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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început marți. 24 aprilie, o 
vizită de lucru în județul Con
stanța.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii 
muncii constănțeni se înscrie 
în cadrul dialogului permanent 
și rodnic pe care secretarul 
general al partidului nostru, 
președintele Republicii ii poartă 
nemijlocit cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale, în 
toate marile probleme privind 
prezentul și viitorul patriei.

Programul primei zile a fost 
consacrat examinării unor as
pecte esențiale ale dezvoltării 
și perfecționării activității in 
construcția de nave, sector de 
deosebită însemnătate al eco
nomiei noastre, domeniu in 
care județul Constanta concen
trează importante capacități de 
producție. o îndelungată și 
valoroasă experiență, avind de 
îndeplinit sarcini deosebite in 
această privință.

Ora 9,00. Elicopterul prezi
dențial aterizează Pe marca 
platformă a terminalului de 
transconteinere din portul Con
stanța. Mii de oameni — ma
rinari, docheri, mecanizatori — 
au venit să intimpine pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i adreseze urări de bun 
sosit pe pămîntul Dobrogei. 
Se scandează puternic, vi
brant „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de tovarășul 
Nicolae Mihalache, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. care, în 
cuvinte alese, dă expresie sen
timentelor de stimă, dragoste 
și recunoștință ale ■ comuniști
lor. ale tuturor locuitorilor ju
dețului.

Este intonat imnul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
după care, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare, alcătuită din 
marinari, membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei.

Coloana de mașini se în
dreaptă către primul obiectiv 
industrial al vizitei — Șantie
rul naval din Constanta.

Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze 
cîteva sectoare principale ale 
șantierului.

Următorul obiectiv al vizitei 
este Șantierul naval „2 Mai“ 
din Mangalia. Și aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este intim- 
pinat intr-o atmosferă entu
ziastă, cu deosebită bucurie și 
satisfacție de miile de munci
tori prezenți la locul aterizării 
elicopterului prezidențial.

CONSTANTA ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

S-a incheiat

Reprezentanții conducerii
șantierului au mulțumit secre
tarului general al partidului 
pentru vizita, pentru orientă
rile și indicațiile date cu acest 
prilej și s-au angajat să Ie 
înfăptuiască întocmai, să-și in
tensifice eforturile pentru a-și 
realiza exemplar sarcinile ee le 
revin din programul de dezvol
tare a industriei navale ro
mânești.

în aplauzele și uralele con
structorilor de nave aflați pe 
platou, elicopterul prezidențial 
a decolat, întreptîndn-se spre 
stațiunea Neptun.

Vizita de lucru in județul 
Constanța continuă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, marți după-amia
ză, in stațiunea Neptun, cu 
membrii consiliilor de condu
cere ale șantierelor navale din 
Constanța șl Mangalia, ale altor 
șantiere, precum și cu cadre 
din conducerea Centralei 
dustriale navale Galați.

Au participat membri ai gu
vernului, alte cadre de condu
cere și specialiști din ministe
re, întreprinderi și institute de 
cercetare cărora Ie revin sar
cini in domeniul proiectării și 
producției de nave, fluviale și 
maritime, al exploatării aces
tora.

Participanții la dezbateri au 
analizat modul in care se ac
ționează pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite in progra
mul naval, in conformitate cu 
hotăririle Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. In acest sens, ei au 
relevat preocupările și rezul
tatele obținute, îndeosebi unele 
lipsuri existente în organiza
rea muncii și a producției, pre- 
zentind măsurile întreprinse 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan, creșterea, 
în continuare, a calității și 
competitivității navelor româ
nești, respectarea termenelor 
prevăzute în contractele înche
iate Ia export, introducerea și 
generalizarea unor tehnologii 
tot mai perfecționate, reduce
rea ciclurilor de fabricație și 
diminuare a consumurilor de 
metal, aplicarea fermă a acor
dului global, întărirea ordi
nii și disciplinei, ridicarea în
tregii activități la nivelul po
tențialului de care dispune in
dustria navală.

In încheierea ședinței a luat 
cuvintul tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al Partidului Comunist Român, 
care a analizat probleme ac
tuale și de perspectivă ale in
dustriei constructoare navale, 
stabilind măsurile necesare
pentru îndeplinirea exempla
ră a planului pe 1984 șl pe 
întregul cincinal.
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Astăzi, de la ora 17, pe stadionul ,,23 August"

DINAMO BUCUREȘTI - F. C. LIVERPOOL 
MULT AȘTEPTATA PARTIDĂ RETUR DIN 

SEMIFINALELE CUPEI CAMPIONILOR LA FOTBAL

V

in-

Nicolae 
general

O Jocul prezintă un 
de ziariști străini 

britanici
A sosit ziua unui mare 

veniment fotbalistic : Bucu- 
reștiul găzduiește meciul-retur 
din semifinalele C.C.E. care 
opune astăzi, pe stadionul „23 
August", la ora 17, deținătoa
rei titlului României pe cam
pioana Angliei. Un alt moment 
de vîrf pentru fotbalul nostru, 
după strălucita calificare a e- 
chipei reprezentative în tur
neul final al C.E. și după suita 
de răsunătoare performanțe ale 
Universității Craiova, in Cupa 
U.E.F.A. Acum, soccerul nos- 
stru se afirmă în cea mai im
portantă Întrecere europeană a 
cluburilor și. iată, a patra ad
versară a dinamoviștilor. F.C. 
Liverpool, vine la București 
cu un avantaj minim obtinut 
în prima partidă, dar cu o 
„carte de vizită" care o cla
sează între cele mai puternice 
formații ale lumii.

mare
vor

interes
comenta

in Europa • Peste 50 
intilnirea • Fotbaliștii 

Capitalăsosit aseară

STANESCU DRAGNEA

_ . ... ------- și
galezi. care este F.C. Llver-

astăzi, in fața veritabilei 
lecționate de internaționali 
glezi. scoțieni, irlandezi

Fotbaliștii din Liverpool, la cîteva minute după sosirea de a- 
teari, pe aeroportul București —

Dinamo București susține, 
deci, astăzi, cel mai greu meci 
din activitatea sa internațio
nală. o ...........
regi strat 
un salt 
Devenită 
delor de 
jament. I

activitate care a în- 
în ultimele sezoane 
atît de spectaculos, 
o obișnuită a parii- 

! mare miză și anga- 
. formația noastră cam

pioană. Dinamo, se prezintă și

campionatul masculin de volei

DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A ONORAT AL 14-lea TITLU
Cea de a 35-a ediție a cam

pionatului masculin al Diviziei 
„A" de volei s-a încheiat ieri, 
cind s-au desfășurat partidele 
ultimei etape a turneelor finale, 
la Craiova (locurile 1—6) și 
Baia Mare (locurile 7—12). Fi

rește, Încă din seara prece
dentă lucrurile se lămuriseră La 
cele două capete ale clasamen
tului, nemaiputlndu-se lntlmpla 
nimic în ultima zi în privința 
ordinii primelor 3 clasate și a 
retrogradatelor. Dinamo a cu-

foleîbalițtii dinamoviști ți cei care au contribuit la cel de al 14-lea succes 
n campionatul national, de la stingă ic dreapta (rîndul din spate) : George 
:remia — șeful sectorului Jocuri sportive din cadrul clubului Dinamo, 
*4arius Câîo-Chițiga, dr. Eugen Vasiliu — președintele secției. Dan Gîr- 
leanu, Sorin Pop, antrenorul Wiliam Schreiber, Mircea Cristea - me- 
Jicul echipei, Emilian Vrincuț, taurențîu Dumânoiu, Giînther Enescu ; 
(rîndul din față) : I. Lunga - masor, Marian Pâușescu, Mihai Slabu.
tamfir Gheorghe, Ovidiu Gîzdavu ți Ovidiu Sălan. Fota : Dragoț NEAGU

cerit fără mari emoții cel de 
al 14-lea titlu de campioană. 
Steaua este din nou vicecam- 
pioană, iar Explorări Baia 
Mare revine pe locul al treilea, 
după ce în campionat a stat 
în „plasa" lui Elcond-Dinamo 
Zalău care s-a prezentat sub 
posibilități la turneul final.

Și în „zona fierbinte" lucru
rile se lămuriseră cu o zi 
înainte, cele două promovate 
anul trecut : Relonul Săvinești 
și A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș fiind nevoite să se întoarcă 
din nou in „B“. Amănunte de 
la ultimele confruntări in cele 
două grupe valorice :

CRAIOVA, 24 (prin telefon). 
Programul ultimei zile a de
butat aici, în Sala sporturilor, 
cu meciul care ar fi trebuit să 
fie „finala mică" Elcond- 
Dinamo Zalău — Explorări 
Baia Mare, dar care n-a fost, 
deoarece sălăjenii au suferit 
numai infrîngeri in preceden
tele 4 zile de concurs ! Acum, 
ei au cîștigat un meci de orgo
liu cu 3—2 (9, 4, -9, —7, 13). 
Jocul a fost anost, datorită in

(Continuare in pag 2-3)

Otopeni. Foto: L MIHAICA 
pool, cu dorința puternică de 
a confirma și in fața unul 
partener atlt de bine cotat re
numitele ei performanțe inter
naționale.

Fotbaliștii 
incheiat ieri 
tru partida 
tr-un nou 
privința stării de sănătate a 
jucătorilor, se anunță că se

Eftimie IONESCU

dinamoviști 
pregătirile 

de astăzi i 
antrenament.

au 
pen- 
prin- 

tn

(Continuare în pag. 2—3)

Fără îndoială, in această 
ediție a 
europeni, 
a reușit 
excepție, 
după-amiază echipa noas
tră campioană joacă un 
meci de care depinde AC
CESUL SAU IN FINALA 
COMPETIȚIEI CONTINEN
TALE vorbește de la sine. 
Este meritul jucătorilor, al 
antrenorilor lor, al conduce
rii clubului, al tuturor celor 
care le-au sprijinit efortu
rile. Dar, astăzi, mai mult 
ca oricînd, să nu uităm a 
releva contribuția la suita 
de succese din jocurile sus
ținute acasă a entuziastului 
public bucureștcan, care a 
știut să-i susțină cu căldu
ră pe fotbaliștii dinamoviști, 
pe toată durata partidelor 
atît de dificile cu Hambur
ger S.V., cu Dinamo Minsk, 
echipe prestigioase și care, 
nu de puține ori, i-au pus 
in dificultate pe jucătorii 
noștri. Dacă pînă Ia urmă 
Dinamo a depășit acele 
momente grele, găsind apoi

Cupei campionilor 
Dinamo București 

o comportare de 
Faptul că astăzi 

echipa

(Continuare in pap 2—3)

în preajma marelui meci

„Șl PUBLICUL TREBUIE
SĂ SUSȚINĂ 90 DE MINUTE 

ECHIPA FAVORITĂ"
- de vorbâ cu internaționalul Silviu Bindcn, 

care a Jucat cu Liverpool acum 50 de ani
In forfota de start premer

gătoare marelui meci Dinamo 
— Liverpool, ne-am gin lit ieri, 
prin asociație, la Silviu Bindea, 
marele internațional de" pe tim
puri. „reactorul Ripensiei". 
cum i se mai spunea. De ce 
prin asociație ? Pentru că și 
înainte de Bratislava tot la 
Silviu Bindea ne-am gîndit. 
Cui să 1 te adresezi dacă nu 
unui jucător de faimă, care 
trăiește fotbalul pe dinăuntru ? 
(Discuția a avut Ioc prin tele
fon Silviu Bindea răspunzind 
eu promptitudine și plăcere).

