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CIRCULAȚIA MĂRFURILOR Șl FINANȚE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, 
vineri dimineața s-au des
chis, in sala Palatului Sportu
rilor și Culturii, lucrările Ple
narei Consiliului National al 
Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a fost intimpinat la sosire cu 
deosebită căldură, cu senti
mente de aleasă stimă si 
prețuire, cu vii și puter
nice aplauze. Cei prezenti au 
ovaționat îndelung pentru 
partid și secretarul său gene
ral, au scandat : «Ceaușeseu 
— P.C.R. „Ceaușeseu si po
porul !“

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nos
tru, in prezidiu au luat 
Ioc membrii Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

In sală se aflau 
membri supleanti 
tetului Politic

membri și 
ai Comi- 

Exceutiv,
secretari ai Comitetului Cen
trai al partidului, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

La propunerea Biroului Exe
cutiv al Consiliului National 
al Oamenilor Muncii, a fost 
adoptată, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Analiza dării de seamă a 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la activitatea de în
deplinire a planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe primele 4 Ioni ale 
anului 1984. de realizare a 
programului de dezvoltare a 
bazei energetice si de ma
terii prime, precum și mă
surile ce se impun pentru în- 
deolinirca planului la toti 
indicatorii pe acest an.

2. Raport privind modul 
cum au acționat organele de 
conducere colectivă din mi
nistere. centrale si Între
prinderi pentru realizarea 
prevederilor Hotăririi plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din iunie 1383 eu privire la 
extinderea și generalizarea 
acordului global si a Ho- 
tăririi Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
ianuarie 1984 cu privire la 
îmbunătățirea organizării u- 
nitâților de constructii-mon- 
taj $i preluarea lucrărilor in 
antrepriză, extinderea și ge
neralizarea acordului glo
bal in toate ramurile econo
miei.

In timpul lucrărilor in 
plen, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a intervenit, in 
repetate rînduri. în cadrul 
dezbaterilor punind in fata 
conducerii unor ministere, a 
unor importante sectoare ale 
economiei naționale sarcini 
de deosebită însemnătate, 
indicind căi și modalități 
concrete de acțiune. pentru 
ridicarea intregii activități 
la un nivel superior de cali
tate și eficientă pentru înde
plinirea tuturor prevederilor 
planului pe acest an si ale ac
tualului cincinaL

In cursul după-amiezii lu
crările plenarei s-au des
fășurat în cadrul a 11 secțiuni, 
pe ministere și ramuri eco
nomice.

In numele milioanelor de 
oameni ai muncii din indus
trie, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, parti
cipant la plenară s-au an
gajat să attoneze eu hotă- 
rire pentru înfăptuirea pre
vederilor de plan pe 1984, 
a tuturor obiectivelor ac
tualului cincinal. pentru a 
intimpina cu noi si impor
tante realizări marile eve
nimente ale acestui an : a 
40-a aniversare a eliberării 
patriei și eel de-al Xin-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

Lucrările plenarei continuă

Mîine, de la ora 10, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală

SPECTACOL DE GIMNASTICĂ DE NIVEL MONDIAL
Numeroși campioni și medaliați mondiali 

și europeni participă la manifestarea sportivă 
prilejuită de retragerea Nadiei Comăneci 

din activitatea competițională
Mîine, la Palatul sportu

rilor și culturii din Capitală, 
evoluează Nadia Comăneci. 
Gimnasta care a uimit lu
mea, gimnasta care a con
stituit un simbol pentru mi- 
milioane de tinere de pretutin
deni, gimnasta care a do
minat activitatea competițio- 
nală de vîrf timp de aproape 
un deceniu se prezintă mîine 
pentru ultima oară în fața pu
blicului. Bineînțeles. Nadia 
Comăneci nu apare mîine în- 
tr-un nou concurs. După ce 
a ciștigat titluri olimpice, mon
diale și europene, numeroase 
alte competiții cu caracter 
mondial sau continental, după 
ce a impresionat lumea spe
cialiștilor și lumea ;porti- 
vă din zeci și zeci de țări ale 
lumii. Nadia va evolua mîine 
în fața spectatorilor care vor 
fi prezenti la Palatul sportu
rilor și culturii cu exerciții 
demonstrative la birnă și sol, 
pentru a întregi astfel frumosul 
și atractivul spectacol sportiv 
care se întrevede.

