
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
în mari Întreprinderi industriale

DIN CAPITALĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XL - Nr. 10 691 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 27 aprilie 1984

1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, joi, 2$ aprilie, o vizită 
de lucru in mari întreprinderi 
industriale din Capitală.

Noua vizită de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, dia
logul cu făuritorii de bunuri 
materiale, cu reprezentant! al 
conducerii ministerelor $1 cen
tralelor industriale de profil, 
cu specialiști constituie o e- 
locventă ilustrare a preocupă
rii constante, stăruitoare a 
secretarului general al partidu
lui de a examina și stabili la 
fa(a locului căile și modalită
țile pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a planului 
national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a României pe 
1984 — pentru sporirea conti
nuă a calității și eficientei în
tregii activități. Au fost ana
lizate modul in care sint trans
puse in practică indicațiile și 
orientările formulate de secre
tarul general al partidului eu 
prilejul precedentelor intilniri 
de lucru cu aceste colective 
muncitorești, probleme de mare 
importantă pentru construcții
le de mașini și metalurgie, pen
tru întreaga industrie, O aten
ție deosebită a fost acordată 
creșterii productivității muncii, 
realizării exemplare a sarci
nilor cuprinse în programele 
prioritare privind ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, corespunzător ce
rințelor economiei noastre na
ționale și exigentelor la ex
port, reducerii consumului de 
materii prime, materiale, e- 
nergie, combustibil și manope
ră.

In contextul problemelor a- 
bordate, in timpul dialogului de 
lucru, privind perfectionarea 
întregii activități economice, 
un loc important a fost acor
dat aplicării ferme a acordului 
global, ca mijloc de stimulare 
a creșterii producției, a bene
ficiilor fiecărei unități, precum 

?i a veniturilor oamenilor mun
cii.

La analiza care a avut loc 
cu prilejul vizitei conducătoru
lui partidului și statului au luat 
parte tovarășii Gheorgbe Pană, 
Marin Enache, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, miniștri și alte ca
dre de couducere.

Primul obiectiv vizitat l-a 
constituit întreprinderea de 
țevi „Republica".

La uzina de țevi din oțeluri 
aliate și in secția cazane ener

getice, două noi și moderne 
capacități ale întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu * 
urmărit eu minuțiozitate orga
nizarea proceselor de fabrica
ție, mecanizate și automatiza
te, amplasarea in flux a agre
gatelor tehnologice, caracteris
ticile dimensionale și de cali
tate ale produselor, situația 
consumurilor materiale și e- 
nergetice, a costurilor de pro
ducție.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu constructorii de 
mașini de la marea întreprin
dere „23 August* a fost axat, 
îndeosebi, pe probleme vlzind 
continuarea procesului de mo
dernizare și înnoire a produc
ției.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea de 
mașini unelte și agregate a 

prilejuit o analiză aprofundată a 
modului in care colectivul a- 
cestei cunoscute unități indus
triale iși îndeplinește sarci
nile privind sporirea și mo
dernizarea producției, îmbu
nătățirea continuă a parametri
lor tehnici și funcționali ai 
mașinilor, creșterea calității 
și competitivității lor, spori
rea eficienței Întregii activități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat in continuare între
prinderea de motoare Diesel, 
unitate care, in spiritul indi
cațiilor date de secretarul ge
neral al partidului eu prilejul 
vizitei precedente, cunoaște o 
continuă dezvoltare și diversi
ficare a producției.

Pretutindeni, in unitățile vi
zitate, secretarul general al 
partidului a fost intimpinat de 
oamenii muncii bucureșteni cu 
cele mai ealde sentimente de 
dragoste și stimă, expresie a 
înaltei prețuiri de care se 
bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija per
manentă ce o acordă dezvol
tării și modernizării economiei 
naționale, înfloririi continue a 
patriei noastre socialiste și ri
dicării nivelului de viață ma
terial și spiritual al întregului 
popor. Ei și-au exprimat bo- 
tărirea fermă de a îndeplini 
și depăși sarcinile de plan pe 
acest an și pe întregul cinci
nal, de a intimpina cu reali
zări remarcabile ziua de 1 Mai 
și cele două mari evenimente 
cu profunde semnificații în 
viața întregii țări — a 40-a a- 
niversare a revoluției de e- 
iiberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Divizia „A“ de fotbal, etapa a 30-a

ÎN ZONA RETROGRADĂRII, CLARIFICĂRILE ÎNTÎRZIE
• Dunărea C.S.U. și Petrolul au obținut cite un punct prețios în deplasare # F.C. 

Baia Mare și-a îngreunat situația # Rapid n-a putut evita înfrîngerea la lași # C.S 

Tirgoviște — la prima victorie din retur I # Duminică — ultimul cuplaj interbucu- 

reștean al campionatului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Meciul A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo a fost aminat

ETAPA VIITOARE (duminică 29 aprilie)

F.G Bihor — S.G Bacău 1-0 (1-0)
F.G Argeș - Corvinul 2-0 (2-0)
Uni*. Craiova - Dunărea GS.U. 2-2 (0-1)
Politehnica lași - Rapid 2-0 (0-0)
F.G Baia Mare - Petrolul Ploiești 1-1 (1-0)
C.S. Tirgoviște — Jiul Petroșani 2-1 (1-0)
Steaua - F.G Oit 1-0 (1-0)
Sportul studențesc — Chimia Rm. V. 3-2 (1-2)

Universitatea Craiova - F.C. Olt (1-0)
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Bihor (1-4)
Dinamo - Sportul studențesc (3-0)
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0-4)
Conrinul Hunedoara - A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Petrolul Ploiești — C.S. Tirgoviște (0-1)
Steaua - Rapid (1-1)
F.G Argeș — F.C. Baia Mare (2-0)
S.C. Bacău - Dunărea C.S.U. (1-0 Cronicile etapei, in pag. 2—3

1. STEAUA 29 18 4 7 52-20 40
2. Dinamo 26 14 9 3 49-25 37
X Uni*. Craiova 30 15 6 9 50-26 36
4. Sportul stud. 30 15 6 9 46-34 36
5. F.G Argeș 29 16 3 10 36-26 35
6. F.C. Bihor 30 13 6 11 45-37 32
7. S.G Bacău 30 14 4 12 31-38 32
8. Politehnica lași 30 10 10 10 28-31 30
9. Chimia Rm. V. 30 12 6 12 37-45 30

10. F.C. Olt 29 9 11 9 31-21 29
11. Corvinul 30 11 7 12 42-38 29
12. Jiul Petroșani 30 11 7 12 26-35 29
13. Rapid 30 9 9 12 26-30 27
14. F.C. Baia Mare 30 10 6 14 34-53 26
15. A.S.A. Tg. Mureș 29 10 5 14 27-39 25
16. Dunărea C.S.U. 30 7 10 13 25-34 24
17. Petrolul Ploiești 30 7 7 16 25-45 21
18. C.S. Tirgoviște 30 4 6 20 22-55 14

GOLGETERII
15 GOLURI : Coraș ; 1J GO

LURI : cămătaru — 1 din 11 m; 
12 GOLURI : Tulba, Grosu — 3 
din 11 m ; U GOLURI : Cîrțu, 
Dragnea, Lăcătuș — 1 din 11 m; 
1* GOLURI: Augustin, Georgesou 
(F. C. Bihor) ; 9 GOLURI : Cim- 
peanu, Gabor ; 8 GOLURI : Ba- 
lint, M. Sandu, Irimescu — 5 din 
11 m, Petcu (Corvinul) — 2 din 
11 m',

Majaru — in dreapta — șutează puternic și plasat, înscriind sin
gurul gol al meciului Steaua — F.C. Olt Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele internaționale 

ale României șl Balcaniada 

de tir cu arcul

TRĂGĂTORII 

NOȘTRI AU LUAT

LAV1NIA AGACHE

Azi, în Sala sporturilor din Ploiești

ÎNCEP CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE GIMNASEICĂ ALE ROMÂNIEI

• în întrecere —
în țara noastră, printr-o 

frumoasă tradiție, în fie
care primăvară activitatea 
internațională competițio- 
nală începe cu Campiona
tele internaționale „Gheor- 
ghe Moceanu" ale Româ
niei. întrecere care și-a câș
tigat. an de an, un bine
meritat prestigiu mondial, 
fiind înscrisă acum la loc 
de cinste in calendarul Fe
derației Internaționale de 
Gimnastică.

Inaugurate in 1958, aceste 
campionate au ajuns acum 
la cea de a 27-a ediție și 
ele au lansat sau confirmat 
de fiecare dată valori și 
talente autentice ale gim
nasticii. Ne face realmente 
plăcere să-i amintim pe 
cîțiva dintre învingătorii de 
pînă acum : Nadia Comă- 
neci, Cristina Grigoraș. A- 
lina Goreac, Anca Grigoraș, 
Marilena Neacșu. Liubov 
Burda, Ecaterina Szabo, Dan 
Grecu, de șase ori cîștigă- 
tor la individual compus, 
Kurt Thomas, Emiiian Ni-

gimnaste și gimnaști din 18 țări
cula, Klaus Koste. Fu Lu- 
ming. Viktor Lisițki.

Orașul Ploiești avea toate 
temeiurile să primească, în 
sfîrșit, organizarea acestei 
mari întreceri a gimnasticii 
noastre, dacă avem în ve
dere popularitatea de care 
se bucură acest sport ’ pe 
meleagurile prahovene, suc
cesele repurtate de gimnas
tele ploieștence pe planul 
performanței. Multipla cam
pioană a țării. Elena Ceam- 
pelea, are în palmaresul 
său trei victorii la indivi
dual compus, iar Elisabeta 
Turcu a fost și ea în anul 
1971 campioană internațio
nală absolută a României. 
Azi. alte gimnaste de ta
lent onorează cartea de 
vizită a gimnasticii ploieș- 
tene. fiind selecționate în 
echipele reprezentative ale 
tării.

A 27-a ediție a Campio
natelor internaționale ale 
României începe azi în Sala 
sporturilor Victoria din Plo

iești și reunește gimnaste 
și gimnaști din 18 țări, in
tre care Uniunea Sovietică. 
R. P. Chineză, R. D. Ger
mană, R. P. D. Coreeană, 
Bulgaria, Ungaria, Cuba etc. 
Loturile cele mai valoroase 
sint in acest an cele ale 
țării noastre, federația ro
mână de specialitate hotă- 
rind să alinieze In concurs 
gimnastele și gimnaștii care 
se pregătesc în vederea a- 
propiatelor Jocuri Olimpice 
de la Los Angeles. Ecate
rina Szabo, Lavinia Agache, 
Laura Cutina. Mircla Bar- 
bălată, Emiiian Nicula, Le
vente Molnar, Valentin Plu
tea — iată doar cîțiva din
tre favoriții întrecerii. De
sigur nu sînt de neglijat 
nici șansele concurentilor 
chinezi și sovietici, repre
zentanții unor țări cu recu
noscută tradiție în acest 
sport.

