p. Participă sportive din opt 
țări.

POLO • Le Budapesta, echipa 
de juniori a Ungariei a tntre- 
eutro ca 8—8 pe cea a U.R.S.S. 
Intr-ua joc anterior, scorul fu
sese egaL 18—10.

ȘAH • După patru runde. In 
turneul da la Oslo conduce cam- 
pienta mondial Anatoli Karpov 
(UJLS.S.) cu 3 p. în runda a 
4-a, Karpov l-a in vine pe Hort 
(Cehoslovacia). Adgestein (Norve
gia) pe Wedberg (Suedia) iar 
Adorjaa (Ungaria) a remizat cu 
Makaricev (U.R.S.S.)

tur al tur- 
Amdia Is-

• Virginia Ruzicl 7—6. 1—6, 
Jausevec — Delhees 3—6 
6—6, Maleeva — Amiach 
6—1, Budarova — Jexell 
6—3, Medrado — Bonder 
6—2, Navratilova — Shae- 

Allen — Bunge

TENIS • In primul 
neului feminin de la .____ __
land : Catherine Tan vier (Fran
ța) — - -
7-4,
6—1.
7- 5.
8- 4.
6—4. . _ ...
fer 6—1. 8—0, _ __ ,. —
4—6, 6—4, 7—6 • In primul tur 
la Monte Carlo : Sundstnom — 
Clero 6—2. 6—4. Lendl — Leconte 
6—4, 6—6, Vilas — Luna 6—2, 6—1, 
Sndd — DowdesweU 6—4, 6—0.
Gsmez — CI. Panatta 6—3. 6—0, 
Arias — Gunnarson 7—5 6—0.

MOSCOVA, 18 (prin telefon). 
Sportivii români participant la 
proba pe echipe (obiectiv de 
bază) a Campionatului euro
pean de tenis de masă și-au 
Îndeplinit obiectivele, formația 
masculină promovind în prima 
grupă valorică, iar cea femi
nină menținindu-se, realizare 
cu participarea unor formații 
dominate de elemente tinere, 
rodul orientării din ultimii ani 
a federației și a unor antre
nori serioși, de a pune accent 
pe copii și juniori.

Echipa masculină și-a for
mat relativ repede un lider 
serios, constant și cu perspec
tive de progres, probate intr-un 
concurs important, Andras Fe- 
jer, care a ciștigat tot și a 
dat Încredere colegilor și an
trenorilor Virgil Bălan și Șer- 
ban Doboși (un cuplu compe
tent și unit). A. Fejer a fost 
secondat de Simion Crițan, util 
echipei prin posibilitățile și 
experiența sa ți cu contribuții 
— uneori hotăritoare — în sta
bilirea victoriilor precum și de 
Vasile Flore». Călin Tom» a

li toate cele 4 arme
șă Mareei Savaniu (spadă). 
Dintre aceștia, pe baza rezul
tatelor internaționale din acest 
sezon, sînt acreditate cu șanse 
La medalii cele trei floretiste 
(să nu uităm că Elisabeta Guz- 
ganu este medaliata cu bronz a 
ediției precedente, de la Buda
pesta), precum și sabrerul Vil- 
moș Szabo, toți aceștia fiind 
și componenți ai lotului olimpie. 
Am consemna, insă, cu multă 
satisfacție, orice surpriză plă
cută oferită de ceilalți tineri 
scrimeri români prezenți aid.

La această oră. locul de des
fășurare a întrecerilor, „Jubi- 
leinîi”. este gata să primească, 
pe cele 16 planșe instalate în 
cele două săli, primii concu
rent!. cei din proba masculină 
de floretă, care urmează să-și 
dispute joi (n.r. astăzi) trei 
tururi eliminatorii. Vineri este 
programată, în cursul serii, pri
ma finală, cea a floretiștilor, 
dimineața fiind destinată pre
liminariilor probei de sabie. 
Sîmbătă dimineața intră pe 
planșe floretistele. seara dispu- 
tindu-se finala sabrerilor. Du
minică — în concurs, spadasi
nii si floretistele, acestea din 
urmă desemnîndu-și laureatele, 
iar luni, in ultima zi a .mon
dialelor- 1934, spadasinii vor 
lupta în eliminările directe șl 
în finala de 8. Organizatorii 
speră să aibă ocupate în serile 
celor patru finale cit mai 
multe din cele 6 000 de locuri 
din tribunele sălii principale 
(61/30 m). Vremea, sub semnul 
climei maritime și a zăpezii ca
re abia a dispărut, este aid. la 
Leningrad, rece (plus 3 grade), 
departe încă de căldura adevă
ratei primăveri. în sală, însă, 
se află primăvara scrimei mon
diale.