Va fi, fără îndoială, un 
spectacol de înaltă ținută, 
pentru că această manifes
tare sportivă, organizată cu 
prilejul retragerii Nadiei 
Comăneci din activitatea 
competițională se bucură de 
prezenta unor gimnaști de 
primă mărime mondială, a 
unor stele autentice ale 
gimnasticii internaționale. Este 
o nouă dovadă a marii popu
larități de care multipla noas
tră campioană se bucură 
în întreaga lume, a marelui ei 
prestigiu. Gimnaști și gim
naste din 9 țări și-au anunțat 
prezenta Ia concursul inter
național demonstrativ care 
se va desfășura mîine dimi
neață, de Ia ora 10. in Sala in 
care Nadia Comăneci a cuce-

rit, cu trpi ani în 
urmă. anei ti
tluri de campioa
nă mondială uni
versitară. precum 
și numeroase ti
tluri de campioa
nă a tării.

Au răspuns in
vitației federației 
noastre de spe
cialitate. la con
cursul internațio
nal de dumini
că dimineață, gim- 
naști din Uniu
nea Sovietică. 
R. P. Chineză, 
Bulgaria. Unga
ria. Cehoslova
cia. Franța. Sta
tele Unite ale A- 
mericu. Japonia. 
Elveția. Să rea
mintim iubitori
lor de sport că 
cei mal multi 
dintre invitați sînt 
gimnaști din „prima linie", 
campioni mondiali și europeni, 
medaliați ai marilor com
petiții organizate de F.I.G., 
campioni naționali sau spor
tivi , de mare perspecti
vă. Prezenta la București 
a celui mai bun gimnast din 
lume — l-am numit pe Dmitri 
Bilozercev — reprezintă fără

După campionatele europene din Suedia

ECHIPA DE LUPTE GRECOROMĂNE 
POATE URCA MAI FERM

De neuitat: Nadia la birnă, Montreal — 1976

îndoială o mare atracție 
pentru toți cei care vor ti pre
zenti duminică dimineață la 
Palatul sporturilor și cul
turii. Gimnastul sovietic a 
dominat cu o impresionan-

Constantin MACOVEI 

(Continuare in pag. a 2-a)

Astăzi, etapa a 33-a a Diviziei „A“ de fotbal ÎN ELITA CONTINENTALĂ
PENULTIMA INTRARE ÎN ARENĂ...

CLASAMENTUL
1. STEAUA ■ 10 4 8 54-22 42
2. Dinamo 28 16 9 3 58-28 ■
3. ,,U“ Craiova 32 16 7 9 51-26 39
4. Sportul stud. n 16 6 10 52-38 38
5. F.C. Argeș 31 n 3 11 40-28 37
6. S.C. Bacău M 15 4 13 34-42 34
7. F.C. Bihor 32 13 6 13 46-42 32
8. Poli. Iași 32 11 10 n 30-34 32
9. Chimia R. V. ■ 13 6 13 38-47 32

10. F.C. Olt 31 10 11 10 35-23 31
11. Corvin ui 32 12 7 13 44-41 31
12. Jiul 32 12 7 13 30-41 31
13 Rapid 32 9 10 13 27-32 28
14. F.C. Baia M. 32 11 6 15 35-56 28
15. A.S.A. Tg. M. 31 11 5 15 30-41 27
16. Dunărea 32 8 10 14 29-37 26
17. Petrolul 32 9 7 16 33-46 25
18. C.S. Tîrg. 32 4 6 22 24-66 14