Azi, în prima zi, exerci
țiile impuse : de la ora 16 
— fetele, de la ora 18,30 — 
băieții.

UN START BUN
La poligonul Herăstrău din 

Capitală au început întrecerile 
Balcaniadei și ale campiona
telor internaționale de tir cu 
arcul ale României. Pe stan
duri s-au aflat trăgători din 
6 țări, arcașii din Italia, Un
garia și Iugoslavia neprezen- 
tîndu-se în ultimul moment la 
București. Vremea frumoasă, 
deși răcoroasă, a favorizat un 
start bun al mai multor țin- 
tași. fapt care ne îndreptă
țește să sperăm că între
cerile de la București vor a- 
tinge pînă la sfîrșit un ridicat 
nivel

Reprezentanții tării noastre 
au avut, la distantele lungi, 
programate în prima zi. com
portări bune. Fără îndoială, 
performera întrecerilor a fost 
Aurora Chin, care a reușit 
după primele două manșe (70 
șl 60 m) să se distanțeze a- 
preciabil în clasamentul inter
mediar cu 633 p. „în trecere*, 
Aurora Chin a realizat două 
noi recorduri balcanice la cele 
două distante (309 p șl, res
pectiv. 324 p). rezultatul de 
la 60 m constituind, concomi
tent. și un nou record national, 
îmbucurătoare este situarea pe 
locul secund a Marinei Prelip- 
ceanu, o tînără de numai 18 
ani. care demonstrează un pro
gres vizibil de la un sezon la 
altul. La jumătatea întrecerii 
de simplu F.I.T.A.. Prelipceanu

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)
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,,DAC!ftDR» în plină desfășurare la „Flacăra roșie» din București 11 CUPA OL PRIMĂVARĂ"

D4CUQ4 UN COLECTIV MUNCITORESC CU MULTI
PRACTICANTI Al SPORTULUI Șl TURISMULUI

A început returul „Cupei 
de primăvară" la handbal mas
culin, competiție la startul că
reia sînt prezente formațiile 
divizionare „A“ (fără jucătorii 
selecționați în echipa repre
zentativă). Iată rezultatele în
registrate duminică, 22 aprilie.

a înscris 12 goluri, iar de la 
oaspeți Șerban 5.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 32—28 (17—12) ; DINA
MO BRAȘOV — RELONUL 
SĂVINEȘTI 35—24 (18—9).

SERIA a Ii-a

I
I
I

Divizia „A",

VICTOR

Cu mai bine de 5 ani în 
urmă. Institutul de Educație 
Fizică și Sport a organizat la 
întreprinderea „Flacăra roșie" 
din Capitală, un interesant 
sondaj. Tema : modul cum se 
desfășoară gimnastica la locul 
de muncă": Un sondai urmat 
de un studiu, apoi de un 
schimb de experiență cu alte 
colective de muncă din Capi
tală și din tară Pentru că 
ceea ce se realiza la „Flacăra 
roșie" era exemplar. Intr-ade
văr. oamenii de aici. înțelegînd 
rostul acestei activități de 
masă, utilitatea ei i-au acor
dat de la început toată atenția, 
au sprijinit-o. au căutat (și au 
găsit) căi pentru generalizare 
în toate secțiile si sectoarele. 
A fost una din marile reușite 
ale celor care îndrăgesc exer
cițiul fizic și sportul acolo la 
„Flacăra roșie" Altele au ur
mat...

Reușitele ulterioare ale oa
menilor muncii din această 
importantă unitate economică 
bucureșteană sînt legate de 
„Daciadă". Marea competiție 
sportivă națională a impulsio
nat tineretul mai ales, spre 
terenuri și stadioane. în ac
țiuni turistice de masă. S-a 
mers și mai departe, la „Fla
căra roșie® apărînd treptat, 
mugurii performantei. Cazul 
Doinei Stăiculescu. maestră a 
sportului, acum componentă a 
lotului olimpic de gimnastică 
ritmică. Tînără sportivă acolo 
s-a format de acolo a pornit 
spre culmile măiestriei sub 
îndrumarea tenacei ei mode
latoare care este profesoara 
Maria Gîrbă. Sigur nu toate 
tinerele de la ..Flacăra roșie" 
țintesc șă ajungă în lotul o-

limpic (cu toate că prof. Mar
cela Fumea ne asigură că „Mi
oara Ion nu este chiar atît de 
departe de un asemenea 
prag..."). „Important pentru te
tele noastre — tinea să re
marce secretara comitetului de 
partid. Ileana Ciobanu, fostă 
sportivă, handbalistă — este 
ea ele să facă mișcare, zilnic, 
pentru sănătate și vigoare".

Și „Daciada" realizează un 
asemenea obiectiv ’ Paralel cu 
gimnastica la locul de muncă 
(„activitate care a trezit — 
peste tot — gustul pentru e- 
xercițiu fizic" — ne asigură 
Maria Bădăluță, maistru la sec
ția Articole tehnice) tinerele 
de la „Flacăra roșie" pot prac
tica. avînd și sală de sport, 
și stadion propriu, disciplinele 
preferate — gimnastica, pen
tru a-și menține suplețea, dai 
și voleiul, handbalul —. iar ti
nerii — fotbalul. Pe fete, le 
veți întilni în întreceri pe a- 
teliere și secții. Intre ele. 
Marcela Medintu și Călina Râ- 
du( (de la încălțăminte) Elena 
Ștefan (Articole tehnice). Ma
riana Turcitu și Ioana Tomescu 
(Marochinerie). Le însoțesc, a- 
desea. prof. Olimpia Petcu, cea 
care întocmește cu atît gust 
programele de gimnastică la 
locul de muncă, uneori și 
Eugenia Lărgeanu, neobosita 
președintă a comitetului sin
dicatului și, bineînțeles „o-
mul. .. fără vîrstă" — cum este 
cunoscut la „Flacăra roșie" 
Constantin Toader, președin
tele asociației sportive, care și
acum, în pragul pensionării, 
este la fel de activ ca și în 
urmă cu trei decenii.. Băieții 
au ca sport predilect fotbalul, 
poate și pentru că echipa lor
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activează în „C“ ; dar foarte 
multi merg să-i vadă pe copiii 
care se pregătesc în cadrul 
centrului de perspectivă și nu 
rareori să încalțe ghetele pen
tru cite o miuță. O fac chiar 
și cei cu tîmplele platinate, 
fiindcă „fotbalul rămîne un 
miraj, o încîntarc" — cum ne 
spunea Rică Răducanu, fost ju
cător și antrenor la „Flacăra 
roșie", colectiv în mijlocul că
ruia revine din cînd în cînd...

Turismul este o activitate 
. atît de solicitată îneît cere
rile depășesc, de fiecare dată, 
numărul planificat. Se 
rește, de obicei, spre 
Prahovei, dar de la o 
și spre alte zone la 
pitorești ale patriei .
Transf ăgărășan Călimănești,
Ostrov etc.). întotdeauna cu 
multă voie bună, așa cum e 
și firesc să fie intr-un colectiv 
care reprezintă o adevărată 
familie.

Acesta-i colectivul de muncă 
de la „Flacăra roșie", oameni 
care in producție, ca și in 
sport, dovedesc un mereu ti
neresc entuziasm. „Aici toată 
lumea pune umărul", cum ne 
asigură directorul întreprinde
rii. inginerul Constantin Cor- 
van. Desigur că așa este. Iar 
aceasta și explică reușitele a- 
cestui colectiv.

Tiberiu STAMA

SERIA I

INDEPENDENȚA CARI’AȚI 
MIRȘA — RELONUL SĂVI- 
NEȘTI 36—19 (18—9). Meci ju
cat în devans (24 aprilie) din 
etapa a IlI-a a returului. Jo
cul a fost la discreția gazde
lor. De la Independenta. Matei

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— MINERUL CAVNIC 27—18 
(13—11) ; POLITEHNICA TI
MIȘOARA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 29—26 
(19—11) ; CONSTRUCTORUL 
ARAD — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 24—24 (8—12). (Cores
pondenți : A. Crișan. C. Crețu, 
V. Sccăreanu, A. Verzcscu)

I
I
I

f ! PRIMĂVARA GIMNASTICII1' 0 REUȘITĂ»

ACȚIUNE INIȚIATĂ DE CLUBUL ȘCOLAR „TRIUMF
„Primăvara gimnasticii", ac

țiune inițiată sub însemnul 
„Daciadei" de către Clubul 
sportiv școlar „Triumf" din 
Capitală în preajma zilei de 
1 Mai — Ziua Internațională 
a Muncii și a zilei de 2 Mai 
— Ziua Tineretului s-a bucu
rat. cum era si de așteptat.. 
de o frumoasă reușită.

Programul, desfășurat în sala 
Floreasca. a fost susținut de 
două din școlile generale-pilot 
ale „Triumfului" nr. 17 și nr. 
118. acolo unde clubul și-a 
creat o bogată pepinieră de 
gimnaste. Pe rînd. prin fața 
spectatorilor și-au făcut apa
riția într-o ținută sportivă 
impecabilă ansamblul care a 
sugerat „Bucuria copilăriei" 
(pregătit de profesoarele-antre- 
noare D. Firică, M Tîrnovcanu 
și R. Pamfilie). apoi altele, 
cuprinzînd — ce frumoasă sur
priză ! — unele dintre micile 
eleve ale școlii nr. 17 cele din 
clasa I C și din clasa a IV-a 
C. Printre instructoarele-coor- 
donatoare s-a aflat (o altă 
surpriză) una dintre exponen
tele gimnasticii feminine de 
la „Triumf", Mariana Vlădărău 
După aceea a fost rîndul Ma
rianei Apostu, de la Școala 
generală nr. 118 să execute 
un splendid exercițiu liber de 
gimnastică ritmică și al co
legei ei Monica Lupu, cu un 
exercițiu cu panglică. La fel 
de plină de grație s-a prezen
tat și Luminița Zăvod (Școala 
generală nr. 17). cu exercițiul 
ei liber la sol.