Paul SLAVESCU

POLONIA - BELGIA 0-1 (0-0)
La Varșovia, In fața a 20 000 da 

spectatori, s-a desfășurat jocul 
amical dintre reprezentativele 
Poloniei și Belgiei, in care vlo- 
toria a revenit oaspeților ou 1—I 
(0—6), prin golul marcat In mln. 
88 de Czerniatynskl, in urma u- 
nui contraatac. Partida a avut 
mai multe semnificații. Cu acest 
prilej, internaționalul polonez 
Lato (cu 104 selecționări in pri
ma reprezentativă) a susținut 
meciul de adio din echipa na
țională a Poloniei. In al doilea 
rtnd, partida a constituit un test 
important pentru ambele repre
zentative, care fac parte din a- 
ceeași grupă a preliminariilor 
C.M. In fine, pentru selecționerul 
belgian Guy Thys, acest med a 
prilejuit testarea unor jucători 
noi pe care l-a Introdus în for
mație, în urma suspendării unor 
titulari.

Meciul a fost condus excelent 
de brigada română avtndu-1 la 
centru pe Dan Petrescu, ajutat 
de Radu Petrescu și Radu Matei.
• Aseară, tlrzlu, la Strasbourg, 

în cadrul pregătirilor pentru Eu
ro ’84, Franța — R.F. Germania 
1—8 (0—0). A marcat Genghlnl
(mln. 80). 

jucat într-o singură partidă, 
dar lasă să se întrevadă pers
pective frumoase. Principala 
calitate a echipei a fost mobi
lizarea de-a lungul întregii corn-, 
petiții și omogenitatea psihică, 
deosebit de importantă. Deși 
ultimul med nu avea o va
loare aparte (se obținuse cali
ficarea în categoria I), cei trei 
s-au mobilizat și au cîștigat 
cu scorul de 5—1. Formația are 
viitor, cu condiția să progreseze 
în continuare in ritm susținut, 
fiindcă promovarea în grupa de 
elită nu este un scop in sine, 
nu aduce încă medalii și au 
văzut ei Înșiși ce greu se ajun
ge la podium. Un real talent, 
Vasile Florea, trebuie să lichi
deze fluctuațiile in evoluție. 
Nu uităm că este la primul 
său concurs mare, dar știm 
ci șl in competițiile interne 
joacă diferit de la o partidă 
la alta. Simion Crișan, cu ex
periența sa, trebuie să se ri
dice la nivelul jucătorului nr. 
1. Așadar, calificarea în cate
goria I este un prim pas, Iar 
băieții vor recunoaște, desigur, 
că ea a fost obținută, totuși, 
în lumea modestă a categoriei 
secunde. în care doar echipe
le Danemarcei șl Spaniei le-au 
pus ceva probleme.

Echipa feminină are o situa
ție specială. într-o alcătuire 
relativ nouă, a contat doar pe

La „Concursul Prietenia**  de patinaj artistio
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JUNIORII NOȘTRI, CLASARE DE MIJLOC
Recent s-au încheiat la Sofia 

întrecerile de patinaj artistic 
din cadrul Concursului Priete
nia. La competiție au participat 
juniori din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.P.D. Coreeană, Polonia, 
România și U.R.S.S.

Clasamente : băieți (16 con
curenți) — 1. Vladimir Netren- 
co, 2. lori Țimballuc, 3. Mihail 
Șmerkin (toți U.R.S-S.)— T. 
Ștefan Lang,.„ 9. Cornel Gheor-

ÎNAINTEA FINALEI C. M. DE ȘAH

MOSCOVA (Agerpres). — 
Pentru meciul cu Anatoli Kar
pov. actualul deținător al tit
lului mondial, marele maestru 
sovietic Gări Kasparov, șalan- 
ger la titlul suprem, a decla
rat că va păstra aceeași echipă 
de consultanți și asistenți ea 
care s-a pregătit de aproape lt 
an! I maestrul Aleksandr Niki
tin, marele maestru Ghenadi 
Timoșcenko, maestrul Interna
țional Evgheni Vladimirov, pre
cum și tînărul maestru inter
național Valeri Cehov. Față de 
Anatoli Karpov, care are 11 
asistenți. Kasparov este antre
nat de o echipă mai redusă, 
dar omogenă

In ce privește locul de des
fășurare a meciului pentru tit
lul mondial, Kasparov a spus 
că preferă Moscova. ,3e aude 
eă prima parte a meciului se 
va disputa ta Spania. In prin
cipiu, acest lucru n-are Impor
tanță pentru mine, dar, bineîn
țeles, Moscova ar fl eea mat 
bună alegere pentru mine, cit 
și pentru iubitorii șahului-, 
a arătat Kasparov, adăugind eâ

PRELIMINARIILE OLIMPICE
• La Bochum, echipa Fran|«4 

a dispus de cea a B.F. Germania 
cu 1—6 (8—0) 1 Astfel, după OO 
In primul meri scorul a fost o- 
gal (1—1). selecționata Frau(oi 
s-a calificat pentru turneul finaL
• In turneul final preollmpio 

(zona Asia — Oceania), care ao 
desfășoară la Singapore, a-au 
mal disputat două partide, 8a 
grupa „A”: Kuwait — Coreea do 
Sud 0—0; Arabia Saudită — Ba
hrein 1—1. Reamintim că de la aceat 
turneu, care se desfășoară ta 
două grupe, primele clasate se 
califică direct In turneul final, 
Iar pentru al treilea loc al pro
movării la J.O. se va desfășura 
un meci de baraj, Intre forma
țiile clasate pe locul al doilea 
din cele două grupe.