— Ce mai faci, nene Silviule 7 
Cum te simți după exact cinci

zeci de ani de la meciul de la 
Triest, cu Cehoslovacia, din 
Campionatul moudial 7

— Mă simt ca și atunci. Mă 
doare piciorul, ca si atunci, 
cind am jucat contra cehilor, 
cu piciorul accidentat.. Fusese 
adus Beke. in ultima clipă, 
dar, nefiind trecut pe foaie a 
trebuit să intru eu. tn minucul 
44 (la 1—0 pentru noi — mar
case Dobay). Planicka portarul 
respinsese greu spre mine e-

loon CHIRILA

(Continuare i«
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„Cupa României** la rugby 
GRIVIȚA ROȘIE, IN FORMA

1
„CUPA PRIMĂVERII" LA ATLETISM

întrerupt din pricina meciuri
lor internaționale, campionatul de 
rugby a fost, în continuare, su
plinit de o nouă etapă din ca
drul „Cupei României*. Princi
pala partidă a opus două vechi 
rivale ale primei noastre Divizii 
nationale. Dinamo, actuala lide
ră a campionatului si R C. 
Gri vi ța Roșie. Handicapată 
de absența grupului său 
destul de numeros de Inter
naționali, Dinamo a cedat In 
fața formației grlvițene care — 
se vede — se pregătește cu mult 
sîrg avînd in vedere că peste 
mai puțin de o lună va da re
plica — Intr-un prim med — 
puternicei echipe naționale • 
Scoției, în turneu in țara noas
tră.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — DI
NAMO 28—9 (18—3). Medul a
constituit avanpremiera etapei, 
]ucîndu-se anticipat vineri, pe 
Parcul Copilului. Partida, care a 
plăcut celor prezențl (ea ridl- 
cîndu-se adesea la un bun nivel 
tehnic) a fost dominată din pri
mul șl pînă tn ultimul *‘
jocului de rugbyștii 
Au marcat : Marin, 
Anton — flecare dte
Tudose — 3 Lp., 1 drop, 2 tr. 
pentru învingători, punctele dina- 
moviștilor dătorindu-se lui SI. 

-Zafiescu — eseu, I. Constantin — 
l.p. 4- tr. (M. TOM A, coresp.).

VULCAN BUC. — RAPID BU
ZĂU 13—7 (7—3). Pe Stadionul
Tineretului, echipa buzoiană a 
evoluat pentru a doua oară con
secutiv tn Capitală. Medul a fost 
spectaculos. Punctele gazdelor 
s-au datorat toate fundașului in
ternațional A. Dina — eseu și 
3 l.p. ; cele ale oaspeților lui 
Gomoescu — drop, Cojocaru — 
eseu. (D. MORAKU-ST.IVNA).

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CWJ-NAPOCA — ȘTIINȚA CE- 
MTN BAIA MARE 0—22 (0—12). 
Joc -frumos, cîștigat de oaspeți, 
net superiori. Cele cinci eseuri au 
fost marcate de Melnlciuc, Nis- 
tOT, Popa, Mărginean, Trnyanc- 
sev, acesta Izbutind și o trans
formare. (Ol. LAZAR, coresp.).

T.C. IND. MIDIA NĂVODARI

— RULMENTUL BlRI.AD 12—8 
(6—6). Au marcat : D. Mihai 1 Lp. 
șl S. Manea — Lp. pentru gazde, 
respectiv dorici, c&nla — ese
uri. (C. POPA, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 13—« 
(4—I). (N. STRAJAN, coresp.).

• în med internațional, la 
Constanța, Farul a întrecut echi
pa italiană Vitterbo cu M—13 
(24—4). după o partidă animată. 
Punctele constănțenllor : C. Va- 
sile șl Holbau — dte 1 eseuri, 
Bemșcu, Gh. Fierea, Varga, Tu
dor dte 1 eseu + tr., Florea 2 
tr. : cele ale italienilor : Caraveli, 
Cennsettl, Zapparlni — eseuri, 
GabrleOl — drop. (N. STERE, 
coresp.).

Pe stadionul „1 Mal* din Pi
tești >-a desfășurat sîmbătâ șl 
duminici eea de-fi 6-a ediție a 
„Cupei Primăverii* la atletism, 
la care au luat parte peste 400 
de concurențl (seniori șl Juniori 
de toate categoriile) din 41 de clu
buri șl asociații sportive și, ală
turi de ei, 18 atleți de la Spar
tak Pleven (Bulgaria). Cîteva re
zultate :

Seniori șl juniori I : masculin: 
108 m : Kamen Tekev (Spartak) 
114 (în serii 10,8), 200 m: Tekov 

22,8 ; Mfl m : Ion Tomescu (C.S.S. 
Rm. Vtlcea) 
1:52,6, 1 500
(C.S.M. Sf. 
mg ; Livlll 
de Argeș) . .
Lina (C.S.S.A. Cîmpulung Muscel) 
7,01 m, suliță : Emil Anghelov 
(Spartak) 78,48 m, greutate: Ghen- 
ko Konkov (Spartak) 15.03 m; fe-

FINALELE CONCURSULUI 
PENTRU

minut al 
grivițenl 

Pongraez, 
un eseu.

Slmbâtă d dudlakă Sala apor- 
Sirilor din Iad a găzd-kt finalele 
concursului republican de Jude 
pentru copil. La Ritrecer: au 
participat 303 copil. Iată rezul
tatele : COPII I (11—u ani) ca
tegoria 31 kg 1 1. Gheorghe Co
libei (CS.S. Sibiu). 2. c. Cre
mene (C.P. Bacău), X. ▼. —
dulescu (C.S.S. Ploieștii șl V. 
Rozenberg «CJ. Oul-Napoca ; 
cat. 33 kg : L Mihnea Basu (CJ3. 
Bacău). 2. A. Koitor (C.S.S. Ora
dea). 3. C. Veres (C.P Oradea) 
șl Gh. Codiță(C.S.S. 1 București): 
cat. 38 kg : L Livtu Păalescu 
(Voinicelul București), 2. I. Mar
ton (C.S.S. Miercurea duc), 3. I. 
Gheța (C.S.S. Dinamo Brașov) ș! 
A. Toma (C.S_S. Arad) : cat. 40 
kg : 1. Alexandru Clupe (C.S.S 
Arad), 2. M. Popovid (C.P. Lu
goj), 3. D. Tlcu (C.P. Rm. Sărat) 
»1 G. Macotă (CJ>. Bacău) ; cat. 
45 kg : 1. Gheorghe Ioslf (C.S.Ș. 
Dinamo Brașov), i. C. PopovicI 
(C.S.S. j Constanța). 3. A. lacc- 
boale (C.S.S. Suceava) șl Gh. 
Moraru (C.S.S. Galați) ; cat. 52

Râ-

DEBUT AL VOLEIBALISTELOR NOASTRE 
IN SEZONUL INTERNAȚIONAL

Noua reprezentativă națională 
feminină de volei debutează In 
sezonul internațional particlplnd, 
de astăzi ptnă duminică, la tra au

In

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
• în cursul lunii viitoare, frun

tașii șahului nostru vor fi angre
nați într-o interesantă Întrecere 
internațională. Se dispută meciul 
amical inter-țări România — R.D. 
Germană, programat între 10 șl 
16 mal, la Eforie Nord. Din lo
tul reprezentativ al țării noastre 
fac parte marii maeștri Florin 
Gheorghiu, Mihai Șubă, maeștrii 
internaționali Mihai Ghindă, Va
lentin Stoica, Theodor Ghițescu, 
Mircea Pavlov, Ovidiu Foișor, 
Dan Bărbulescu, Constantin Io- 
nescu și loan Mărășescu (antre
nor : Emanuel Reicher).
• S-au încheiat întrecerile din 

cadrul grupelor „B“ ale campio
natului național de șah pe echi
pe mixte. La Băile Herculane, 
primul loc a fost ocupat de 
Mondiala Satu Mare, cu 25 p, 
urmată de I.C.E.D. București 24 p 
și Centrocoop București 15 p. Pe 
primul loc, în turneul de la Că- 
limănești — Căciulata, s-a cla
sat formația Mecanică fină Bucu
rești 25 p, iar pe următoarele 
două locuri, C.S.U. Brașov 
Locomotiva București, cu 
22 p. Echipele cîștigătoare
promovat pentru turneul final al 
ediției viitoare. în locul lăsat li
ber de rele două retrogradate. 
C.S.M. Cluj-Napoca și Vulcan 
București.

diționala competiție „Cupa Eli
berării", găzduită de orașul Most 
din Cehoslovacia. ■ Voleibalistele 
românce au plecat ieri (și 
ajuns ia locul concursului)
următorul „12" : Ioana Llteanu- 
Cotoranu, Mirela Popoviciu, Car
men Cuejdeami, Daniela Drăghlcl, 
Speranța Găman, Georgeta Lun
go, Elena Negulescu, Aurelia Do- 
bre, Violeta Dinu, Monica Moise, 
Monica Șușman șl Otilla Szenko- 
vlcs. Lotul este Însoțit de antre
norul Nlcolae Humă, de metodis
tul Dan Lăzăresco șl de arbitrul 
internațional Dumitru Rădulescu.

La sfirțitul săptămînii, 
la Constanța,

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE MARATON Șl MARȘ

și duminică, la Con- 
va desfășura concursul 
de maraton și marș, 
este programat slm-

au

sîmbătă 
stanța, se 
republican 
Maratonul
bătă după-amlaza, de 1* ora 16 
(bărbați șl femei). Duminică di
mineața, de la ora 9,30, se va dis
puta proba masculină de 20 km 
marș, iar de la ora 10 cursa fe
minină de 10 km marș- întrece
rile vor avea loc pe un circuit 
de 5 km, cu plecarea din fața 
hotelului Parc din Mamaia.