Programul, care a tinut per
manent trează atenția specta
torilor. a continuat -cu o ..Fan
tezie _ ritmică" (ansamblu cu
prinzînd sportive de categoria 
a. a U-a) un exer
cițiu liber ales, la sol (prota
gonistă : Liliana Stanciu). un 
dans modern, susținut de spor-

t J
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tivele din grupa de perfor
manță condusă de profesoarele 
E. Lixandru și B. Pereteanu, 
exerciții cu mingea (Monica 
Bitu) și cu panglică (Maria 
Lucan). Un alt ansamblu in
titulat „Ritm și veselie" (spor
tive pregătite de prof. E. Li
xandru și Șt. Formescu). a 
prefigurat „Peisajul de primă
vară", o admirabilă alegorie 
de gimnastică ritmică, după 
cum foarte aplaudat a fost 
și exercițiul liber la sol a- 
vînd-o ca executantă pe Vio
leta Burtescu, componentă a 
lotului național de junioare.

în finalul programului și în 
acordurile inspirate ale pia
niștilor. prof. Mihai Teodorii 
și Cornel Grigore, conducerea 
clubului a înmînat „Cheia suc
cesului" (tradițională în această 
unitate școlară de performantă) 
secției cu cele mal valoroase 
rezultate în anul 1983. cea de 
gimnastică ritmică.

„Primăvara gimnasticii" a 
constituit o nouă și convingă
toare dovadă a felului cum se 
muncește în Clubul sportiv 
școlar „Triumf", „acolo unde 
copiii — cum remarca prof. 
Ion Sabău, coordonatorul ac
țiunii — au făcut din sport o 
adevărată școală a muncii", 
(t. St.)

a EE
I

La Tg. Jiu a început I

F.C. BIHOR
S.C. BACĂU

călăto- 
Valea 

vreme 
fel de 
(Rucăr,

TURNEUL FINAL AL VOLEIBALISTELOR JUNIOARE
In Sala sporturilor din Tg. 

Jiu a început desfășurarea 
turneului final al Campiona
tului național de junioare Ia 
volei. Prima zi a turneului a 
adus in „scenă" un număr de 
șase echipe școlare care și-au 
disputat cu dîrzenie șansele. 
Iată rezultatele :

C.S.Ș. „N. Titulescu" Craiova 
— C-S.Ș. Focșani 3—1 (8, —13, 

fost un joc plăcut, e- 
în primele două seturi, 
clar în final de

6, 5). A 
chilibrat 
dominat 
iovence.

C.S.Ș. ______
— C.S.Ș. Caransebeș 3—2 
—14, —7. 9, 13). Cel mai 
mos joc al zilei. în care

,Matei Basarab'

cra-

Buc. 
(12. 

fni- 
am-

doveditbele formații s-au 
foarte bine pregătite.

C.S.Ș. Piatra Neamț — C.S.Ș. 
Dîmbovița Tirgoviște 3—0 (11, 
7, 5). Intîlnire Ia discreția ju
nioarelor din Piatra Neamț.

Au arbitrat : C. Gogoașe. C. 
Murgulescu. D. Rotaru. Al. 
Ignat, I. Covaci, O. Manițiu. 
(Manole BALOI, coresp.)
• Aflăm trista veste a 

tării din viață a lui ION
VAT, maestru emerit al spor
tului. cu ani în urmă compo
nent al reprezentativei națio
nale de volei si al echipei 
Rapid, căruia iubitorii sportu
lui îi vor păstra o vie amin
tire.

înce- 
CRI-

I
I
I
I
I
I
■

I
I

TINEREȚEA A URCAT PE PODIUMUL C.E. DE TENIS DE MASA I
I

5

• Sportivii noștri in evident progres

Stadion F. C 
bun ; timp non 
8 000. Șuturi : 1 
Cornere : 5—3.
(min. 43).

F. C. BIHOR 
Zare, Dumitres 
Mureșan, TAI 
Georgescu (min

S. C. BACAl 
drieș, Cârpuci, 
(min. 73 Andri 
DOLF, Arieni 
noff.

A arbitrat bii 
la linie : M. 
ji M. George:

Trofeul Petsd 
La speranțe :

Cea de a 14-a ediție a Cam
pionatelor europene de tenis 
de masă, care a avut loc la 
Moscova, s-a încheiat cu vic
toria tinereții. majoritatea 
campionilor și a celorlalți me- 
daliați avînd între 17 și 24 
de ani, atît fetele, cit și bă
ieții. Sovietica Valentina Po
pova, la cei 24 de ani ai săi, 
a cucerit 4 titluri, fiind real
mente cea mai bună jucătoare 
a acestei ediții, iar colega sa 
de dublu Narine Antonian, are 
22 de ani. Campionul la sim
plu. suedezul Ulf Bengtsson, 
are 24 de ani. Dintre meda- 
liati. sovietica Fliura Bulatova 
are 21 de ani, iar Andrei Ma- 
zunov, cea mai pregnantă re
velație a competiției, numai 
17. Suedezii J. O. Waldner și 
Erik I.injli au 19 și, respectiv, 
20 de ani, iar Jindrich Pansky 
și Marie Hrachova (Cehoslova
cia) 24 și 21 de ani. Excepțiile 
s-au numit Jacques Secretin, 
francezul de 35 de ani, care 
joacă mai bine ca acum 10 
ani, precum și perechea iugo
slavă Zoran Kalinici (26 de 
ani), Dragutin Surbek (34 de 
ani), dar ei constituie dublul 
cel mai sudat, campion mon
dial. Ar fi fost interesant de 
văzut o finală în care adver
sari să le fie nu foarte tinerii 
Waldner și Lindh. ci compa- 
trioții acestora, Mikael Appel
gren (campion european la Bu
dapesta, pe primul loc în „Top 
12 Europa") și Ulf Carlson, am
bii avînd 23 de ani.

Așadar o serie de jucători 
cu titluri mondiale și europene, 
cu vechi state de serviciu, dar

Sîmbătă șî duminică, la Timișoara

FINALELE UNIVERSITARE DE JUDO
Sîmbătă și duminică, în 

Sala sporturilor din Timișoara 
vor avea loc finalele Campio
natelor republicane universi
tare de judo. La aceste între
ceri vor participa peste 200

de studenți, calificați în ur- 
centrele 

Iași. 
Tg.

ma concursurilor pe 
universitare București, 
Petroșani, Cluj-Napoca. 
Mureș, Pitești, Ploiești, Galați 
și Timișoara.

INVITAȚIE 
în stațiunile Cap Aurora,
Cu ocazia zilei de 1 Mai, I.T.H.R. București orga

nizează excursii în stațiunile : Cap Aurora, Eforie 
Nord și Efoiie Sud.

STAȚIUNEA CAP AURORA este cel mai mare com
plex turistic de pe litoralul românesc al Mării Negre. 
Dispune de . 10 hoteluri cu denumiri de pietre pre
țioase : Granct, Agat, Coral. Diamant, Opal, Safir, 
Rubin, Onix Cristal, Topaz, de opt restaurante și de 
numeroase piscine ți 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 cîteva unități distinc
te : cafenea cherhana cu specialități pescărești, o 
cramă cu vinuri și mîncâ’ruri dobrogene.

EF RIE NORD este una din cele mai vechi stațiuni

DE 1 MAI
Eforie Nord și Eforie Sud

de pe litoralul românesc. Prin ridicarea a numeroase 
edificii noi, ea a devenit o stațiune modernă, care 
funcționează in tot cursul anului. Hotelurile Bran, 
Bega, Bradul, Azur, Diana. Union și Neptun sînt dis
puse in grup în partea de nord a stațiunii, pe fa
leza, în apropiere de plajă, creînd o plăcută ambian
ță. Cei care vor fi cazați la hotelul de lux Europa 
au avantajul că toate camerele sînt orientate spre 
mare.

In Eforie Nord funcționează restaurante (Berbec, 
Rapsodia Nunta Zamfirei) cu bucătărie românească 
și programe folclorice naționale.

Stațiunea EFORIE SUD poate primi oaspeți în 
hotelurile Flamingo, Cosmos, Măgura, Parc, Turist. 

Informații și înscrieri la toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R. București.

de vîrste mai mari, nu au 
putut compensa cu marea lor 
experiență asaltul tinereții, ea 
însăși călită în numeroase 
concursuri tari. Vom face 
mențiunea că la aceste „euro
pene" băieții s-au dovedit în 
real progres, prin joc modern, 
variat, ofensiv, rapid în timp 
ce fetele s-au arătat în scă
dere. acționînd în general ste
reotip, fără nerv.

Cum s-au prezentat sportivii 
noștri în acest context ? Vom 
începe cu băieții, de această 
dată, pentru că Ia echipe nu 
au pierdut nici un meci, s-au 
luptat curajos, îndeosebi An
dras Fejer. reușind să promo
veze în prima grupă valorică, 
obiectiv maximal cu care au 
plecat Ia „europene". Echipa 
a fost tînără (Fejer 20 de ani, 
Vasile Florca 17. Călin Toma 
16 și Simion Crișan 23), nu a 
avut o experiență prea bogată, 
dar a încercat totul, indiferent 
de adversar, păstrînd, pe an
samblu, constanta. Elevii an
trenorilor Virgil Bălan și Șcr- 
ban Doboși s-au arătat pe un 
drum bun în ce privește o- 
rientarea jocului — servicii cu 
efect, lovituri variate, tendință 
ofensivă — și nu s-au lăsat 
impresionați de adversari. Dacă 
Fejer a fost cel mai bun și ă 
dus greul, necedind nici un 
meci la echipe si pierzînd în 
probele individuale la cei care 
au urcat pe podium, Vasile 
STorea lasă să se întrevadă că 
se va apropia de campionul 
nostru. Experiența de la „eu
ropene" îi va folosi, mai ales 
în ■ privința jocului împotriva 
unor adversari cu materiale ps 
care nu le cunoștea. Jocul de 
picioare este încă deficitar 
la el. dar asta se poate re
zolva în timp. Simion Crișan 
a fost util la echipă și mai 
slab la individuale, unde el 
a jucat accidentat la un ochi. 
Călin Toma se arată ca o spe
ranță reală, el trebuie pregătit

și folosit mai intens.
Fetele noastre s-au aflat în

tre jucătoarele care practică 
un joc modern și s-au remar
cat pentru aceasta. Maria Al- 
boiu (20 de ani) nu a mai fost 
jucătoarea talentată, dar fra
gilă, pe care o cunoșteam, a 
cîștigat mult în forță, iar.Oti- 
lia Bădescu a secondat-o cu 
succes, în pofida celor 14 ani 
ai săi. Joc rapid, pe ambele 
părfi ale mesei, atac pe servi
ciu sau cu mingea a treia (la 
serviciul propriu), ofensivă a- 
desea sufocantă pentru adver
sare, schimbări iuti de direcție 
sau forță în lovituri — acestea 
au fost atributele dobindite in 
cele numai cinci luni de pre
gătire cu antrenorul Chen Xie- 
zong. din R. P. Chineză, cu 
care au luat totul de la capăt 
(și bine au făcut). Le repro
șăm căderea din final, după 
ce și-au asigurat rămînerea în 
prima grupă valorică, și toc
mai aici credem că trebuie 
acționat, pentru ca, asemenea 
băieților, să fie constant bune 
și, mai ales, să respecte indi
cațiile de Ia banca antrenori
lor. Disciplina tactică, deci, 
trebuie să le intre în reflex.