ȘTIRI • REZULTATE
• In meci amical de juniori, 

la Aschaffenburg (R.F.G.): R.F. 
Germania — Austria 0—0.

Maria Alboiu și pe foarte tâ
năra Otilia Bădescu. Cum era 
de așteptat. Liana Urzică n-a 
corespuns și s-a renunțat la 
folosirea ei, ceea ce a dus la 
întărirea capacității echipe*,'  
îndeosebi pe plan psihic. HHț 
gur, era de preferat aid tot a 
junioară, care măcar ar fi hH 
vățat ceva. E necesar să men-; 
ționăm că menținerea In prii 
ma grupă s-a făcut într-un mo
ment în care formația este pe 
un drum nou, de numai 5 luni,1 
de cînd se pregătește după a 
concepție și o metodologie nouț; 
fruct al colaborării cu antre» 
norul Chen Xiezong (R.P. Chi
neză). Marla Alboiu și Otilia 
Bădescu au făcut un progrea 
vizibil, prima lovind mai bine 
și mai tare, ambele au sar» 
vicii și lovituri eficace, ia*  
OtiUa Bădescu a fost In unele 
momente grele cea care a 
menținut moralul. Le reproșănț; 
totuși, că după îndeplinirea 
obiectivului au renunțat la 
luptă, pierzînd la echipa An-i 
gliei și la cea a Cehoslovaciei 
(pe care o învinseseră într-e 
alcătuire mal puternică).

Joi, după o zi de pauză, In- 
cep probele Individuale, ea 
obiectiv comportare la nivelul 
maxim al posibilităților. i

Mircea COSTEA ’

ghe,_. 13. Marian Prisecaru | 
fete (24) : 1. Tatiana Andreeva 
(U.R.S.S.). 2. Konstantza Cri
zei (R.D.G.).. 11. Gretl MartonJ 
16. Anca Cristescu,... 21. Nico- 
leta Cimpoieșu.

După cum se vede, o clasare 
mediocră a reprezentanților noș
tri, cei mai bine situați (Lang 
și Marton) aflindu-se, undeva, 
la mijlocul clasamentelor.

așteaptă o comunicare cit nud 
urgentă a datei de Începere, la 
stabilirea căreia după opinia 
sa, trebuie să se țină seama da 
a perioadă de pauză de e«t 
puțin șase luni de la încheiat 
rea finalei turneului candida-: 
țn«.

TURNEUL PREQLIMPIC 

DE POLO
ROMA. în ziua a cincea a 

întrecerilor din grupe ale tur
neului preolimplc de polo na 
fost înregistrate rezultatele ■ 
^A- i Canada — Japonia 8—•, 
Spania — Brazilia 12—0; ,3"! 
Australia — Franța 10—0, Bul
garia — Columbia 15—0 ; „C-1 
Grecia — Zimbabwe 14—3, R.P. 
Chineză — Mexic T—4. In turt 
neol final s-au calificat: Spe-i 
Bia. Canada, Australia, ItaHai 
Franța, Grecia șl R.P. Chineză.

• In campionatul Angliei s-ap 
desfășurat riteva jocuri restanta» 
Watford — Manchester United 
0—6, Coventry — Nottingham Fo
rest (—4, Southampton — Ever-, 
ton »—I, West Ham — Luton >—* 
Pe primele locuri ta clasament t 
F.C. Liverpool 68 p (88 j), Man>. 
cheater United 61 p (36 j), Nota, 
tingham Forest 61 p (M J). Pe 
ultimele: 20. Ipswich 37 p (M j>. 
M. Notts County 36 p (35 j), ZE,' 
Wolverhampton 24 p (35 j).
• ia meri restant In campio

natul Belgiei: Waterschel — An- 
derleeht 1—0.
• in Suedia, campionatul so 

desfășoară, din acest an. după 
un nou sistem. După consumarea 
celor 22 de etape (participă 11 
formații In prima ligă), primele 
opt clasate se vor califica pen
tru faza finală a campionatului, 
care va avea loc după sistemul 
eliminatoriu al meciurilor de cu
pă: sferturi, semifinale șl finală.
• Ieri, în med amical, la Mos

cova, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
0—1 (0—1). A marcat Lewy din 
penalty în minutul 30.