'^CORESPONDENȚII NOSTK!
______ ________

e A.S. VOINȚA TIMIȘOARA 
a organizat, recent, o reușită 
întrecere de automodele, la 
care au fost prezenți mode- 
liști din Arad, Oradea, Reșița 
și orașul gazdă. S-au prezen
tat cîteva modele interesante 
și s-au stabilit și două noi 
recorduri republicane, la au
tomodele electrice, de către 
maestrul sportului Sabin Mi- 
trică (Voința Timișoara) și 
Ladislau Hanga (Rapid Arad). 
Cîștigătorii concursului au 
fost : Eduard Szigeti (Voința 
Timișoara) — la viteză, Fănel 
Faur (Voința Arad) — la au
tomodele termice și cei doi 
recordmani. • LA TECUCI a 
avut loc, în premieră, o se
siune de comunicări științi- 

. fice pe temă sportivă, în or
ganizarea C.M.E.F.S. și In- • 
spectoratul școlar. Au avut 
loc opt comunicări prezentate 
de profesori de educație fizi
că din localitate. • LA TEX- 
TTLA-DUNAREANA, asociație 
sportivă care funcționează pe 
lingă .întreprinderea Dunărea
nă din Giurgiu, a luat ființă 
nu de mult un centru de ini
țiere la judo. Aici, sub*îndru
marea inginerului i. Idoescu,

40 de mid judoka, copil al 
oamenilor muncii de la sus- 
numita unitate, învață tainele 
sportului în kimono. Micii 
sportivi glurgiuvenl au la 
dispoziție o sală echipată cu 
strictul necesar, centrul fu-nc- 
ționînd din inițiativa preșe
dintelui asociației sportive, 
P. Chlrea. • LA PETROȘANI, 
în Valea Jiului, s-a desfășurat 
o interesantă întrecere de 
handbal, „Cupa Hidromin-, la 
care au evoluat echipele cam
pioane ale județelor Timiș, 
Argeș, Caraș-Severin, Gorj și 
formația asociației sportive 
organizatoare, Hidromin Pe
troșani. După o serie de me
ciuri spectaculoase pe primul 
loc s-a situat I.C.S.A. Timi
șoara, urmată în clasament 
de Hidromin și Textila Pitești. 
Echipa timișoreană a obținut* 
următoarele rezultate : 16—11
cu Textila Pitești, 19—H cu 
AVI JIU Tg. Jiu. 18—16 cu 
Hidromin Petroșani șl 14—13 
cu Siderurgistul Reșița. 0 
CONSILIUL MUNICIPAL pen
tru educație fizică șl sport 
Gh. Gheorghlu-Dej a organi
zat, recent, un curs pentru 
pregătirea a noi instructori

50,0, 800 m : Tomescu 
m : Laszlo Darvas

Gheorghe) 3:52,0, 110 
Sandu (C.S.S. Curtea 
15,9, lungime : Dan

REPUBLICAN DE JUDO 
COPII
kg : 1. Sebastian Albert 6C.S.S. 
Dinamo Brașov). 2. C. Theier- 
man (C.S.S. Deva), 3. M. Maogir 
(C3.S. Galați) al N. Feher (C.S.S. 
Oradea) ; cat. +32 kg : L Gheor
ghe T echer (C.S-Ș. Oradea), 2.
B. lacob (C.S.S. 2 C-ța). 3. D. 
Voaidaș (C.P. Timiș) Și L. Ba- 
rațlc (C.S.S. Oradea . COPII n 
(9—18 ani), cat- 26.5 kg : 1. Ion 
Teleșman (C.S^. Pitești). 2. M. 
Dobre (FJLA. Buc.). 3. P. Hieș 
(C.S.S Deva) d A_ Pavetea (C.P. 
Năsăud) ; cat. 39 kg : 1. Carol 
Szekely (C.S.Ș. Șoimii Sibiu). 2. 
L. Costache (C.S.S. Pitești),' 3. 
FI. Ruse (Constr. Buc.) șl C. Ju- 
deri (C.P. Bacău) ; cat- 32.5 kg :
1. Marius Tudor (C.S.O. Muscel:,
2. c. Bratu (C-S.S. Oradea).
C. Pădure 
Bucurenclu 
35 kg : 1.
Oradea). 1.
3. A. Șandor (C.S.S. Miercurea 
duc) șl FT Borma (C-S.S. Ora
dea) ; cat. 48 kg : 1. Dorel Di- 
man (Voința Tg. Mureș), 2. L 
Sâni (C.P. Oradea), 3. A. Lungu 
(C.S.S. Oradea) d C. Petre (C.S.S. 
Ploiești) ; cat. 45 kg : 1. Cristian 
Hera (C.S.S. Oradea), 2. C. Staicu 
(C.P. Slatina), X D. Golăescu 
(C-S.S. Unirea Iași) d L. Sta 
(C.S.S. Oradea) ; cat. +45 kg : 
1. Dragoș Lăzărescu (C.P. Rm. 
Rm. Sărat), â. O. Petnomăneaț 
(C.P. Timiș), 3. A. Mandu (C.S.M. 
Pitești) și G. Popa (C.P. Bacău).

minin : 110 m : Carmen Sîrbu
(C.S.S. 4 București) 12,3, 200 m : 
Vesa Ivanova (Spartak) 25,3, 400 
m : Ștefania Oproiu (C.S. Tîrgo- 
viște) 56,7, 400 mg : Liliana Enă- 
chescu (C.S.M. Craiova) 63,7 , 800 
m : Adriana Dumitru (C.S.M. Pi
tești) 2:12,5, 1 500 m: Tunde
Dombi (C.S.M. Sf. Gheorghe) 
4:38,8, lungime : Carmen SIrbu 
5,96 m, suliță : Galea Nikolova 
(Spartak) 58,60 m, greutate : Mi
haela Samoilă (C.S.S.A. Cimpu- 
lung Muscel) 16,07 m, 5 km 
Viorica oprea (A.S. Tg.
26:11,2.

Juniori II : băieți : 118 
Ghencio Ghenov (Spartak) 
180 m : Kraslmls Bojanovskl 
(Spartak) 14,8 (10,8 In serii),
800 m : Valentin Coroja (C.S.M. 
Pitești) 1:59.2, ÎS» m obstacole: 
Coroja 4:20,8 ; fete : 100 m : 
Enlko Bretan (C.S.S. Satu Mare)
13.9, 200 m : Bretan 26,4, 
Denlsa Zavelcă
53.9, 800 m : 
(C.S.S. Tg. Jiu) 
Mirela Borțol 
4:46,2.

Juniori III : băieți : 30
■elan Mardare (C.S.S. Motru) 9,4. 
90 mg : Dănuț Mitrlcă (C.S.S.A. 
Cîmpulung Muscel) 13,3, 208 m : 
Cornel Mihai (C.S. Tîrgovlște) 
24.3 ; fete : 30 mg : Amalia lancu 
(C.S.S.A. Cîmpulung Muscel) 
12.3, 38 m : Alina Ghinolu (C.S.S. 
Rm vf.cea) 10.4. 300 m : Gabriela 
Slănculescu (C.SS. Craiova) 
2^4,8.

G. IRIMINOIU — coresp.

(C.S.S. 
Liliana

2:18.2, 
(C.S.M.

marș:
J1U)

400 m:
Slatina) 
Acvinte

1 500 m :
Pitești)

m : Du-

3. 
(C.S.Ș. Năsăud) Si T. 

(C.S.S. Sibhi) : cat. 
Adrian Erdeli (CJ>. 

R. Kilin (Met Cugfa-),

In Capitală 
COMPETIJIl STUDENȚEȘTI 

DE MASĂ IN CADRUL 
„DACIADEK

Două atractive competiții stu
dențești, sub Însemnele „Daeia- 
dei*, vor avea loc in Capitală. 
Joi, de pildă, studenții Institutu
lui de construcții din București 
Iși vor desemna campionii, cu 
prilejul celei de a XXI-a ediții 
a „Cupei Anghel Saligny* (loc de 
desfășurare, Complexul cultural- 
sportiv de Ia Lacul Tei). Apoi, 
vineri șl simbătă, studenții facul
tăților de geologie din București, 
CIuj-N'apoca și Iași se vor în
trece cu ocazia ediției inaugurale 
a „Geoiogladei* (pe 
de la „Drept", Panduri 
tulul).

HANDBAL, DIVI2IA „B"
MASCULIN. Seria I (etapa a

XV- a) : Arctic Găeștl — C.S.M. 
Borzeștl 20—21, Nltramonla Făgă
raș — Calculatorul IIRUC Bucu
rești 18—20, C.S.U. Galați — Mol- 
dosin Vaslui 18—11, știința Bacău
— Dacia Pitești 24—«, Universita
tea București — A.S.A. Buzău
20— 22, Petrolul Teleajen — Co
merțul Marina Constanța 22—22. 
Etapa a XVI-a : Petrolul — Arc
tic 27—19, Comerțul — Universi
tatea 16—14, A.S.A. — Știința 30— 
24, Dacia — C.S.U. 25—23, Moldo- 
sin — Nltramonla 28—26, Calcu
latorul — Borzeștl 25—21. In cla
sament : 1. ȘTIINȚA BACAU
43 p, 2. C.S.M. Borzeștl 36 p, 3. 
C.S.U. Galați 34 p... 11. Nltramo
nla 27 p, 12. Universitatea 26 p. 
Seria a Il-a : Șuiorul Baia Sprie
— Universitatea Craiova 23—22, 
Metalul Lugoj — Strungul Arad
21— 22, Tehnometal Timișoara — 
Metalul Copșa Mică ÎS—19, Uni
rea Cluj-Napoca — Metalul Hu
nedoara 19—23, Electromureș Tg. 
Mureș — H.C. Mlnatir n Bala 
Mare 16—22, Voința Sebeș — U- 
nlo Satu Mare 23—23. Etapa a
XVI- a : Voința Sebeș — Șuiorul 
28—15. Unlo — Electromureș 25— 
18, Minaur n — Unirea 35—20, 
Metalul Hunedoara — Tehnome
tal 36—28, Metalul Copșa — Me
talul Lugoj 22—11, Strungul — 
Universitatea 17—19. In clasament:

sportivi, la care au partici
pat 35 de tineri, printre el 
aflîndu-se mulți foști spor
tivi fruntași. Dintre cursanții 
care au obținut cele mal 
bune calificative le cităm pe 
gimnastele : Mihaela Rîciu 
Daniela Maloș, Mihaela Popa, 
șl Liliana Glavlnas. • ÎN 
SALA DE SPORT a Grupului 
școlar I.M. Republica din Re
ghin au avut loc întrecerile 
„Cupei Metalul- la baschet 
fete, o competiție foarte reu
șită. Prima ediție a „Cupei 
Metalul* a revenit formației 
C.S.M. Textila Gbeorghenl 
(11^—74 cu Metalul I Reghin, 
80—52 cu C.S.Ș. Voința Sf. 
Gheorghe șl 104—27 cu Meta
lul II Reghin). Pe locurile 2—3 
s-au situat Metalul I Reghin 
și C.S.Ș. Voința Sf. Gheorghe. 
• FAZA FINALA PE JUDE
ȚUL ARAD a „Cupei speran
țelor* la minibaschet s-a dis
putat recent în sala Decebal 
din reședința de județ și a 
fost cîștlgată de echipa C.S.Ș. 
I Arad (antrenor prof. Elisa- 
beta Pajtek). Coșgetera com
petiției a fost eleva Margareta 
Redi (51 p) din echipa Școlii 
generale din Peregu Mic — 
clasată pe locul 3.