în ce privește federația și 
colectivul de antrenori, subli
niind meritul de a fi promovat 
OPORTUN tinerețea (cu ex
cepția celei de a treia jucă
toare). ne exprimăm convin
gerea că vor menține această 
orientare și o vor impune și 
secțiilor din cluburi și asociații, 
cerîndu-le să renunțe la „fi- 
guranți", cu care se irosesc în 
van timp și 
riale.

In încheiere, un cuvînt bun 
antrenorilor și ‘ .‘
ta „.europene" să-și susțină e- 
levii, ca și arbitrilor R. Po
pescu și A. Silvester, cărora li 
s-au încredințat meciuri im
portante la care au oficiat cu 
competență.

Mircea COSTEA

mijloace mate-

celorlalți veni ți
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VARIANTELE DE 25 LEI AU \ I 
DREPT DE PARTICIPARE LA t( » 
TOATE EXTRAGERILE

!
 Consultați prospectul și

rate I

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE : sîmbătă 28 aprilie 1984. \

jucați din timp numerele prefe- I
!l

TÎRGOVIS 
fon). Nui 
Craiova, n-i 
viște, glume 
te de meci. 
Ej voiau s 
acel 2—1 c 
începutul lu 
C.S. Tîrgov 
gat vreun i 
reușit acum 
mai bii& zi 
zbucium și 
au învins c 
adversar m 
s-a jucat ci 
dut cînd a 
nimic. A

După rate 
cărei forma 
mină (Ghio 
min. 30) d: 
create de c 
treme-săgeți 
și ratările 1 
și 39). tîrg< 
în min. 42, 
plicat, O. F 
centrat și I 
a marcat ci

După pau 
cepe bine, 
min. 53 pi 
va rata, da 
fructifice f 
cînd Băiută 
tor din ten 
dreapta, Mi 
și LASCOî- 
în gol de ¥f 
ga al porti 
gol în min. 
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va deveni 
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apa a 30-a

LA LIMITA, DUPĂ O DOMINARE INSISTENTA
1 (1) 

O

pr ; teren foarte 
pectatori - circa 
pe poartă: 9—1). 
marcat BISZOK

LASZ - DIANU. 
Wițu - BISZOK, 
I— Ile, Nedelcu, 
Filip).
iANGEAC - An- 
pLOMON, Elisei
I— AvădOneî, A- 
rnan, Mihuț, Pe-

turt (Medgidia) ;
[ir (Cluj-Napoca) 
Constanța).
I: 10.
1-0).

prin telefon), 
oat să rezolve 
t mai repede 
irea acestei 
t din start, 
ofensive s-au 
p supranume- 
în prima re- 
u, Georgescu 
itut găsi cu
ta se apropie 
. S.C. Bacău, 
pe defensivă, 
planșeze con-

UL DE

traatacuri, inițiate cu precădere 
de Șoiman și susținute de Pe- 
noff și Mihuț, însă acestea au 
fost ușor stopate de apărarea bi
horeana. Spre sfirșitul primei re- 
Drize. mijlocașii și chiar fun
dașii orădeni, exasperați 
imprecizia coechipierilor 
atac, au încercat ei mai 
poarta lui Mangeac. După 
Biszok (min. 36, singur la 
m) a șutat în portar, iar Mu- 
reșar) (min. 41) a plasat im
precis o minge, același BIS
ZOK (min. 43), de la 18 m, 
a expediat o „bombă" pe jos, 
balonul a lovit stilpul sting, de 
unde a intrat in plasă : 1—0.

După pauză, jocul a fost mai 
echilibrat ca urmare a renun
țării băcăuanilor la defensiva 
prelungită din prima parte a 
meciului. Firesc, fazele fier
binți au abundat, iar portarii 
au fost solicitați mai des. To
nul l-a dat Nedelcu (min. 48, 
lovitură de cap reținută de 
Mangeac), apoi l-a imitat Geor
gescu (min. 55, dribling pre
lungit, a intrat în careu, însă a 
șutat în portar 1 ; min. 59: a 
trimis imprecis balonul pe lingă 
poartă) ; emoții și la poarta 
cealaltă : Mihuț (min. 67, la 16 
m, singur, a

min. 70 Balasz i-a 
ca un

de 
din 
des 
ce 
16

șutat pe lingă

poartă ; 
ieșit în întîmpinare și, 
veritabil fundaș, l-a deposedat, 
rezolvînd o situație foarte cri
tică). In ultimul sfert de oră, 
F.C. Bihor a dominat insistent, 
a avut cîteva ocazii de a-și 
mări avantajul, in special in 
min. 77, cind Nedelcu și Ile au 
șutat, succesiv, dar fiecare din
tre ei în portarul Mangeac. 
Victorie meritată a gazdelor, 
insă scorul nu reflectă fidel ra
portul de forțe din teren.

Pompiliu VINTILA

MECI

CRAIOVA, 26 (prin telefon). 
Calitatea de meci nr. 1 al e- 
tapci a rămas undeva în cer
neala de tipar pentru că în 
realitate, pe teren, lucrurile au 
stat cu totul altfel. Dacă Du
nărea a venit evident cu gîn- 
dul de a juca o ultimă carte, 
de partea cealaltă Universita
tea s-a jucat pur și simplu cu 
nervii propriilor suporteri, pu- 
nindu-i pe aceștia la grea în
cercare. Studenții au luat un 
start ezitant, fără explozia bine 
cunoscută. acțiunile pierzîn- 
du-și din turație în zona fina
lizării. Stupoare generală 
min. 1. __ 
să deschidă 
șutează 
lovește 
și intră

. “________________________ " ta

14, cind Dunărea reușește 
' ‘ “ scorul : COMȘA 
de la 25 m. mingea se 
de piciorul lai Tilihoi 
în plasă. Boldici fiind

■ ■ ■ FELII

telefon). E- 
zolvat acest 
de oră, ime- 

pînd a forțat 
si ■ftiveliuc, 

n locul lui 
t de oră. fe- 
depășiți net. 
b. La primul 
kpjj^ac: 
n il
ls Se
L frumos 
seân“ a 
n plasă 
Iute mâi 
ia pe partea 
Ide M. Gri- 
ksta, e gata I o reia și I îl faultează 
ktc transîor- I de 
linut.

cțiunc 
liro — 
Sameș, 

lif- 
fost 

de 
iîr-

PAVE- 
meciul

atunci?
s-a

■nă 
ralapid

mai ales în 
ră. cînd a 

de (în 
r Manea și 
l situații fa
ta rapidistă, 
brtul de cor- 
insă ocaziile 
k lui Bucu. 
Iroviară. al- 
Ijucat slab, 
[lent. Ștefan 
kda —- obli-

cen- 
|
fi înScrierea

ORA“ IEȘEAN
IAȘIPOLITEHNICA 

RAPID
2

0
(0)

bun ;
10000. 
7-2).

SERTOV

Stadion „23 August* ; teren 
timp frumos; spectatori -circa 
Șuturi : 12—5 (pe poartă :
Cornere : 5—8. Au marcat 
(min. 50), PAVELIUC (min. 58, din 
penalty).

POLITEHNICA : Bucu - Sigmirean, 
Anton, URSU, CIOCIRLAN - Florean, 
Cioacă. BIRO I, CANANAU - Lala 
(min. 48 PAVELIUC). SERTOV.

RAPID : Ghiuler — Bajan, M. Gri
gore, Sameș, Mincu “ 
(min. 72 P. Petre), 
- Cojocaru 
MANEA.

A arbitrat 
la linie :

(min.

— RADA, Ion Ion 
Șt. Popa, Petrul 

63 Damaschîn),

Velea (Craiova);bine I. _______
. _ . I. Tărcan (Reghin) și Â.

Gheorghe (P. Neamț).
Cartonase : galbene : SIGMIREAN, 

ANTON, ION ION.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (1-0).

PITEȘTI, 26 (prin telefon). 
Una peste alta. partida nu 
s-a ridicat la cote valorice su
perioare, ambele combatante 
acționînd destul de lent și ne
inspirat Corvinul a început mai 
bine, a expediat două șuturi 
puternice de la distanță, prin 
Nicșa (min. 2) și Petcu (min. 
4), reținute de Cristian, după 
care elanul ofensiv al oaspeți
lor a Început să se stingă, ar
geșenii punind stăpînire pe joc. 
După ce Ignat (min. 16) și Po- 
picu (min. 17) au ratat două 
bune situații, in minutul 19 
scorul a fost deschis : Moiceanu 
(excelent pe întreaga durată a 
partidei) a șutat puternic pe 
jos. din afara careului, Alexa, 
a respins cu dificultate și PO- 
PICU a reluat balonul sub 
transversală. în continuare, mi
nute bune, jocul avea să lînce- 
zească undeva la mijlocul te
renului, hunedorenii 
handicapul 
foarte slab al 
si Dubinciuc 
bero... doar 
pînă în min.
produs la cele două porți. în 
acel minut, 
își va mări avantajul : 
lenta pasă 
de 
va 
de 
cu .
intrind, pe sub Alexa, în plasă.

La reluare, formația hunedo- 
reană începe mult mai bine 
repriza și echipa locală este

resimțind 
randamentului 

lui Nicșa, Petcu 
(ultimul, un li
eu numele) și 
37 nimic nu s-a

însă, F.C. Argeș 
. exce- 

„printre't transmisă 
Moiceanu lui D. ZAMFIR îi 
prilejui ultimului o cursă 
toată frumusețea. încheiată 
un șut din unghi, balonul

F.C. ARGEȘ 
CORV’NUL

2 (2) 
O

Stadion „1 Mai” ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 7 000. Șu
turi : 11—9 (pe poartă : 6—7). Cor
nere : 7—7. Au marcat : POPICU
(min. 19) $i D. ZAMFIR (min. 37).

F. C. ARGEȘ : Cristian - M. Zam
fir (min. 46 Voicu), STANCU, MOI
CEANU, Roman - BADEA, Popicu, 
Ignat (min. 63 Toma) - D. ZAMFIR, 
Nico, Jurcâ.