RELATĂRI DE LA : C. 
Crețu, T. Siriopol, St. Tache, 
S. Bălol. G. Gheorghe, L. 
Maior și N. Străjan.

i.

terenurile
șl Tinere-

CRAIOVA 
39 p (399—305), 2. Unlo Satu
Mare 3» p (392—331), 3. Metalul 
Hunedoara 36 p... 11. Unirea 25 p.
12. Tehnometal 23 p. FEMININ. 
Seria I (etapa a XV-a) : Textila 
Ploiești — Carpatex Brașov 16—
13, C.S.M. Sf. Gheorghe — Relo-
nul Săvlneștl 17—14, Trainica Pu
cioasa — Confecția “
Precizia Vaslui — 
I.E.F.S. București 
Brăila — Vulturul 
C.F.R. Craiova — 
șani 23—22.
— Chimia 22—14, Vulturul — Pre
cizia 27—18, Universitatea — 
Trainica 21—20, Confecția — 
C.S.M. 18—26, Relonul — Carpa
tex 30—17. In clasament : 1. TEX
TILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
46 p, 2. C.S.M. Sf. Gheorghe 44 p, 
3. Relonul Săvlneștl 41 p..: 11. 
Chimia Brăila 26 p, 12. Universi
tatea I.E.F.S. 22 p. Seria a n-a: 
Constructorul Bala Mare — Tex
tila Sebeș 21—14, Voința Odorhel
— C.SJ4. Sibiu 15—24, Construc
torul Hunedoara — Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca 21—21, Glo
ria BLstrlța — Industria Ușoară 
Oradea 23—16, Chimia Arad — 
Trlcotextll Slehet 19—15, Textila 
Zalău — Nltramonla , Făgăraș 
38—8. Etapa a XVI-a : Zalău — 
Bala Mare 33—18, Nltramonla — 
Chimia Arad 18—13, Trlcotextll
— Gloria 26—29, Industria Ușoară
— Constructorul Hunedoara

UNIVERSITATEA 
p (399—305),

Bacău 21—17, 
Universitatea 

13—9, Chimia 
Ploiești 9—7, 
Filatura Foc-

Etapa a XVI-a :
Textila 14—15, Filatura

răraș 24 p.

23—18, Universitatea Farmec —
Voința 29—12, C.S.M. Sibiu —
Textila 43—9. în clasament : 1.
C.S.M. SIBIU 44 p (442—271) 9 2.
Textila Zalău 44 p (396—242) . 3.
Gloria Bistrița 38 p ...11. Voința
Odorhel 24 p. 12. Nltramonla Fă-

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 25 aprilie, se 
începlnd de la ora 

duhului sportiv 
București, str. Dr. 
42. Numerele ex- 

transmise la radio 
18 (pe programul

va desfășura 
15,45, In sala 
Progresul din 
Staicovlcl nr. 
trase vor fi 
In Jurul orei 
n) șl In Jurul orei 23 (pe pro
gramul I).

• Duminică 29 aprilie a.c. va 
avea loc o nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO. In cadrul 
celor 7 extrageri ale ambelor faze 
se extrag 66 de numere, cîștigă- 
torilor atribuindu-ll-se autoturis
me „Dacia 1300“, importante cîș- 
tlgurl în numerar, precum și ex
cursii în R.P. Bulgaria. Se cîști- 
gă și eu 3 numere din 18 sau 
24 1 De ținut că variantele plătite 
cu 25 lei au drept de participare 
la ambele faze ale tragerii, impli
cit la toate cele 7 extrageri. A-

Zn 1ST», că 
in școală, ps 
zei sportive 
toate motoan 
in toamna t 
lucrare 
bucuria șt n 
de 
de 
săi 
de 
lalte cadre i 
rit acestei 
de proporții. 
prezenta ro< 
ore de munt 
fectuate

la „genei 
prof. Fe 
din cole 

educație

Prin anul 1055, profesorul 
de educație fizică Acațiu 
Fejer era cunoscut și apre
ciat ca un mare pasionat 
al cicloturismului de masă. 
Cu elevii săi din Micfalăul 
Covasnei colindase întreaga 
țară, in cîteva rinduri or
ganizase excursii ți peste 
hotare, in Bulgaria, Unga
ria, Cehoslovacia, Polonia, 
R.D. Germană etc.

Paralel, prof. Fejer ți-a 
mai descoperit o vocație, 
aceea de constructor de baze 
sportive. Acolo, la Micfalău, 
în decurs de cițiva ani, a 
reușit si amena
jeze, împreună cu 
elevii și părinții a- 
cestora, una dintre
cele mai frumoase ți mai 
complexe baze sportive șco
lare, cum puține se aflau in 
(ară !

Transferat la Sf. Gheor
ghe, prof. Fejer ți-a con
tinuat vocația de construc
tor, dind la iveală in cadrul 
Școlii generale nr. 7, din 
cartierul Ciuc (unde tși 
desfășoară activitatea di
dactică), o altă bază spor
tivă, la fel de frumoasă ca 
și cea de la Micfalău : pe 
o suprafață de 1500 metri 
patrați, el a amenajat o 
pistă de alergări de dife
rite dimensiuni (25 m, 50 
m ți 60 m), un sector de 
sărituri, un portic de gim
nastică, terenuri de hand
bal, baschet ți volei, șase 
Tninitribune cu o capaci
tate de aproape 500 de 
locuri, fn același timp, pe 
coridoarele școlii au fost 
montate mese de șah (5) și 
tenis 
nix“ 
beton 
tarul 
sociației,

de masă, tip „Pho- 
(8), alte două — din
— completînd inren- 

sportiv exterior al a-

de 
de 
te 
fru 
clas

a VIII-a.
Pentru șco 

nerală 7“ dij 
bucuria de « 
acestei baze I 
rit printr-urf 
referință : d 
nai al Orga 
rilor și Mii 
ției și Invl 
preciind vi 
lăudabile iri 
cernat prof. I 
colectivului I 
nități de ini 
toare, prof. I 
secretari a I 
partid, profl

JZrl 
cerea pontrJ 
moașă baza 
Iară*. O rl 
care eridenl 
pasiunea pJ 
spirit orgart 
podăresc, g 
ren: x oi<l 
faci șKrte. I 
red:t școlari 
aici ! I

La Craiova și Baia Mare

CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din pag 1)

superficialității cu 
evoluat băimărenii, 

cu locul 3, de- 
învingă-

principal 
care au 
mulțumiți 
ja asigurat. De la 
toare, Elcond-Dinamo, au ieșit 
în evidentă Mășcășan și Tuto- 
van. Singura partidă care pu
tea aduce modificări în cla
sament era Universitatea 
Craiova — Tractorul Brașov, 
aceasta din urmă puțind urca 
pe locul 5 în caz de victorie. 
Universitatea a cîștigat însă cu 
3—1 (—9, 16, 8, 11), nu insă fără 
mari emoții, deoarece brașove
nii și-au adjudecat ușor primul 
set, iar în al doilea au condus 
cu 14—6. 
elevii lui 
zut prea 
au scăzut 
gazdelor să echilibreze balanța 
jocului, apoi să ia inițiativa, 
remareîndu-se prin blocaje de 
netiecuț (in special Pascu și 
Zlotea) și să egaleze la 14, 
cîștigînd setul în prelungiri ! 
După acest duș, brașovenii — 
marcati de efortul de pînă 
atunci, dar mai ales psihic — 
nu mai pot duce lupta pentru 
victorie, cu tot jocul foarte 
bun practicat de ridicătorul 
Sterea. Dar meciul a fost in
teresant, spectaculos.

In încheierea reuniunii, der- 
by-ul Dinamo — Steaua, aștep
tat cu viu interes. Dinamo și-a 
onorat titlul obtinînd victoria 
cu 3—1 (8, —10, 4, 12). Campio
nii au început în forță, deciși, 
dar în setul secund, la o pre
luare mai puțin precisă, au

Dar, la acest scor, 
T. Tănase s-au cre- 
devreme învingători, 
ritmul și au permis

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ceste variante au, deci, șansele 
cele mai mari de cîștig !

• Datorită orelor tîrzii Ia care 
se vor încheia unele partide din 
programul concursului PRONO
SPORT de astăzi, rezultatele vor 
fi publicate vineri 27 aprilie, In 
această rubrică.

CÎSTIGURILE
CONCURSUIAJI PRONOSPORT

22 APRILIEDIN

Categoria
4 variante 
28 variante

1 (12 rezultate) :
100% a 9.M2 lei și 
25% a 2.476 lei ;

Categoria
69 variante
854 variante

rezultate) :
578 lei și
115 lei ;

3 (10Categoria
695 variante
8.701 variante 25%

rezultate) :
100% a 95 lei și 
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fost surprii 
cului și bl 
deosebi Pr 
campionii j 
sit sextet 
Enescu 'fi 
Pop Vrîncul 
ghe) — 
frumos, ad 
Partidele a 
arbitrate d 
culescu, D. 
și Ș. Pope

CLAS

1. DINAMO
2. Steaua

BAIA M 
fon). Parti 
tima etapj 
plutonului 
deja condJ 
ze : Relonj 
Electromiin 
sind total] 
trenant, pl 
acuzat ieși 
cătorului-3 
Ionul ciști 
—13, 13). I 
lian, J3uiJ 
la învingi 
colța. Cirri 
schimb, I 
C.S.U. Alil 
culatorul I 
unei 
și antrĂnl 
emoții, cil 
jucat frul 
călzind ti 
ținut pl 
foarte bul 
remarcincl 
si Năsăul 
3—1 (12, I 
vinși au | 
Iuhasz. fl 
Stiinta M 
CS.M.U.i 
8. 7) . B| 
Ștreang I 
trenorul ■ 
dați. S-£M 
Chezan, I 
Șteflea » 
rraiele: ■ 
ghel, FI.B 
tru si-^B

ci

a.
9

10.
11.

‘C.S.U 
Stiinț 
C.S.M
Caiet
ASA



[ORGHE
d l-am vizitat 

șantierul ba
te lucra cu 

le in plin, iar 
ecută'intreaga 
mehejtti, spre 
îndrla elevilor 
Hă 7", alături 
er, de colegii 
[ticul catedrei 
fzică, de cele- 
Idactice, auto- 
Icrări obștești
I Lucrarea re-
II a mii de 
I patriotică e- 
Itoate clasele, 
■treaga imita
ta pionieri, în 
le cu cel din 
le a VII-a și

i
I
I
I

DINAMO BUCUREȘTI-F.C.
(Urmare din pag. 1)

LIVERPOOL

HAI DINAMO !
SUCCES DINAMO !

(Urmare din pag. 1)

■ii de la „ge- 
Șf. Gheorghe, 
fi beneficiarii 
lortive a spo- 
țveniment de 
siliul Națio- 
[ației Pionie- 
terul Educa- 
|mîntului, a- 
prea acestei 
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tea mai fru- 
kortivă șco- 
Ită meritată, 
■ nu numai 
I sport, ci și 
B>ric_ și gos- 
Biă . dăruire 
Bil dA care 
Bcum ții do- 
B pionierii de

■iu STAMA

Incheiat

VOLEI

fac toate eforturile pentru re-, 
Icuperarea lui Mulțescu. Pre

zența lui în formație este în 
funcție de avizul medicului, 

Iaviz ce va fi comunicat în 
cursul zilei de astăzi. „O par
tidă foarte dificilă stă in fața 
echipei noastre, ne-a spus Va- 

Isile Anghel, vicepreședintele 
clubului. Faptul eă avem două 
indisponibilități mărește difi- 

i cultatea abordării meciului.
Dar antrenorii și jucătorii noș- 

| tri nu vor precupeți nimic spre 
a obține o performanță răsu- 

Inătoare pentru fotbalul româ
nesc". Stănescu, un om de bază 
al apărării dinamoviste, este 

. de părere că „...jucînd fără nici 
o reținere, fără complexe, așa 

I cum am făcut-o și in partida- 
tur, chiar pe stadionul campi
oanei Angliei, putem realiza 
marele nostru vis. promovarea 
tn finala întrecerii campioni- 

I lor".
F.C. Liverpool a sosit aseară 

I la București. Au făcut depla
sarea 18 jucători : cei 11 titu- 

Ilari, pe care vi-i prezentăm mai 
jos, plus rezervele : Bolder 
(portar). Hodgson, Nicol, Gilles
pie (aceștia patru vor figura 

I cu siguranță pe foaia de arbi
traj). A eincea rezervă urmea- 

> ză să fie aleasă 
tocii : Thompson 

Imai multe șanse 
jucătorul nr. 16), 
glin. Delegația 
condusă de președintele clubu- 

| lui, J.W. Smith. Au făcut de- 
I plasarea și trei dintre membrii 
j directori....................

zenți la București și 16 trimiși 
| ai celor

britanice, trei fotoreporteri și 
sase comentatori de radio și 

I televiziune. Secretarul clubului,
B.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

dintre urmă
toare are cele 
de a fi 
Jewell și 
engleză

ales 
Be- 
este

ai clubului. Sint pre-

mai importante ziare

Robinson, ne-a declarat du-

pă sosire : „Sîntern încîntați de 
primirea atenta care ni s-a fă
cui. Revin cu plăcere la Bucu
rești după 14 ani Sper ca par
tida, foarte grea pentru ambele 
echipe, să ofere un bun spec
tacol fotbalistic*.

• Partida d« astăzi va fl trans
misă la radio și la televiziune. 
Mal multe studiouri de televi
ziune din Europa vor prelua (In 
direct sau înregistrat) meciul 
Dinamo — F.G Liverpool.

tă un meci extrem de dificil, 
îmi dau seama perfect că nu ne 
vom mai intilni eu situația par
tidei retur eu Benfica și asta 
pentru că Dinamo practică un 
fotbal mult mai exact, mai rea
list, mai disciplinat tactic decit 
formația portugheză Sint satis
făcut eă putem prezenta forma
ția completă, aceeași care a 
voluat și in intilnirea de la 
aprilie, un „unsprezece" care 
cunoaște toarte bine, pentru 
a jucat numeroase meciuri
această alcătuire. In privința 
rezultatului, repet ceea ee am 
spus imediat după partida-tur : 
calificarea se joacă".

Jucătorii din Liverpool vor 
efectua în cursul dimineții de 
azi un antrenament ușor.

e- 
11 
se 
că 
in

• Numărul trimișilor xpecioli al
ziarelor d« pe continent ș« ridică 
ta aproape 40, 25 din Maree
Britanic, restul din korio (8), 
Franța (5), R.D.O., Olanda, Bul
garia. S.UA, Elveția,
• Multa ctutxxl șl avociațli 

sportive ou trimis echipei Dina
mo calde încurajări pentru între
cerea cu campioana Angliei. 
Cităm din scrisoarea duhului 
Steaua : ,,Vă felicităm pentru 
Izbinzil* de pină ocum, care au 
mărit prestigiul fotboluluf din 
țara noastră, și <•"< 6 alături de 
voi in dificila partidă care vă 
așteaptă. Succes Dirwimn I».

• Observatorul U.E.FA va fl 
L. Schmidlm (Elveția) oare a so
sit teri după-amiază ta București.
• In când In care tad una 

dintre echișxe nu este calificată 
după 180 minute de joc (do ta 
Liverpool ti București), ta sco
rul general de 1—1 se joacă 
prelungiri. Dacă ntd cele 30 Mi
nute de prelungiri nu rezolvă ca- 
Mroarea uneia dintre protago
niste, se va recurge fa «xecuto 
rea Icvitadtor de ta 11 ai pen
tru departajare.

Arbitrul jocului, Dieter Pauli 
(R. F. Germania). Formații 
probabile :

DINAMO : 
nic, Nicolae, 
nescu 
Custov 
Orac.

Moraru — Red- 
L Marin, Stă- 

Mărginean 
- Țălnar,

Dragnea, 
Augustin,

F.C. LIVERPOOL :------------ Grobbe-
Ixar — Neal. Lawrenson, Han
sen, Kennedy — Lee, Johnston, 
Souness, Whelan — Dalglish,Souness, 
Rash.

drumul spre victorii, este, 
fără îndoială, și meritul pu
blicului, efectul încurajări
lor pe care zecile de mii de 
spectatori le-au adresat e- 
chipei, cu căldură, cu în
țelegere și cu... răbdare.

Azi, meciul este mai greu 
ca oricînd, pentru că Di
namo incepe totuși partida 
cu un handicap care, pen
tru calificare, îi impune o 
victorie la două goluri. De 
aceea, încurajările publicu
lui sini cu atât mai necesa
re, rolul lor în desfășura
rea partidei va fi cu atît 
mai important Avem con
vingerea că azi după-amia- 
ză tribunele marelui nostru 
stadion vor fi permanent a- 
iături de jucătorii români. 
Cu toată căldura ! Neîntre
rupt ! Neobosit ! Să-i facem 
pe fotbaliștii noștri să sim
tă că ii încurajăm cu dra
goste, că sintem alături de 
eforturile lor, că le stimăm 
nu numai performanțele de 
pînă acum ei și dăruirea 
(pe care sintem siguri că o 
vor arăta) pentru atingerea 
obiectivului pe care și l-au 
propus, acela de a-și 
fiea o performanță și așa 
neatinsă pină acum.

Stimați spectatori,

live, într-un total spirit de 
„fair-play“. Astăzi, 
dionul „23 August", 
un public entuziast, 
binte, veritabil „al 
jucător al echipei", 
același timp un public co
rect, disciplinat, care știe să 
respecte partenerul de între
cere al echipei favorite.

în mod special, spectatorii 
de azi trebuie să evite orice 
fel de incidente care ar pu
tea atrage neplăceri clubu
lui organizator. Se cunoaște 
exigenta maximă cu care 
U.E.F.A., prin observatorii 
săi, urmărește perfecta des
fășurare a meciurilor din 
competițiile sale, din punct 
de vedere al ordinii și dis
ciplinei spectatorilor. Se 
cunosc de asemenea măsu
rile severe pe 
european 
încălcare 
sale. De 
a-i pune 
cute pc 
fotbalul 
carea cu

pe sta- 
dorim 

fier- 
12-lea 

dar in

ampli-

Fagan, care a 
acorda o mai 

presei in 
astăzi, a

Antrenorul J. 
anunțat că va 
lungă convorbire 
cursul dimineții de 
caracterizat astfel partida-retur 
cu Dinamo București : „Numai 
e nevoie si spun că ne așteap-

Urăm 
noastre 
examen 
tăzi.
va 
pină 
mai 
ter-cluburi _ _ ___
deplin meritată, făcînd totul 
spre a-și deschide drumul spre 
Roma !

mult succes echipei 
campioane in marele 
pe care ÎI susține as- 

Sîntem convinși eă ea 
demonstra eă ajungerea 
in penultima fază a celei 
importante competiții in- 

europene este pe

fotba- 
liștii de la Dinamo contează 
pe sprijinul dumneavoastră 
și doresc să împartă cu 
dumneavoastră satisfacția 
unui rezultat de mare pres
tigiu internațional !

Făcînd apel la încurajă
rile publicului, trebuie să 
subliniem insă, in același 
timp, că aceste încurajări 
trebuie să fie deplin spor-

care forul 
le ia în caz de 
a recomandărilor 
aceea, să 
in situații 

campionii 
românesc.
diverse obiecte pe 

teren, mai ales cu acele pe
tarde de prost gust (c. e 
pot produce răniri jucăto
rilor sau unor spectatori) 
trebuie eliminată cu desă- 
vîrșire, pentru că — între 
alte neplăceri — o aseme
nea practică poate atrage 
amenzi și sancțiuni grave.

Cu încrederea că publicul 
bucureștean va fi și astăzi, 
ca în atitea alte ocazii, la 
înălțimea reputației sale de 
competență, corectitudine și 
entuziasm sportiv, ne ală
turăm dumneavoastră, sti
mați spectatori, în urarea : 
HAI DINAMO ! SUCCES 
DINAMO !

evităm 
neplă- 
noștri, 
Arun-

I vigoarea ata- 
ui stelist (in- 

Din setul 3. 
re au folo- 

I Căta-Chițiga, 
w), Gîrleanu, 
pănoiu (Gheor- 
lezlănțuit. Joc 
I de public, 

fottate bine 
■Tilcă — I. Ni- 
liu — F. Radu 
I A. Dinicu.

I
I

1
I

FINAL
27 26 1 80:13

27 23 4 74:25

lihail VESA

(prin te’.e- 
lebut din ul- 
ului final al 
spus echipele 
să retrograde- 
ești — A.S.A. 
1 Mureș. Lip- 
bcul a fost 
Mureșenii au 
teren a ju- 

N. Pop, Re- 
[3—1 (12, 16, 
puni : Radu- 
lădătgscu de 
pectiv Ra- 
fezekely. In 
I următoare, 
Idea — Cal- 
I a dat loc 

de vioaie 
E&crate de 
■echipe au 
fctacu’.os, in
tre au sus- 
li. Aceștia, 
Iși la blocaj, 
tie, Terbea 
tîștigat cu 
B. De la în- 
Bbine Ion și 
B partidă : 
■ia Mare — 
1-1 (-9, 3,
■ 1 jucat fără 
H fără an
in), suspen- 
Bat : Marc, 
H respectiv
■ Bune arbi-
■ — V. Ran- 
B- V. Dumi- 
■— V-role-

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SRRARINI
I
■

Din activitatea cluburilor sportive școlare

„Șl PUBLICUL TREBUIE
SĂ SUSȚINĂ 90 DE MINUTE

ECHIPA FAVORITĂ"
(Urmare din pag. 1)

ram Ia trei metri de poartă, 
dar durerea m-a împiedicat să 
reiau în gol o minge destul 
de simplă. La 2—0 nu ar mai 
fi fost probleme. Fusesem 
mult mai buni. După pauză 
mi-am tras și mai mult pi
ciorul — nu se făceau schim
bări pe vremea aceea — și 
am pierdut cu 2—1 un meci 
ca și ciștigat, in fața echipei 
care avea să toace pînă la 
urmă finala 
piardă după

cu Italia și să o 
prelungiri...

— Ce zici 
verpool?

de meciul cu Lu-

— 11 aștept cu nerăbdare. 
Mai ales că e o echipă cu 
care am jucat acum 53 de ani, 
la București, pe arena Venus, 
lingă Opera de astăzi. Atunci, 
Ripensia mea a pierdut cu I—2. 
Țin minte că ăi de la Liver
pool erau niște jucători pu
ternici. dar nu le-a fost prea 
ușor. Și mare mi-a fost bucu
ria cînd am auzit și am simțit 
la radio că nu le-a fost ușor 
nici cu Dinamo.

— Ce șansă îi acorzi 
namo ?