CORVINUL : Alexa - VLAD, Du
binciuc,. Gă’an, Văetuș — Petcu, MA- 
TEUT. KLEIN — Nicșa (min. 83 Oncu), 
Cojocaru (min. 46 Bogdan), Gabor.

A orbitrat foarte bine N. Dinescu 
(Rm. Vilcea) ; la linie : I. Igna 
(Timișoara) și G Corocon (Reșîta).

Cartonașe galbene : GABOR, 
PICU.

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

SI-AU NEMULȚUMIT 7 »
plecat pe traiectoria inițială.
Fusese a doua sau a treia să
geată ofensivă gălățeană, pen
tru că pînă atunci și de aici 
înainte jocul avea să se de
ruleze în jumătatea de teren 
a oaspeților. însă minutele tre
ceau, așteptata schimbare la 
față a echipei craiovene întîr- 
zia, astfel îneît nici tabela de 
marcaj nu se va schimba... la 
ocaziile lui Cămătaru (min. 19 
și 41), Ștefănescu (min. 25), 
Crișan (min. 29) și nici la pe- 
naltyul executat de Irimescu 
(în min. 54) la un fault comis 
în careul oaspeților asupra lui 
Crișan. Speriat se pare de 
perspectiva de a se înregistra 
un record în materie. în min. 
60 CAMATARU isi ia inima in 
dinți și transformă cel de al 
doilea penalty după ce tot el 
fusese faultat. Gazdele vor să 
schimbe impresia Oană se 
opune în min. 69 si 70 la șu
turile lui Irimescu și respectiv. 
Cămătaru. Va rămine insă spec
tator, ca de altfel întregul 
careu gălățean, în min. 74. la 
lovitura de cap a lui CAMA- 
TARU. Craiovenii sînt pentru 
prima oară în avantaj, însă 
numai pînă în min. 85. cînd

SUPORTERII
UNIV. CRAIOVA 2 (0)
DUNĂREA C.S.U. 2 (1)

Stadion Central ; teren bun ; timp 
înnorat, cu ploaie în prima repriză, 
dar frumos după pauza ; spectatori
— circa 15 000. Șuturi : 16—8 (oe 
poartă : 8—3) Cornere : 8—0. Au 
marcat : CAMATARU (min. 60 din 
11 m și min. 74), respectiv COMȘA 
(min. 14) și HANGHIUC (min. 85).

UNIVERSITATEA: Boldicl - Ad. Po
pescu, Tilihoî, Ștefănescu, Ungureanu
— Țicleanu, Săndoi (min. 46 Geol- 
gău; min. 60 Donose), Irimescu — 
Crișan, Cămătaru, Cîrțu.

DUNĂREA C-S.U. : Oană - Pisau 
(min. 65 Gălan), Bejenaru, lehim, 
Borali — Comșa, Balaban, Soare — 
Vaișcovîci (min. 75 Cernescu), Anto- 
hi, Hanghiuc.

A arbitrat bine J. Grama; la linie: 
D. Petrescu și P. Balaș (toți din 
București).

Cartonașe galbene : PISAU.
Trofeul Petschovschi : 10.

♦’ La speranțe : 3-0 (0-0).

va fi iarăși egalitate. HAN
GHIUC înscriind, tot cu capul, 
la centrarea lui Cernescu. Tri
buna ia din nou atitudine, 
reacționează prompt, cum a 
mai făcut-o de-a lungul acestei 
partide, apostrofîndu-și propriii 
favoriti.

Adrian VASILESCU

PO-

în... corzi. Marile ratări ale lui 
Mateuț (min. 49), Gabor (min. 
52), din nou Mateuț (min. 54 — 
reluare cu capul, de la numai . 
4 m, pe lingă poartă !), apoi 
„bomba" Iui Mateuț (min. 65), 
la care mingea a intîlnit stîlpul 
din dreapta porții lui Cristian, 
și „capul" lui Klein (min. 67), 
salvat miraculos de Stancu de 
pe linia porții, au rămas fără 
finalitate pe tabelă. Sfirșitul 
partidei aparține echipei locale, 
care atacă cu aplomb, Toma 
(min. 79), Moiceanu (min. 87) 
și Jurcă (min. 88) irosind și ei . 
favorabile ocazii de gol.

STEFAN AMUTESTE9

celor două goluri, bucureștenii 
au mai încercat cite ceva. însă 
„soluția — Damaschîn" n-a 
făcut decît să complice și mai 
mult drumul spre poartă. 
Ieșenii au contraatacat pericu
los. Să remarcăm un sprint... 
infinit al lui Biro. la un pas 
de gol în min. 82. Dealtfel, la 
baza succesului ieșean se află 
insistența în joc a lui Pave- 
liuc și ruperile de ritm ale Iui 
Biro. care și-a anunțat, astfel, 
„sosirea la Iași". în min. 86 Pe- 
truț a ratat reducerea scorului. 
Victoria ieșeană este absolut 
meritată Ia această diferență.

loan CHIRILA

Gheorghe NERTEA

U LUNI DE AȘTEPTARE
C.S. TÎRGOVIȘTE 2 I
JIUL 1 (0)
Stadion Municipal ; teren foarte 

bun ; timp însorit; spectatori —circa 
2 500. Șuturi: 17-15 (pe poarta: 7-6). 

Au marcat: ISAIA 
respecți*

(prin tele- 
niversitatea 
t la Tîrgo- 
fnar. înain- 
fii localnici, 

că de la 
pnii, de Ia 
brie trecut, I mai cîștl- 
knpionat. A 
latru luni, 
13 erape de 
le. Gazdele I emoții un I care însă I și a pier- 

face

1 fie- 
do- 

Isaia

ce ale 
care

14, :
ă emoțiile 
două ex- 
oaspeților 

Li (min. 36 
[or înscrie 
I s-a com- 
I insistat, a 
er

Cornere : 12—2. __ _____
(min. 42), AGIU (min. 89), 
LASCONI (min. 61).

C. S. TIRGOVIȘTE : Mia 
lescu, ENE, Dumitrescu, 
AGIU, Constantin, Burleanu 
(min. 77 Ghergu), Ghioacâ 
Niculcioiu), O. POPESCU.

JIUL : Cavai — P. Grigore, Vizitiu, 
M. POPA, Stana — Varga (min. 85 
Florescu), Gâman, Szekely — Stoines- 
cu (min. 80 Dosan), LASCONI, BĂ- 
LUȚA.

A arbitrat bine Al. Mustâțea (Pi
tești) ; la linie : R. Matei și D. Teo- 
dorescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : VARGA, CON
STANTIN, NICULESCU, STOINESCU, 
TURCU și FLORESCU.

Trofeul Petschovschi
La speranțe : 3-1

— Nicu- 
Turcu —

— Isaia 
(min. 46

Ia 9 m.

: 9. 
(5-0).

al
a lovitură de

gazdelor,

ii 
o

vor în- 
bară în 
Lasconi 
apoi să 

61, 
Ibun jucă- 
kză de ne 
c unghiul 
« mingea 
t^îin stîn- 

salva un 
ni va rata 
I. gazdele 
kirelort în 
Iar filialul 
resant. în 
kchide ex- 
pr acesta.

îi 
■nin.

ft REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 25 A ’'PT- 
LiE; î. Dinamo Buc. — F.c. Liver-

trenorul-jucător
AGIU, să plaseze
cap formidabilă din colțul ca
reului mic, sancționind ezitarea 
Iui Cavai

Mirceo M IONESCU

ADMINISTRAȚIA OE STAT
O C1ȘTIGURILE 

LOTO DIN 20 
3 variante 25% 
„Dacia 1300“ ; 
27.517 lei șl 10 
cat. 3 : 24,25 a

UN JOC NEAȘTEPTAT DE DISPUTAT
Un meci în care mulți „ve

deau" o victorie lejeră a gaz
delor avea să se constituie în- 
tr-o înverșunată bătălie pentru 
cele două puncte, de parcă ar 
fi fost vorba de o partidă de... 
baraj. De ce ? Pentru că e- 
chipa gazdă a avut o prestație 
modestă sub aspectul tehnico- 
tactic și al finalizării ; apoi, 
pentru că Chimia, fără să se 
considere o victimă sigură, și-a 
apărat șansele cu ambiție și 
o dăruire demne de evidențiat. 
Minutele se scurgeau, gazdele 
nu marcau și, treptat, aveau să 
apară pe gazon faulturile, pro
testele, îmbrîncelile, partida 
devenind, în mare parte, foarte 
grea și un arbitru fără expe
riență, M. Stănescu, nu știa ce 
să mai facă, cum s-o dreagă, 
trecea cu vederea faulturi (Co
raș, Lazăr, M. Sandu), alterca
ții (Terheș — Teleșpan) etc. 
Studenții au deschis scorul în 
min. 29, cînd MUNTEANU II 
a executat, puternic, o lovitură 
liberă de la 40 m și a marcat 
un gol care e, de fapt, al por
tarului Roșea, neatent. Dar în 
min. 37 oaspeții au egalat prin 
BASNO, care a transformat pe- 
naltyul acordat cînd Munteanu 
II a deviat mingea, cu mina, 
în corner, din fața porții goale. 
Mai mult, în min. 44 era 2—1 
pentru Chimia ! BUDURU a 
interceptat o pasă a lui Iorgu- 
lescu, a fugit de la centru și 
de Ia 30 de metri a trimis, cu 
boltă, peste Speriatu și a 
cat la vinclu un gol „a 
Rush".

După pauză, tensiune și 
mare în teren, starea de 
vozitate a gazdelor, care 
deau că minutele trec, _ 
amplificată și de mulți specta-

SPORTUL STUDENȚESC 
CHIMIA RM. VÎLCEA

Stadion Sportul studențesc ; 
moale, alunecos ; timp — a 
Înaintea

3
2 (2)

(D

teren 
. . . _ plouat

meciului și după pauză ; 
spectatori — circa 3 000. Șuturi: 15—10 
(pe poartă : 9—7). Cornere :
Au marcat : MUNTEANU II 
;i 78), FL GRIGORE (min. 
pectiv BASNO (min. 37, din 
BUDURU (min. 44).

SPORTUL STUDENȚESC : 
(min. 48 Cîmpeanu) 
Cazan, lorgulescu, Munteanu II - 
PANA, Șerbănîcă, Coraș — Terheș, 
M. Sandu, BUCURESCU (min. 48 FI. 
GRIGORE).

CHIMIA : Roșea - TELEȘPAN, BAS
NO, PREDA,. Ancuța — Lazăr, Vergu, 
IOVAN — Verigeanu (min. 87 Cîofî- 
că), Budu.ru, Ologu.