— Mai mare decît în 
cu Hamburg. Se adună

Iui Di-

meciul
ei, bă-

DE UNDE A PORNIT DUCADAM a ■ ■

11
11
ii 
in 
io

I « 19

38
38
38

IIN AL

16 :55
16 49:59
16 44:53
16 44:69 38
17 43:61 37 

îl :69 35 I

de Brati- 
vorbit și 

nu putem

înainte 
am mai 
spus că 
bine că de vreo 

ani sînt dintre cei

ieții, ca și 
slava, cînd 
cînd ți-am 
pierde. Știi 
cincizeci de
care cred in talentul fotbalis
tului român și tot așa am ră
mas.

— Ce părere ai de rolul tri
bunei ?

— Tribuna are un rol foarte 
mare. După mine, tribuna re
prezintă 30 la sută din victo
rie. Dar pentru asta și tu, 
spectator ule. trebuie să JOCI 
90 de minute, fără întrerupere, 
așa cum i-am auzit și pe spec
tatorii englezi, la radio, acum 
două săptămîni, rusținîndu-și 
echipa favorită. In meciul cu 
Liverpool publicul nostru tre
buie să întreacă publicul engLez. 
Victoria depinde in mare mă
sură și de felul In care omul 
din tribună se simte solidar cu 
jucătorul. Și la bine șl la rău.

— Unde vezi meciul T

— Mă lntUnesc cu Vasi De- 
heleanu și cu Beke. mijlocașul 
și interul Ripensiei de pe vre
muri. Avem o invitație la co
lor. Mare minune și colorul 
ăsta. Simți mirosul ierbii. Și 
e un miros care nu se uită...

Cu aproape doi ani In urmă, 
un fotbalist a fost curtat de 
mai multe 
s-au aflat 
tagonistele 
versitatea 
„Disputa** 
„mari" a fost tranșată repede 
și Ducadam, portarul formației 
U.T.A., căci despre el este 
vorba, a luat drumul Bucureș- 
tiului și a poposit in curtea 
clubului din Ghencea. Faptul 
că la Steaua Ducadam este 
rezerva lui Iordache nu-i scade 
cu nimic din prestigiu. Ior
dache fiind un mare portar, 
aflat în formă remarcabilă de 
luni de zile. Cert este că si 
Ducadam rămîne un portar de 
real talent și la fel de cert 
este faptul că foarte puțini 
știu de unde a plecat, locul 
In care a făcut el primii pași 
în fotbal. „La U.T.A.** sînt cei 
mai mulți tentați să răspundă. 
„Nu, susține cu fermitate pro
fesorul Constantin Călinescu, 
unul dintre ambițioșii căută
tori arădeni de talente. Duca
dam a plecat de la noi, de la 
C.S.Ș. Gloria, iar primul lui 
antrenor a fost Dușan Gavri
lovich Și, de altfel, 
singurul «produs» ai 
nostru școlar. Vuia, 
Găman sint alți trei 
cunoscuți, eare apără 
zent culorile echipelor U.T.A. 
și «Poli» Timișoara. Și după ei 
vin încă mulți alții...**.

Așadar, Clubul sportiv șco
lar Gloria. înființat tn 1970. 
L-am vizitat nu demult, am 
stat de vorbă cu directorul lui, 
cu profesorii-antrenori. Sint 
opt. O forță. Iată-i : Dan Bol
duma, Antoniu Bakos, Ion Pă-

cluburi, printre care 
și două dintre pro- 
primei divizii. Uni- 
Craiova și Steaua, 
dintre cele două

nu este 
clubului 
Vușcan. 
jueători 
in pre-

trașcu, Viorel Mitrea, Marius 
Demian, Gheorghe Damian, 
Mircea Henegaru și. cel amin
tit mai sus. Constantin Căli- 
nescu. Ei sînt cei care se o- 
cupă de pregătirea celor a- 
proape 300 de elevi-fotbaliști, 
eșalonați în 16 grupe pe cate
gorii de vîrstă, de la clasa a 
V-a pînă la a XlI-a. Sigur că 
numărul mare de jucători im
pune și un volum sporit de 
muncă. Cei mai mulți dintre 
profesori realizează acest vo
lum, pentru că numai așa se 
explică rezultatele bune ale 
echipelor clubului în campio
natele la care participă. Astfel, 
formațiile pregătite de Dan 
Bolduma și Constantin Căli- 
nescu se află in lupta directă 
pentru un loc la turneele fi
nale ale juniorilor republicani 
I și II. Dacă vor reuși, ar fi 
o premieră pentru C.S.Ș. Glo
ria, care pină acum și-a făcut 
o._ glorie doar din a da cei 
mai buni juniori ai ei clubului 
U.T.A.. spre care au plecat, din 
1978. nu mai puțin de 53 de 
iucători !? Spre U.TA., ea și 
spre Strungul (care are 6 ju
cători " " ~
Rapid (3). . _
nova. Victoria Ineu (în total 
8) sau alte echipe divizionare 
vor pleca și in viitor jucători 
crescuți Ia Gloria. Deoarece 
așa e firesc, aceasta fiind „fi
liera". Iar printre cei 300 se 
află destui înzestrați cu însu
șirile necesare practicării fot-

de la C.S.Ș. Gloria), 
C.F.R.. Șoimii Li-

balului de performantă. Vom 
enumera doar zece : I. Naghi, 
L. Costin, I. Tucudean, A. 
Labu, S. Iancu, I. Moț. S. 
Lascu, N. Beșierman, T. Varga, 
Gh. Rcnț. „Fiecare dintre a- 
ceștia, susține* C. Călinescu, 
are în... tolba sa bastonul de 
divizionar «A», unii se află 
deja la U.T.A. și Strungul si 
numai de ci depinde dacă ii 
vor urma pe Ducadam și Vuș- 
can, cel care a fost în Austra
lia și care a ajuns acum titu
lar în «ll»-Ie liderului seriei 
a IlI-a a Diviziei -.B», «Poli» 
Timișoara..."

Sigur că de ei depinde, dar 
— considerăm noi — nu numai 
de ei. Ascensiunea talentelor 
Aradului spre marele fotbal 
depinde în mare măsură și de 
calitatea pregătirii lor, a cărei 
ștachetă POATE fi ridicată 
mai sus și de atenția acor
dată de asociațiile orașulbi (și 
nu numai ele) lărgirii conti
nue a bazei materiale atît de 
necesare. Pentru că. orice s-ar 
spune, pe cele două terenuri 
din „Cetate" activitatea este 
mult prea... concentrată și se 
desfășoară non-stop de dimi
neață pînă seara. Strungul a 
promis ajutor Gloriei in pri
vința amenajării 
teren. Și U.T.A.

încă unui 
a promis 

cindva. Și Rapid. Totul e ca 
să prindăaceste promisiuni

viață. în folosul întregului fot
bal arădean.

laurentiu DUMITRESCU

Campionatul speranțelor

INVITAȚIE DE 1 MAI SCHIMBARE DE LIDER

In stațiunile Cap Aurora, Eforie Nord și Eforie Sud
Cu ocazia zilei de 1 Mai, I.T.H.R. 

nizeeză excursii în stațiunile : Cap 
Nord ți Eforie Sud.

STAȚIUNEA CAP AURORA este cel
plex turistic de pe litoralul românesc al Mării Negre. 
Dispune de : 10 hoteluri cu denumiri de pietre pre
țioase : Granat, Agat, Coral, Diamant, Opal, Safir, 
Rubin. Onix, Cristal, Topaz, de opt restaurante ți de 
numeroase piscine și terenuri de sport. Din punct de 
vedere arhitectonic complexul este socotit unul din 
cele mai frumoase din Europa.

In partea de sud a stațiunii se află complexul 
.,Cătunul" care este compus din citeva unități distinc
te : cofenea. cherhana cu specialități pescărești, o 
cramă cu vinuri șl mincoruri dobrogene.

EF' RIE NORD este una din cele mai vechi stațiuni

București orga- 
Aurora, Eforie

moi more com-

d. pe litoralul românesc. Prin ridicarea a numeroase 
edificii nor, ea a devenit o stațiune modernă, care 
funcționează in tot cursul anului. Hotelurile Bran, 
Baga, Bradul, Azur, Draaa, Union si Neptun sini dis
puse in grup in partea de nord a stațiunii, pe fa
leză, tn apropiere de plajă, erei nd o plăcută ambian
ță. Cei oare vor 
ou avantajul că

In Eforie Nord 
Rapsodia. Nunta 
ti programe folclorice naționale.

Stațiunea EFORIE SUD poate primi oaspeți In 
hotelurile : Flamingo, Cosmos, Măgura, Parc, Turist, 

Informații șl înscrieri ta toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R. Bucure,ti.

fi oazați la hotelul de lux Europa 
toate camerele sînt orientate spre

funcționează restaurante (Berbec, 
Zamfirei) cu bucătărie românească

Duminică s-au disputat și me
ciurile etapei a 29-a a campio
natului speranțelor. De astă dată 
rezultatele înregistrate n-au mal 
surprins prin proporțiile scoru
rilor, dar etapa a avut darul să 
aducă o modificare esențială In 
clasamentul întrecerii. După o 
lungă cursă de urmărire, lată, 
campioana ediției trecute, Uni
versitatea Craiova, a preluat șe
fia clasamentului. Deocamdată la 
golaveraj, dar echipa 
de Nicolae Zamfir mal 
susținut și trei partide 
eu A.S.A. Tg. Mureș, 
propriu, cu F.C. Bala 
F.C. ' -----------

pregătită 
are de 
restante, 

pe teren 
Mare și 

Argeș, In deplasare. Foarte 
tare vine pe exterior — ca să 
folosim un termen din cursele at
letice — Dinamo București, care 
are și ea cîteva restanțe șl pe 

lo rr'rjr ntsttiza. orimim. fi-

nalul campionatului 
mai pasionant.

devine tot

Cv.1. UNIV.
2. Rapid
3. F.C. Baia
4. Dinamo
5. Steaua
6. F.C. Argeș

26 
29

M. 28
26
28 
27

7. A.S.A. Tg. M. 28
8. F.C. Bihor 29
9. Corvinul 29

10. Petrolul 29
11. Jiul •) 29
12. Dunărea 29
13. Sp. stud. 29
14. Chimia ♦) 29
15. S.C. Bacău 29
16. C.S. T-viște 29
17. Polit. Iași 29
18. F.C. Olt

•) Echipe 
minc-te.

16 I
16 (
12 16
13 1
13 6
13 f
12 f
13 3
11 7
12 5
13 4
10 5
6 11

10 5
8 5
9 3
9 2
7 f

penalizate

4 46-17 
7 45-24 
6 47-21
6 50-25

60-45
29- 22
52-46
51-37
48-44
40-44
36-37 28
36-47 25
23-35 23
35-49
30- 44
42-75
42-81 

_ 40-59 
cu două

9
8 

10
13 
11 
12 
12
14 
1*2
14 
16 
17 
17
15

28
38
34
33
32
32
30
29
29
29

23
21 
21 
21
20

S.UA


Cdliîicarca echipei României pcnlruC.E.dc baschet rufide

O PERFORMANȚĂ DINĂ, DAR
ÎN FINALĂ VA FI MULT MAI OREU

Conform așteptărilor, repre
zentativa de cadete (junioare 
II) a României s-a calificat 
(alături de echipa Olandei) 
pentru Campionatul european 
rezervat acestei categorii de 
baschetbaliste, ocupînd locul 
I — neînvinsă — în turneul 
desfășurat în Sala sporturilor 
„Vrancea" din Focșani. Și, cu 
toate că în meciurile cu selec
ționatele Olandei și Israelului
-------- Premiile turneului

Orly Grossman (Israel) — 
coșgeterâ : 47 p.

Petra Weedi (Olanda) — 
cea mai tehnica jucătoare.

CJ.E.F.S. Vrancea (preșe
dinte lancu Pătrașcu) — pen
tru organizarea ireproșabila.

s-au realizat scoruri destul de 
clare (58—46, respectiv 86—59), 
se cuvine subliniat că succe
sele au fost obținute în fata 
unor echipe aflate intr-un re
marcabil progres valoric (mal 
cu seamă in ceea ce privește 
pe sportivele olandeze). Pe de 
o parte, faptul reliefează va
loarea calificării, iar pe de 
altă parte scoate în evidență 
nivelul ridicat la care a ajuns 
baschetul feminin din Europa, 
inclusiv cel practicat de ca
dete. Prin această prismă, a- 
pare evident faptul că în Ita
lia. unde se va desfășura cam- 
Dionatul european. misiunea 
baschetbalistelor românce va fi 
mult mai dificilă decit la Foc
șani și că, pentru a se califica 
în grupa A a competiției (ceea 
ce înseamnă grupa locurilor 
1—4 așa cum s-au petrecut 
lucrurile la edițiile din anii 
1978 și 1980 ale „europenelor"), 
ele vor trebui să se pregătească 
cu cea mai mare exigență, ne- 
îngăduindu-și nici un rabat de 
la muncă și disciplină. La Pe
rugia și Marschiano (unde vor 
avea loc întrecerile grupelor 
preliminare ale C.E.) vor fi 
prezente formații creditate cu 
performanțe superioare selec
ționatei Olandei docul 10 la 
ultima ediție a C.E.) care în 
mod evident, vor fi adversare 
mai dificile decit cele de la 
Focsani.

Referindu-ne la turneul din 
moderna Sală a sporturilor 
„Vrancea" (gospodărită cu 

grijă de responsabilul bazei, 
Mircea Onea), subliniem că e- 
chlpa de cadete a României a 
prestat în majoritatea timpului 
un joc modern, activ (și chiar 
agresiv) în apărare, cu dese 
intercepții Și contraatacuri cu 
acțiuni poziționale care au fa
cilitat crearea situațiilor fa
vorabile de aruncare la coș. 
Gabriela Petre, Roxana Ștefan, 
Elena Vasile, Aurora Dragoș, 
Antoaneta Barbu, Gabriela 
Nagy au fost componentele de 
bază ale echipei, iar Tunde 
Enyedi, Gabriela Pandrea și 
Anemarie Gera s-au făcut u- 
tile atunci cînd au intrat pe 
teren. Prea puțin folosită pen
tru a i se acorda un califi
cativ, Maria Vigh.

Apreciem. însă, că jocul e- 
chipei române poate fi îm
bunătățit. de pildă, prin evi
tarea momentelor dc panică în 
perioadele in care adversarele 
aplică apărarea „zonă-presing" 
(așa cum s-a petrecut in re
priza I a meciului cu forma
ția Olandei, cînd adversarele 
s-au desprins destul de net 
datorită acestei formule de
fensive). O problemă o con
stituie și absenta unei jucă
toare cu talie de excepție (1,90 
m și mai înaltă). Este drept, 
o astfel de junioară există 
(Delia Cuzic, 1,93 m. provine 
de la C.S.Ș. Botoșani antre
nor Mircea Weisser), dar tî- 
năra baschetbalistă este prea 
puțin experimentată pentru a 
face fată unei competiții in
ternaționale de amploare. Spe
răm. însă, că și Delia Cuzle, 
ca și alte dteva" junioare cu 
talie de excepție (prezente în 
divizionarele „A* si „B") vor 
izbuti să facă saltul valoric 
pentru a deveni utile lotului 
national în cel mai scurt timp.

Referitor la selecționata de 
junioare I. participantă în a- 
tară de concurs, se cuvine _ să 
evidențiem evoluția Rodicăi 
Jugănaru, Edîlhei Maihe și 
Iuliei Alioman, mal ales a pri
mei care s-a remarcat nu doar 
prin precizia aruncărilor la 
coș de la distantă ci și prin 
combativitate în apărare și 
clarviziune în colaborarea cu 
coechipierele sale.

Dumitru STÂNCULESCU

JUNjOUII ROMÂNI - PAI8U 
LOCURI I ÎN TURNEUL

BE LUPTE DIN UNGARIA
Turneul internațional de 

lupte libere (juniori mari), 
desfășurat in Ungaria, a pri
lejuit o frumoasă afirmare a 
tinerilor noștri sportivi, care 
au cucerit patru locuri I și 
primul loc în clasamentul pe 
echipe (înaintea formațiilor 
Ungariei, Bulgariei și Polo
niei). Cele patru victorii au 
fost realizate de Dumitru Dră- 
ghici (cat. 48 kg). Dorinei Bîrcu 
(cat. 52 kg), Gheorglie Mițu 
(cat. 82 kg) șl Alexandru Ko- 
teles (cat. +100 kg).

ECHIPA ROMÂNIEI A ClȘTIGAT 
TURNEUL DE BASCHET (juniori)

DE LA ALEXANDRIA
ALEXAADELLA, 24 (prin telefon). 

Turneul internațional de basciiet- 
j un iod desfășurat în Sala sportu
rilor din localitate a fost cl$ttsat 
de prima reprezentativă a Ro
mâniei. Clasament tnal : 1. Ro- 
mânia I t p. 1. Ungaria 5 p. X 
Bulgaria 4 p. 4. România n 3 p. 
Coșgetenul competiției: Viorel A- 
lexandru — ap.

Marți, selecționata I a dispus 
clar de echipa Bulgariei : 103—75 
(45—13). Marcatorii echipei ro
mâna : Tzachls 27, Constantin 24, 
Szabo 21. Pintea 14, Reisenbucbier 
5, Tace S, Ivanov t. în ceîĂ'-aH 
Joc al zilei : Ungaria — Româ
nia H (cădeți) 80—S3 (3S—31).

Florian DUMITRU — eoresp.

TURNEUL DE BOX 
DE LA SAINT NAZAIRE

în turneul de box de la 
Saint Nazaire (Franța). în li
mitele categoriei semiușoare, 
pugilistul român Cornel Sili- 
tră l-a învins la puncte, cu o 
decizie de 4—1, pe italianul 
Michelle Caldavella. La cate
goria ușoară. Mircea Fulger 
l-a întrecut, tot la puncte (de
cizie 5—0). pe Nejib Zaddem 
(Tunisia). La categoria muscă. 
Constantul Titoîta a pierdut la 
puncte meciul cu Redzep Rcd- 
aepovski (Iugoslavia).

VICTORIEI..
clasamentele mondiale — 
înțelegem și mai bine di
mensiunile „miracolului sue
dez", indiscutabil fenomenul 
cel mai spectaculos in te
nisul de azi.

Cum se explică această 
„avalanșă nordică" ?

Se poate vorbi, in primul 
rind, de o tradiție bine cul
tivată ți, desigur, de o 
„școală" sănătoasă, cu un 
număr mare de practicanți, 
cu o pregătire tehnici de 
bază foarte bună a tinere
lor talente (in special a 
„liftului", specific jocului pe 
zgură). Ar putea intra în 
discuție și trăsăturile tem
peramentale care se potri
vesc de minune exigențe
lor tenisului de azi (echi
libru nervos, capacitate de 
concentrare, stăpinire de 
sine, rezistență psihică) in 
care se joacă, la nivel înalt, 
practic tot timpul anului. 
Și nu putem uita, bineîn
țeles, existența modelului 
reușitei perfecte a lui Borg, 
care a avut darul de a da 
urmașilor lui acea încredere 
in propriile puteri care 
transformă un jucător bun 
intr-o vedetă, un posibil în
vingător intr-un ciștigător 
sigur— "

tncercind o apropiere a 
acestui fenomen cu unul 
similar din sportul mondial 
al ultimilor ani, ne vom 
gindi imediat la exemplul 
gimnasticii femimne româ
nești, socotit și el, din a- 
fară, un adevărat miracol. 
A fost, la început, uimi
toarea Nadia Comăneci, 
campioană unică, un Borg 
al gimnasticii (în perfor
mante dar ți in tempera
ment), etalon față de care 
se fac toate referințele. Și 
din aceeași sevă au venit 
urmașele Nadiei — ieri E- 
milia Eberle, azi Ecaterina 
Szabo ți Lavinia Agache, 
mîine Daniela Silivaș —, 
care, ca ți Wilander, nu 
ți-au spus încă ultimul cu- 
vint.

Vladimir MORARU

SPORTIVI ROMANI LA C.E.

VOCAȚIA
A trecut un an de cînd 

Bjorn Borg a abandonat, la 
26 de ani, tenisul competi- 
țional, după ce adunase cel 
mai spectaculos palmares 
al ultimului deceniu. Pro
babil că a trebuit să-ți 
piardă marea vedetă pen
tru ca tenisul suedez să 
devină el însuși, la nivel 
de ansamblu, marea vedetă 
a tenisului european. Cu 
doi'ani in urmi, inainte ca 
Borg si fi părăsit competi
ția. Mats Wilander, ctț- 
tiga, la 13 ani neimpliniți 
— bătind recordul de pre
cocitate al ilustrului său 
compatriot —, internaționa
lele Franței la Roland 
Garros. N-a fost un acci
dent, Wilander avea si a- 
jungă rapid in ritului ce
lor mai bune rachete ale 
lumii, alături de John Mc
Enroe, . Jimmy Connors ți 
Ivan Lendl, nu puțini fiind 
cei care il consideră jucă
torul mondial nr. 1 al te
nisului pe zguri.

Dacă Wilander a fost re
velația anului 1982, sezonul 
următor avea să-l aducă in 
prim-plan pe ți mai iînărul 
său compatriot Stefcn Ed
berg, campion mondial de 
juniori la 17 ani, semifi- 
nalist, finalist ți chiar în
vingător in turnee de Grand 
Prix.

Nici n-a trecut bine va
lul comentariilor elogioase 
la adresa prezumtivului suc
cesor al lui.„ Wilander ți 
un nou nume se impune a- 
tenției: Henrik Sundstrom 
ciștigă turneul de la Monte 
Carlo, primul „clasic" eu
ropean pe zguri al circui
tului, scoțind succesiv din 
luptă o serie de rachete 
bine cotate, pentru a ter
mina, in finală, cu._ Wi
lander, conaționalul ți co
legul lui de generație

Adăugindu-i pe „mai 
vârstnicii" Anders Jarryd 
(23 de ani) ți Joakim Nys- 
trom (21 de ani), jucători 
bine cotați — situați prin
tre primii 30 de jucători in

GIMNASTICĂ
Au plecat în Italia, pentru 

a participa la cea de a 4-a 
ediție a Campionatelor euro
pene de gimnastică — juni
oare tinerele sportive Daniela 
Silivaș. Aurelia Dobre, Euge
nia Golea și Raluca Bugner. 
Tara noastră va fi reprezen
tată. de asemenea, si în com
petiția masculină de următorii 
sportivi : Marian Rizan. Marius 
Tobă. Marius Gherman, Ma
rian Tcodorescu. Campionatele 
europene de junioare și juni
ori vor avea loc la Rimini.