A arbitrat slab M Stânescu (lași); 
la linie, bine, M. Neșu (Oradea) șl, 

Ștefănoiu (Tg.

• »
BAIA MARE, 26 (prin tele

fon). La prima întîlnire cu su
porterii ei după „sincopa Du
nărea", F.C. Baia Mare a ata
cat din start furtunos. A fost 
un forcing ca în zilele de glo
rie ale echipei locale, cu ac
țiuni ofensive desfășurate pe 
nn front larg, concepute si sus
ținute de linia a doua. Băgată 
tn corzi, formația oaspete es
chivează in citeva rinduri (min. 
2 si 3 la șuturile lui Rosznai 
și Dragomirescu). dar destul de 
repede, în min. 7, va fi înge
nuncheată de.. Butufei, a că
rui gafă (a scăpat balonul pe 
sub bocanc) ii va permite lui 
TULBA. pe fază, să înscrie, fă
ră emoții, din apropiere. Trep
tat, însă, dominarea localnicilor 
scade din intensitate, spre in
satisfacția tribunelor, care — 
anunțate prin tranzistori de 
deschiderea scorului la Craio
va. de către Dunărea — solici
tă, în cor, golul doi. Și golul 
este cit pe aci să cadă, în min. 
30. dar în poarta lui Feher, la 
o minge plasată de Călin, din 
dezechilibru, din colțul drept al 
careului mic.

Nimic notabil pînă la pauză, 
ca și o bună parte din repriza a 
doua, decît o ușoară superiori
tate teritorială a gazdelor. Pe
trolul simte însă „pulsul parti
dei" (a se citi neputința ofen
sivă a băimărenilor) și iese din 
ce în ce mai curajos la joc. Tn

TRIBUNELE
F.C. BAIA MARE 1 (1)
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (0)

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp închis; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi : 15-0 (pe poartă 7-4). Cor
nere : 8-4. Au marcat : TULBA (min. 
7), respectiv ȘTEFAN (min. 75).

F. C. BAIA MARE : Feher - Are- 
zonov, Raț, Buzgău, WEISENBACHER
— Dragomirescu (min. 60 Szepi), BA
LAN. Mureșan. Lai, (min. 78 Sobou)
— Rosznai. TULBA.

PETROLUL : TOMA - ȘTEFAN, Bu
tufei. BARBULESCU. P. Gușă - Ca- 
tinca (min. 56 MOLDOVEANU). O. 
Grigore, I. GUȘA, Călin (min. 64 
Solomon) — MOCANU. Cîrlen.

A arbitrat foarte bine M. Nicu- 
lescu ; la linie : M. Constantînescu 
(ambii din București) și M. Axente 
(Arad).

Cartonașe galbene : CATINCA.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 7—0 (2—0).

min. 71, un voleu expediat, din 
apropiere, de Moldoveanu va 
trimite mingea în transversală. 
A fost faza care a anunțat go
lul înregistrat doar patru minu
te mai tirziu, cînd „borffba" 
expediată de STEFAN, de Ia 
35 m, a propulsat balonul ia 
păianjen, în stingă lui reher. 
Reacția gazdelor este promntă, 
dar firește, precipitată și... Pe
trolul pleacă de la Baia Mare 
cu un punct extrem de pre
țios.

Gheorghe N1COLAESCU

mar
ia

mai 
ner- 
ve- 

fiind

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERII 

APRILIE. Cat. 1.:
— autoturisme 

cat. 2 : 1 100% a 
25% a 6.879 lei ; 
3.972 lei ; cat. 4 : 

38,00 a 2.534 lei ; cat. 5 : 173,25 a 
556 lei ; cat. 6 : 361,75 a 266 lei ; 
cat. X : 2.223,75 a 100 lei. Auto
turismele ..Dacia 1300“ au revenit 
participanților Cimpoeru Petrică 
din Giureiu, Jambori Petre și 
Gabor Niculae — ambii din 
București.

pool (p) X ; 2. Dinamo Buc. — 
F.C. Liverpool (f) 2 ; 3. A.S. Ro
ma — Dundee United (p) 1 ; 4. 
A.S. Roma — Dundee United (f) 
1 ; 5. Juventus — Manchester U- 
nited (p) 1 ; 6. Juventus — Man
chester United (f) 1 ; 7. F.C. A- 
berdeen — F.C. Porto (p) X ; 8. 
’j’.C. Aberdeen — F.C. Porto (f)

• 9. Tottenham — Hajduk Split 
(p) 1 ; 10. Tottenham
Split (f) 1 : 1

— Nottingham 
Ande^le^ht —

T^TALJt'** v r7T

Hajduk
11. S.C. Ander’ee’it 

i (P) 1 ; 12. s.C.
Nottingham (f) 1. 

, DE CÎȘTIGURI :
r» ' T \

A foot dus în
loz -IN PI,IC. 
vînzare LOZUL

10-0. 
(min. 29 
81), res- 
11 m) ,1

Speriatu
— Munteanu 1, 

Munteanu

cu unele greșeli, M. 
Jiu).

Cartonașe galbene :
II, LAZAR.

Trofeul Petschovschi : 
la speranțe : 4—2 (2-0).

MUNTEANU

7.

tori care se răfuiau cu oaspe
ții, cu arbitrii, fluierînd și con- 
testînd aproape tot ce deci
deau aceștia, cu steagul sau cu 
fluierul. -- - -■
schimbe 
Grigore. 
o pasă 
TEANU 
de Ia 16 .
GRIGORE a înscris din pasa 
lui Terheș, reluind în gol de 
Ia 5 m. Sportul a mai ratat o 
suită de ocazii, dar după as
pectul jocului credem că oaspe
ții meritau un rezultat de ega
litate.

Un jucător avea să 
soarta meciului, FI. 
în min. 78 el i-a dat 
inteligentă Iui MUN- 
II și acesta a înscris 
m, iar în min. 81 FL.

Constantin ALEXE

AUTOTURISMELOR — emisiune 
specială limitată, care vă pune 
la dispoziție autoturisme TRA
BANT și numeroase cîștiguri în 
bani. Aceste lozuri pot fi găsite 
atît la orașe cit și Ia sate. Im
portant : șansa nu surîde ’ 
celor care joacă ! LOZUL 
TOTURISMELOR — cea 
scurtă cale spre dobîndirea 
mașini de mare popularitate ! Tn 
orice loz poate exista cîștigul ma
xim !

ft TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO DE ASTAZI 27 APRILIE va 
avea loc la ora 17.15. în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești. str. Dr. Staioovici nr. 42. 
Numere’e cîstigătoare vor fi ra- 
d’odifi’zș/e în jurul orei 19. pe -n-n.-rv’-rnvți tt pj Jn juru] orgi 23 
Pe programul I.

decît 
AU- 
mai 

unei

RATĂRI, FAULTURI Șl NERVI !
Meciul acesta a început pro

mițător, cursiv, cu faze deru
late în viteză spre cele două 
porți, cu un „cap" al lui 
Radu II (min. 2) și o mare 
ocazie a lui Stoica (min. 4), 
Ciurea ratînd intercepția, dar 
blocînd apoi curajos (min. 10) 
la picioarele lui Lăcătuș și 
Cîmpeanu. Treptat, însă, tem- 
poul a scăzut. A venit, totuși, 
golul, singurul, și „tribunele" 
s-au... trezit brusc : Cîmpeanu, 
același fin tehnician, a fentat 
în stingă și în dreapta, i-a 
pasat lui MAJARU pe linia 
careului și șutul puternic și 
plasat al acestuia a făcut inu
tilă intervenția Iui Ciurea : 
1—0. In min. 35 V. Iordache a 
plonjat în picioarele lui Bum- 
bescu și a evitat egalarea, iar 
în min. 42 Balint a irosit oca
zia majorării scorului.

După pauză, liderul campio
natului a revenit cu aplomb în 
atac și a ratat din nou, prin 
Balint (min. 48) și prin Stoica 
(min. 51), uriașe ocazii de gol, 
după care jocul s-a echilibrat 
și au început să se înmul
țească intrările dure (ale oas
peților — Matei, Bumbescu, 
Ionașcu), protestele și gesturile 
necontrolate (ale gazdelor — 
Lăcătuș. Stoica, Majaru, acesta 
din urmă fiind unul dintre cei 
mai buni jucători, dar primind 
cartonaș galben el nu poate fi 
evidențiat). Au fost în această 
parte a meciului și două faze 
controversate, ambele în supra-

STEAUA 1 (1)
F.C. OLT 0

Stadion Steaua ; teren moale, alu
necos ; timp ploios ; spectatori : —
circa 15 000. Șuturi : 12—6 (pe poar
tă : 5—1). Cornere : 7—1. A marcat : 
MAJARU (min. 30).

STEAUA : V. Iordache — Pinter,
BELODEDICI, IOVAN, Eduard - Stoi
ca, Petcu, Balint (min. 80 Diacones- 
cu) — Lăcătuș. CÎMPEANU, Majaru.

F. C. OLT: CIUREA — Ionașcu, CA- 
ȚOI, Bumbescu, Matei — Minea, 
Kollo, POPESCU — P. Iordache, Ra
du II, State (min. 76 Rădut).

A arbitrat satisfăcător Fi. Popescul 
io linie : I. Cot (ambii din Ploiești) 
și D. Buciumau (Timișoara).

Cartonase aalbene: LĂCĂTUȘ; MA
TEI, IONASCU. MAJARU.

Trofeu! Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—0 (1—0).

fața de pedeapsă a oaspeților. 
La prima, cea din min. 69, ar
bitrul a procedat corect lăsînd 
jocul să continue. La a doua 
însă, cea din min. 83, Eduard a 
fost faultat și se impunea o lo
vitură de la 11 m. Steaua a 
cîștigat pînă la urmă la limită, 
victoria ei este indiscutabilă, 
dar jocul „ll“-lui militar, mai 
ales cel etalat în repriza se
cundă, a lăsat mult de dorit. 
Linia de mijloc a echipei 
gazdă, altădată punctul ei forte, 
s-a aflat în acest meci într-o 
mare... criză de inspirație. Iar 
mult prea răsfățatul Lăcătuș — 
mult prea nervos.

laurențlu DUMITRESCU

ULTIMELE ÎNSCRIERI LA CURSUL DE ARBITRI

Comisia de fotbal a Consiliului municipal București pentru 
educație fizică șl sport anunță deschiderea cursului de arbitri 
pentru vineri 4 mai 1984, la orele 16,30, în sala I.S.B. din str. 
Berzei. Ultimele înscrieri de participare la acest curs se mai 
primesc vineri 27 aprilie, între orele 16—18, la sediul 
C.M.B.E.F.S., din str. Biserica Amzei 6, precum și în ziua des
chiderii cursului, la sala menționată.