HALTERE
Orașul Vitoria, din nord- 

vestul Spaniei, va găzdui cam
pionatele europene de haltere, 
rezervate seniorilor. Marea 
întrecere continentală — ultima 
de mare anvergură înaintea 
Olimpiadei — este programată 
între 27 aprilie și 1 mai. La 
întrecerile din orașul Iberic 
vor lua startul aproape 200 
de halterofili din 24 de țări, 
printre care și șapte sportivi 
români care s-au pregătit in
tens sub conducerea antreno
rilor Ștefan Achim și Iile

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX •' TELEX • TELEX

AUTOMOBILISM o Marele pre
miu de formula II de la Thrux- 
ton (Anglia) a fost cîștlgat de 
Mike Thackwell (Noua Zeelandă) 
pe „Ralt Honda", cu o medie o- 
rară de 197,99 km, urmat la 21:87 
de Christian Danner (R.F. Ger
mania) pe „March BMW". ta 
clasamentul campionatului euro
pean conduce Thackwell ou 34 p, 
urmat de Roberto Moreno (Brazilia' 
15 p • „Raliul Salari* s-a înche
iat ta Nairobi cu victoria suedezu
lui Bjorn Waldegaard („Toyota") 
care s-a aflat pe primul loo de-a 
lungul celor 5 200 km al întrece
rii. El a fost urmat de finlande
zii Rauno Aaltonen („Opel Man
ta*) la 11 secunde șl Hannu Mlk- 
kola („Audi Quattro*) la 21 de 
secunde. în clasamentul campio
natului mondial al plloților de 
raliu conduce Mlkkola, 44 p, ur- 

Ienciu-Dociu. Iată lotul și cate
goriile la care vor lua parte re
prezentanții României : Ghcor- 
ghe Maftei (cocoș). Gclu Radu 
(pană), Dragomir Cioroslan 
(semimijlode). Petre Beeheru 
(mijlocie), Vlad Nicn (semi
grea). Vasile Groapă (grea- 
ușoară) și Ștefan Tașnadi 
(grea).

Iată programul pe zile : vi
neri, 27 aprilie : est muscă și 
cocoș ; simbătă, 28 aprilie : 
cat pană și ușoară ; duminică. 
29 aprilie : eat semi mijlocie și 
mijlocie ; luni. M aprilie : eat 
semigrea și grea-ușoară : marți, 
1 mal : eat grea și supergrea.

AU LUAT SFlRȘIT C.M. DE SCRIMA PENTRU TINERET
Ultima probi a cam

pionatelor mondiale de scri
mă pentru tineret, des
fășurate la Leningrad, spada, 
a fost cîștigată de sovieticul 
Serghei Kravciuk, care I-a în
vins în finală cu 12—11 pe 
vest-germanul Reinhardt Ber
ger. Pentru locul trei : Mar
cello Randazzo (Italia) — An- 
drous Kajak (U.R.S.S.) 10—7.

mat de Stig Blomquist (Suedia) 
35 p.

CALAREE • Cea de-a «-a edi
ție a Cupei Mondiale la obsta
cole, desfășurată la GSteborg, a 
fost cîștigată de canadianul Ma
rio Deslauriers (pe „Aramls*) cu
4 p penalizare, urmat de Nelson 
Pessoa (Brazilia, pe „Larramy")
5 p șl Norman Dello Jolo (S.U.A., 
pe ,4 love you*) I p.

CICLISM • Etapa a doua a 
cursei oare se desfășoară in Co
lumbia a tout cîștigată de Ma
nuel Guttierez (Columbia), 105 
km In 3h >4:54. In clasamentul 
general oonduce americanul Greg 
Lemond, urmat la 3 secunde de 
Martin Ramirez (Columbia) șl la 
4 secunde de Guttierez.

GIMNASTICA • Turneul mas
culin de la Beijing a fost cîștl
gat de Li Ning (R.P. Chineză),

MECIURI DE MARE
Astăzi, meciurile decisive pen

tru calificarea in finalele cupe
lor europene. Partidele retur ale 
semifinalelor vor desemna forma
țiile care-șt vor disputa lntîieta- 
tea tu UnaleJa programate in 
luna mai. Despre tntnnlrea din
tre Dinamo București șl F.C. Li
verpool au ne vom ocupa ta rtn- 
durUe care urmează, ea fiind 
prezentată tn altă parte a zia
rului. Vom trece ta revistă ce
lelalte confruntări (programate
astâ tearâ).

în rin sa meniul pe puncte 
pentru Marele premiu al na
țiunilor. alcătuit după prezen
tele în tabloul eliminărilor 
directe, pe primul loc s-a cla
sat U.R.S.S. cu 69 p, urmată 
de Italia 55 p. R.F. Germania 
34 p. Franța 33 p. România 
21 p, Polonia 20 p. R.D. Ger
mană U p, Ungaria 18 p etc.

30,40 p, urmat de Iurl Balabanov 
(U.R.S.S.) 59 p.

HOCHEI PE GHEATĂ • ȚSKA 
Moscova a pierdut primul joc tn 
campionatul unional după 40 de 
etape 5 1—3 cu S.K.A. Leningrad, 
dar continuă să oonducă cu un 
avana de 24 p față de Spartak 
Moscova.

HOCHEI PE IARBA • tn meci 
amical feminin, la Moscova : 
U.R.S.S. — R.F. Germania (cam
pioană mondiali) 4—1 (2—0).

SCHI • Proba feminină de t 
km din concursul de schi fond 
de la Svansteln (Suedia) a re
venit norveglencei Berlt Aunll tn 
10:35,0.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Alx-en-Provence, 
file Năstase a fost Întrecut cu 
0—4, 0—2 de Roland Stadler (El
veția) .

Europa la ora cupelor continentale

ATRACȚIE IN RETURUL SEMIFINALELOR
In tabelul de mal jos, publicăm 

rezultatele din prima manșă a 
semifinalelor, care au fost, după 
cum se vede, destui de atrtnse șl 
parcimonioase ta goluri : doar U 
ta 0 jocuri 1 Vor fi acum mal 
multe goluri t Foarte posibil, 
dacă avem tn vedere faptul că 
dorința echipelor care joacă pe 
teren propriu aste să marcheze 
dt mal muHe pentru a-șl asigura 
calificarea.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Dinomo Buc.- F.G Lhorpool (0-1)
AS. Bom - Dundas United (0-2)

CUPA CUPELOR
Aberdeen - F.G Forte (0-1)
luventu* - Manchester Unlted(1-lj 

CUPA U.E.FX
Tottenham - Halduk Split (1-2) 
Anderiechl - Nottingham Forest (0-8)

tn C.C.X, AJ5. Roma are o mi
siune dificilă tn fața Iul Dundee 
United. Pentru a ea califica — 
șl a susține la M mal finala pe 
Stadionul oUmplo din capitala 
Italiei — formația din Roma va 
trebui să eiștige la trei goluri 
diferență. Handicapul a mare, 
mal cu seamă că in etapa de 
simbătă echipa Iul Lledholm nu 
a prea strălucit la Avelllno (2—2) 
șl se pare că a Ieșit din cursa 
pentru etștlgarea titlului de cam
pioană a țării, obiectiv pe care 
și l-a dorit atit de mult. Pe de 
altă parte, Dundee United (sîm- 
bătă 1—1 cu F.C. Dundee) a fă
cut un joc prudent tn derbyu) 
local pentru a-și menaja jucăto
rii In vederea partidei de azi. tn 
prezent. United ocupă locul trei 
tn campionatul scoțian, după 
Aberdeen șt Celtic.

In CUPA CUPELOR ambele 
meciuri sînt atractive. Aberdeen, 
care se află lntr-o formă deose
bită, după o serie de victorii in 
campionat (unde are mari șanse 
să eiștige titlul), primește replica 
lui F.C. Porto (a doua clasată 
tn campionatul portughez, dumi
nică 3—9 cu Varzlm) șl îșl pro
pune o victorie la două goluri, 
lucru deloc Imposibil. In cealaltă 
semifinală, Juventus nu are un 
loc ușor cu Manchester United. 
O victorie a iul Platini. Be. 

nlek, Rossi et comp, ar da o 
mare satisfacție torinezUor, care 
se bucură de pe acum că „Juve* 
va fi campioana țării. Simbătă, 
lidera a Învins după un meci 
spectaculos pe Udlnese (3—2). 
Rossi a deschis scorul, Mauro a 
egalat, după care Zico a pre
luat conducerea pentru Udlnese 1 
A intrat tn joc Vignola (tn locui 
lui Platini) oare a punctat de 
două ori șl „Juve* a cîștigat 
partida la limită. Dar nici Man
chester United nu este o forma
ție oarecare, mai ales că azi vor 
reintra Wilkins șl Muhren, ab
senți la Jocul tur șl probabil 
Robson, deocamdată ușor acci
dentat. Manchester luptă cot la 
cot' cu Liverpool pentru clștiga- 
rea ligii, ocuptnd locul al doilea, 
la două puncte, după ce tn etapa 
de simbătă a dispus cu 4—1 de 
Coventry (două goluri fiind mar
cate de tfnărul Hughes — 21 de 
ani). Un scor egal (2—2 sau 3—3> 
șl firește o victorie l-ar aduce 
pe englezi în finala de Ia Basel 
(IB mal).

In CUPA U.E.F.A. este posibilă 
o finală engleză, Tottenham — 
Nottingham Forest T Aceasta nu
mai dacă Tottenham va Învinge 
pe Hajduk Split cu 1—0 sau la 
o diferență mai mare de două 
goluri. In jocul eu Arserial, pier
dut cu 3—2 de Tottenham. în
vinșii au jucat foarte bine. în 
frunte cu Archibald, autorul ce
lor două goluri ale lui Hotspur, 
în schimb, Hajduk a pierdut du
minică la Sarajevo (locul 14 în 
clasament) cu 1—0 și o dată cu 
aceasta primul loc in clasament, 
pe care l-a deținut pînă acum. 
Pe cealaltă „aripă* a semifina
lei, Anderlecht are o misiune 
extrem de grea In fața lui Not
tingham Forest (locul 4 în cla
sament, simbătă 5—1 cu Birmin
gham). Prima manșă a fost pa
sionantă, englezii marcind cele 
două goluri In ultimele șase mi
nute. Va putea fruntașa camnio- 
natului Belgiei să eiștige 'a trei 
goluri diferență ? Greu de pre
supus. Dar. în fotbal, șt Îndeo
sebi în cupele europene răsturnă
rile de scor au fost ta „ordinea 
zilei*. Să așteptăm, deci, rezulta
tele d" astăzi