Pot participa la acest curs foști și actuali jucători de fotbal, 
absolvenți de liceu, cu domiciliul în București și Sectorul agri
col Ilfov. De asemenea, pot urma acest curs șl tinerele care 
au practicat fotbalul, pentru a se pregăti să arbitreze viitoare 
meciuri ale echipelor feminine.

Budu.ru


AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE Pe poligonul din Sofia

JONKOPING, 26 (prin tele
fon). La Rosenlunds Halle din 
localitate au început joi Cam
pionatele europene de lupte 
libere, la care sînt prezenti 137 
de concurenți din 20 de țări. 
Iată primele amănunte privin- 
du-i pe reprezentanții țării 
noastre, care au luptat pînă la 
ora convorbirii telefonice.

în limitele categoriei 57 kg, 
Aurel Neagu l-a întîlnit pe

La Rimini, in Italia

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE GIMNASTICĂ PENTRU JUNIORI

Din 1978. de la prima lor 
ediție, campionatele europene 
feminine de junioare au fost 
dominate autoritar de repre
zentantele țării noastre. A- 
tunci, la ediția inaugurală, 
prima campioană absolută de 
junioare a continentului a fost 
Emilia Eberle, cea care in a- 
nii următori avea să cuce
rească medalii de aur și de 
argint la campionate mon
diale și europene, iar tradiția 
a fost continuată, două ediții 
consecutive (la Lyon — 1980 
și Ankara — 1982) de Eca- 
terina Szabo, care anul trecut, 
la debutul în rîndurile gim
nastelor senioare, a obținut 
două titluri de campioană a 
Europei, la Goteborg, precum 
și titlul de campioană mon
dială la sol, la întrecerile 
desfășurate la Budapesta. Așa-

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE GIMNASTICA DE LA BEIJING

BEIJING, 26 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
gimnastică de la Beijing s-a 
încheiat cu finalele pe apa
rate. în întrecerea masculină 
sportivul sovietic Iuri Balaba
nov a terminat învingător la 
trei aparate : inele — 19,80 p, 
paralele — 19,80 p și bară 
fixă — 19,85 p. Gimnastul chi
nez Li Ning s-a clasat pe pri
mul loc la cal cu minere — 
19,90 p și sol — 19,95 p, iar 
compatriotul său Lou Yun a 
ocupat primul loc la sărituri 
— 19,875 p.

TURNEUL DE BOX

PE LA St. NAZAIRE
PARIS, 26 (Agerpres). — 

în semifinalele turneului in
ternațional de box de Ia St. 
Nazaire (Franța), pugilistul 
român Mircea Fulger l-a în
vins la puncte, cu o decizie 
de 5—0, pe polonezul Bogdan 
Gajda. în finala categoriei u- 
șoară. Mircea Fulger îl va în- 
tîlni pe Vasili Șișov (U.R.S.S.), 
care l-a întrecut, tot la punc
te, pe Siegfried Mehnert (R.D. 
Germană).

TRĂGĂTORII NOȘTRI-START BUN
(Urmare din pag. 1)

a adunat 608 p. păstrînd șanse 
de a depăși totalul de 1 200 p, 
limită considerată. în general, 
ca un semn de valoare inter
națională. La lupta pentru po
dium. dar la distanță de ar- 
cașele românce, se află două 
reprezentante ale Bulgariei, 
Gheorghieva și Doșkova, intre 
ele situîndu-se o a treia spor
tivă româncă, Daniela Robu.

în întrecerea masculină, mult 
mai atractivă prin desele răs
turnări de situații. Iordan Io- 
tov (Bulgaria) conduce deocam
dată. urmat de către conațio
nalul său Petar Ghișev, cu 578 
și. respectiv, 569 p. în ime
diata apropiere se află Robert 
Tănase (568 p) și Victor Stă- 
nescu (566 p), gata oricînd să 
profite de orice inexactitate a 
partenerilor lor de întrecere.

REZULTATE TEHNICE (după 
două manșe) : simplu F.I.T.A. 
(feminin) : 1. AURORA CHIN 
(România) 633 p. 2. Marina 
Prelipceanu (România) 608 p, 
3. Ivana Gheorghieva (Bulga
ria) 585 p, 4. Daniela Robu 
(România) 577 p, 5. Liubomira 
Doșkova (Bulgaria) 566 p. 6. 
Gabriela Coșovan (România) 
561 p ; masculin : 1. I. IOTOV 
(Bulgaria) 578 p. 2. P. Ghișev 
(Bulgaria) 569 p. 3. R. Tănase 

iugoslavul Zoran Sarov. După 
citeva momente de luptă pru
dentă de ambele părți. Neagu 
a avut inițiativa si, la capătul 
unor atacuri reușite, a luat un 
avantaj de puncte substanțial, 
avantaj pe care l-a majorat 
treptat-treptat șl. la finele me
ciului, a ciștigat cu un scor 
concludent : 8—3. în turul 2 
urma să lupte cu francezul 
Jean Merkader. La categoria 

dar, gimnastica românească 
și-a dovedit incontestabila 
forță de a propulsa, in mod 
constant, talente autentice in 
marea arenă internațională.

în aceste zile, la Rimini, In 
Italia, este programată o 
nouă ediție a campionatelor 
europene de gimnastică pen
tru juniori. O misiune impor
tantă, desigur, pentru repre
zentantele țării noastre, care 
vor fi desemnate pentru acest 
concurs. Daniela Silivaș, Eu
genia Golea. Raluca Bogner 
și Aurelia Dobre stnt tinere 
gimnaste de autentic talent și 
avem toate motivele să cre
dem în capacitatea lor compe- 
tițională. Dealtfel, în concursu
rile desfășurate in această pri
măvară, dintre care unele de 
ridicat nivel, gimnastele noas
tre au demonstrat un cert po
tențial valoric șl au manifestat 
o formă remarcabilă.

în concursul masculin, re
prezentanții țării noastre au 
avut, de asemenea, prezențe 
notabile la edițiile anterioare 
ale „europenelor* de juniori, 
mai ales Levente Molnar, cu 
două „bronzuri* la Ankara.

Ca și la edițiile anterioare, 
concursul de la Rimini pre
vede numai exerciții liber a- 
lese.

SUCCESE INTERNAȚIONALE 
ALE GIMNAȘTILOR NOȘTRI

Participînd la Turneul inter
național de gimnastică de la 
Ulan Baior, din Capitala Mon
goliei, reprezentanții noștri 
au repurtat frumoase succese. 
Marius Tobă a ocupat două 
locuri I (la inele și sărituri), 
un loc II (Ia cal cu minere) 
și două locuri HI (paralele și 
bară). Tot două locuri I au 
fost cucerite și de gimnastele 
românce, prin sportivele plo- 
leștence Luiza Gavrilâ (în
vingătoare la sărituri) și Mi- 
haela Ciobanu (prima la bir- 
nă). De asemenea, Luiza Cio
banu s-a situat pe locul II la 
soL

• La Vilnius, intr-un con
curs internațional de „ritmică,* 
Petruța Dumitrescu a avut o 
evoluție apreciată, clasindu-se 
de fiecare dată pe locul 3 : la 
individual compus, cerc, min
ge, măciuci și panglică.

(România) 568 p. 4. V. Stănescu 
(România) 566 p, 5. D. Vasi- 
liev (Bulgaria) 562 p, 6. L Avei 
(Turcia) 556 p. în clasamentul 
feminin al campionatelor in
ternaționale conduce Aurora 
Chin cu 633 p. urmată de Ti
mofeeva (U.R.S.S.) 629 p și
Kwasna (Polonia), iar în cel 
masculin Plaskonai (U.R.S.S.) 
cu 612 p.

TELEX • TELEX
ATLETISM • italianul Alberto 

Cova, campion mondial și euro
pean la 10 000 m, a câștigat cro
sul de la Vlgevano (Italia), 
8 850 m în 36 dH. uniat de engle
zul Robert Hackney 25:05.6 și 
polonezul Bogusiaw Maminșto 
25:34.8.

CICLISM • cursa Paria - VI- 
nouUers a 8est oJșttgată de fran
cezul Hubert Linard, 337 km tn 
5h47 (medie orarii 40,3 km), ur
mat ta același timp de danezul 
Kim Andersen.

TENIS • Accidentat M turneul 
de la Monte Carto, cehoslovacul 
Ivan Lendl nu este prezent la 
startul turneului final WCT care 
a Început mart! seara la Dallas, 
ș! a fost Înlocuit ou americanul 
Tim Mayotte. In primul tur. Ma
yotte l-a învins pe Tomas Smta

62 kg. Traian Marinescu a sus
ținut prima partidă în compa
nia lui Selman Kaikguz (Tur
cia). un luptător cu alură de 
culturist, în fața căruia sporti
vul român, după ce l-a condus 
cu 7—2, cînd maf era doar un 
minut de luptă, a obținut vic
toria prin descalificare. Tînărul 
Ciaudiu Tămăduianu a avut 
neșansa de a-1 intilni chiar 
din primul tur pe campionul 
continental al ediției de anul 
trecut, iugoslavul Saban Seidi, 
în fata căruia a pierdut la 
puncte : 4—7. Gheorghe Fodo- 
rea (cat. 82 kg) a luptat, mai 
întii. cu Cedo Nikulovski (Iu
goslavia), de care a dispus ca
tegoric la puncte : 11—2. Apoi, 
Fodorea a susținut și meciul 
din cadrul turului al doilea, cu 
elvețianul Jean Daniel Ga- 
choud, meci Încheiat după nu
mai un minut prin tușul ob
ținut de luptătorul român. 
Semigreul Vasile Pușca^u, deși 
a abordat curajos meciul cu 
campionul european de anul 
trecut, sovieticul Magomed Ma
gomedov a fost Întrecut la 
puncte : 3—t Reamintim că
Pușcașu fusese Învins anul tre
cut de același adversar prin 
tuș, în primul minut. Nicu 
Hlocu (cat. 48 kg) a avut tur 
liber.

întrecerile continuă vineri și 
se vor încheia simbâtă seara.

F.C. PORTO-MAREA REVELAȚIE A SEMIFINALELOR CLIPELOR EUROPENE
• Rossi ți Tândcnbcrgh caliilci pc Juvcntu» 

ți Anderlecht In ultimul minut dc joc!
Miercuri au fost stabilite fina

listele actualei ediții a cupelor 
europene. Să recapitulăm con
fruntările decisive programate In 
luna mai : în „Cupa campionilor* 
se vor întîlni A.S. Roma și F.C. 
Liverpool ; în „Cupa cupelor* 
F.C. Porto șl Juventus Torino, 
iar in „Cupa U.E.F.A.* Totten
ham și Anderlecht (tn meci tur- 
retur).

Așa cum se putea prevedea, 
returul semifinalelor a fost pa
sionant, unele din echipele ce 
păreau favorite nereușind să-și 
mențină avantajul din prima 
manșă. Puțini au crezut, de pil
dă, că A.S. Roma va înscrie trei 
goluri liră să primească vreu
nul ; că S.C. Anderlecht va cîș- 
tiga tot cu 3—0 în fața lui Not
tingham Forest, sau că Totten
ham se va chinui literalmente 
pentru o victorie la limită, doar 
cu 1—6, tn fața lui Hajduk Split, 
obținlnd calificarea doar grație 
golului marcat in deplasare, in 
prima manșă.

Marea surpriză s-a produs la 
Aberdeen, iar F.C. Porto poate 
fi numită fără îndoială perfor
mera actualei ediții. Portughezii 
au ciștigat cu 1—6, adică la tel 
c* șl pe teren propriu. In fața 
revelație! sezonului trecut, care

TURUL CICLIST
AL SPANIEI

Etapa a 8-a din Turul ci
clist al Spaniei, desfășurată 
între Cardona și Zaragoza 
(269 km) a revenit belgianului 
Roger de Vlaeminck in 6h42:00 
(medie orară 40,149 km), ur
mat la 6 secunde de alți 19 
rutieri. în clasamentul gene
ral conduce Petro Delgado 
(Spania), urmat la 3 sec. de 
Cooredor (Columbia) și la 6 
sec. Caritoux (Franța).

• TELEX • TELEX
(Cehoslovacia) cu 6—2 4—8, 7—6„ 
6—3. • la primul tur al tur
neului feminin de la Orlando 
(Florida) I Virginia Ruztoi — 
Elena Reinach 6—2, 6—3. Sylvia 
Hanika — Yvonne Vermaak 6—2,
5— 1, Lisa Bonder — Catarina 
Lunquist 6—4. 6—3, Andrea Te- 
mesvari — Elizabeth Sayers «—2,
6— S. Martina Navratilova — Kim 
Shaefer 6—1, 4—2 • .,16-lml* de 
finală la Aix-en-Provence: Guy 
Forget (Franța) — Florin Segăr- 
ceanu 3—5, 6—2, 6—1, McNamee 
— Taroczy 6—2. 4—6, 6—1. Sl- 
monsson — van Winltsky 6—4, 
3—6. 6—1. Clero — Schwaler 7—5, 
6—3. Perez — Moor 6—2. 6—1.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Palma de Majorca a tost ds- 
tigat de echipa Spaniel. 3—2 (4. 
—IL —12. 4, 13) tn finală cu 
Olanda.

PUȘCAȘII ROMÂNI CAMPIONI 
BALCANICI PE ECHIPE

• Ion Joldea, locul 2 la pușcă liberă 60 f. c. cu 597 p
SOFIA, 26 (prin telefon). Pe 

poligonul din capitala Bulga
riei au continuat întrecerile 
Balcaniadei de tir pentru arme 
cu glon|. în cea de a doua zi, 
cea mai bună performantă ro
mânească a fost obținută de 
echipa de pușcă liberă 60 f.c., 
alcătuită din seniorii Ion Jol
dea, Florin Cristofor și Con
stantin Stan care a reușit să 
intre in posesia titlului cu 
1778 p, nou record balcanic, 
în această probă. Ion Joldea 
s-a clasat pe locul doi eu 597 
de puncte, iar Florin Cristofor, 
pe 3. cu 596 de puncte, rezul
tate competitive. întrecerea a 
revenit. In mod surprinzător, 
albanezului Ni co Scireni, cu 
599 p. C. Stan s-a clasat pe 
locul 15 cu 585 puncte. Pe e- 
chipe : 1. România 1 773 p. 2. 
Bulgaria 1773 p, 3. Albania 
1773 p. Dintre ceilalți concu
rent! ai țării noastre s-a mai 
remarcat Roxana Lămășanu, 
de două ori pe locul 3 la 
pușcă standard 3X20 f cu 569 p 
și la pușcă standard 60 f.c. cu 
595 p.

se dovedise In formă și tn a- 
ceastă primăvară. In campiona
tul Scoția, Aberdeen conduce 
detașat și va cîștiga, eu siguran
ță, titlul. F.C. Porto ocupă locul 
secund In campionat, dar nu pare 
să aibă șanse s-o depășească pe 
Benfica, actuala lideră. Să reve
nim însă la acest meci pe care 
cei 24 000 de spectatori din Aber
deen nu-1 vor uita multă vreme. 
Gazdele au dominat — firesc — 
mai mult, dar apărarea masivă ■ 
portughezilor n-a cedat. în prima 
repriză, Jucătorii de la Aberdeen 
au reclamat un penalty, aflrmînd 
că Pereira a atins balonul cu

al doilea gol pentru Roma ! Fază din 
United 3—0, care a adus echipei italiene 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Roberto Pruzzo înscrie 
meciul Roma — Dundee 
calificarea.

mina, dar arbitrul Kmao (Ceho
slovacia) n-a acordat nimic. Din 
acest moment, Jucătorii scoțieni 
„și-au pierdut capul*, atacînd 
fără clarviziune tactică. In mln. 
76 Porto a înscris. In urma unui 
contraatac, singurul punct al 
meciului, prin Silva, care a șu
tat surprinzător de la 20 de me
tri. Iată echipele aliniate : F.C. 
Aberdeen : Leighton — McKinnie 
(Cooper), Simpson, McLeish, 
Rougvie — Miller, Strachan, 
Bell — Black, McGhee, Hewitt 
(Weir). F.C. Porto : Ze Beto — 
Pinto, Pereira, Enrico, Luis — 
Magalhaes, Sousa, Pacheco — 
Vieira, Gomes, Silva. Și cealaltă 
semifinală a „Cupei cupelor* a 
fost dramatică. Juventus a Între
cut pe Manchester United cu 2—1 
(1—0), abia tn mln. 90, cînd Rossl 

a Înscris golul victoriei. Altfel, 
urmau prelungirile... Boniek a 
deschis scorul (mln. 13), iar în 
min. 70 Whiteside a egalat. Jocul 
a fost de o calitate excelentă — 
menționează „Agenția France 
Presse* — șl italienii, cu un 
Platini tn mare formă, au meri
tat victoria. Au jucat echipele : 
Juventus : Tacconl — Gentile, 
Cabrlnl, Brio, Sclrea — Vignola, 
Bonlnl, Tardelll (Prandelli) —

Rezultate tehnice : pușcă 
standard 3X20 f : 1. Krasimira 
Docikova (Bulgaria) 584 p, 2. 
Nonka Matova (Bulgaria) 575 
p. 3. Roxana Lămășanu (Româ
nia) 569 p... 7. Daniela Toader 
(România) 565 p... 10. Daniela 
Zamfir (România) 553 p ; e- 
chipe : 1. Bulgaria 1 725 p. 2. 
Iugoslavia 1 688 p. 3. România 
1 687 p ; junioare : 1. Valentina 
Lazarova (Bulgaria) 568 p... 7. 
luliana Crăciun 545 p ; 60 f.c. : 
1. Nonka Matova (Bulgaria) 
597 p. 2. Vesela Letceva (Bul
garia) 596 p, 3. Roxana Lămă- 
șanu 595 p ; echipe : 1. Bul
garia 1781 p. 2. Albania 1765 
p, 3. România 1761 p ; juni
oare : 1. Vesna Domarcci (Iu
goslavia) 590 p... 11. luliana 
Crăciun 578 p. în proba de 
pistol viteză, după prima 
manșă, conduc Marin Sian 
(România) șl Stoian Slolanov 
(Bulgaria), ambii cu 299 p. ur
mați de Aii Mehmed (Albania) 
cu 298 p. Corneliu Ion se află 
pe locul 4 cu 296 p.

Rossi, Platini, Boniek. Manchester 
Utd. : Bailey — Duxbury, Albls- 
ton, Wilkins, Moran — Hogg, 
McGrath, Moses — Stapleton 
(Whiteside) Hughes, Graham.

In C.C.E., A.S. Roma a înche
iat destul de repede conturile cu 
F.C. Dundee. După ce, pînă la 
pauză, Pruzzo a marcat de două 
ori (mln. 21 și 30), la reluare DI 
Bartolomei (mln. 56) a transfor
mat penalty-ul acordat de arbi
trul francez Vautrot tn urma 
unui fault comis de portarul 
scoțian asupra Iul Pruzzo. Cel 
80 000 de spectatori de pe stadio
nul Olimpic au Jubilat văzlndu-șt 
echipa calificată în finala cu 
F.C. Liverpool. Au Jucat : Roma: 
Tancredl — Nappi, Nela, Righetti, 
Maldera — Falcao, Conti, Cerezo 
(Oddi), Di Bartolomei — Pruzzo 
(Chierico) Graziani. Dundee Utd.: 
McAlpine — Gough, Narey, He- 

gathy, Mal pas — Stark (Hoit), 
Bannon, Milne, Kirkwood — Stur- 
rock (McGanls) Dodds.

In fine. Jocuri dramatice In
„Cupa U.E.F.A.* Tottenham a
dispus de Hajduk Split cu 1—0
(1—0) prlntr-un gol marcat in
min. 6 de către Hazard din lo
vitură liberă șl s-a calificat gra
ție golului marcat la Split, unde 
Hajduk cîștigase cu 2—1. Extrem 
de înverșunată — în ciuda sco
rului final — a fost întrecerea 
dintre Anderlecht șl Nottingham 
Forest, tn mln. 89 scorul era fa
vorabil belgienilor cu 2—0, prin 
golurile marcate de Sclfo (mln. 
20) șl Brylle (mln. 61), In urma 
transformării unui penalty. Se 
credea că vor urma prelungirile, 
dar, tn ultimul minut de joc 
Vandenbergh a înscris golul ca
lificării...

Ion OCHSENFELD

• tn semifinalele C.E. de tine
ret, meci tur î la Belgrad : iu
goslavia — Spania 0—1 (0—1) ;
• în preliminariile olimpice : 
U.R.S.S. — Ungaria 0—1, Grecia 
— Bulgaria 1—3. Echipa U.R.S.S. 
s-a calificat pentru turneul final, 
datorită golaverajului, înaintea 
Ungariei.
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