• La Bacău, Sport Club se teme de contraatacurile 
hunedorene # La Pitești, un meci cu scopuri diferite : 
F.C. Argeș, cu gindul la un loc in Cupa U.E.F.A , Rapid 
— la o „remiză* de... siguranță # La Baia Mare, 
gazdele au un singur obiectiv : victoria # In „Regie", 
A.S-A. in fața... poftei de gol a lui Coraș 0 La Craiova, 
internaționalii din „Bănie" în duel cu „lanterna" La 
Oradea, Dinamo are un singur gind : titluj de campi
oană 0 La Rm. Vilcea, Oblemenco și Halagian intr-un 
interesant duel profesional # Steaua, in fața uneia din 
ambițioasele returului • La lași, un meci în care 

Petrolul speră pînă în ultima clipă

awwwwwwwwwwwwww PROGRAMUL

Augustin și Balazs, fațd tn 
față in partida de astd- 
toamnd. ci nd Dinamo 
București a ciștigat meciul 
cu F.C. Bihor cu scorul de 
3—1. Ce va fi azi la Oradea?

Foto: Dragoș NEAGU

Divizia „A“ la polo

ETAPEI
Ba-cău :
Pitești : 
Baia Mare 
București :

£ _raiova : 
Oradea :

£ Rm. Vîlcea :
£ București :

£ lași :
£ Toate partidele

SPORT CLUB
F. C. ARGEȘ 
FOTBAL CLUB 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul 
UNIVERSITATEA 
F. C. BIHOR 
CHIMIA 
STEAUA

- CORVINUL
- RAPID
- JIUL
- A.S.A. TG. MUREȘ 

studențesc)
- C.S. TIRGOVIȘTE
- DINAMO
- F. C. OLT 

• - DUNĂREA C.S.U.
(Stadionul Steaua)

POLITEHNICA
vor începe la ora 17,30.

- PETROLUL

CLUJ-NAPOCA, 4 (prin tele
fon). Vineri a fost ultima „zi 
lungă", cu două reuniuni, din 
campionatul național de polo, 
ajuns acum. înaintea etapelor 
de încheiere, de simbătă după 
amiază și duminică dimineață. 
Din programul celor opt par
tide ale zilei, s-a desprins în- 
tîlnirea Rapid — Crișul, dis
putată seara. în cursul dimi
neții cel mai disputat joc a 
fost STEAUA — PROGRESUL : 
8—5 (3—0, 0—3. 2—1, 3—1). In- 
trați în apă cu decizie, punin- 
du-și în valoare atuurile tine-

Programate cu mai pu
țin de trei luni înaintea J.O. 
de la Los Angeles. Campiona
tele europene de lupte, des
fășurate la Jonkoping. au con
stituit un examen, am spu
ne, decisiv pentru toți partici- 
paniii — sportivi și antrenori 
— in conturarea echipelor și, 
poate, chiar a., șanselor la 
medaliile olimpice, fără ca 
aceasta să însemne. însă, 
un „verdict", fruntașii aces
tei discipline avînd încă 
timp să-și valorifice. în con
tinuare. potențialul pentru o 
reală creștere valorică. Pri
vite astfel lucrurile, „euro
penele" au însemnat, se în
țelege, o importanta testare o- 
limpică și pentru luptătorii 
români care — la ambele sti
luri — aveau. în plus, datoria 
să arate în ce măsură au pro
gresat după slaba comportare 
de la ultima mare competiție, 
campionatele mondiale de a- 
nul trecut, la care nu reușise
ră să cucerească nici o me
dalie.

Analiza rezultatelor și, mai

ales, a evoluțiilor de la Jon
koping arată că la GRECO
ROMANE, la care ne referim 
în numărul de azi, echipa 
noastră reprezentativă se a- 
flă pe un drum bun, bilanțul 
de ansamblu fiind promițător, 
el constituind nu numai 
începutul unei evidente re
veniri în elita europeană, ci și 
premisa unei comportări pe 
măsura cerințelor la Jocu
rile Olimpice de la Los Ange
les. Firește, este de subliniat, 
înainte de toate, cucerirea ce
lor trei medalii — două de ar
gint (Mihai Cișmaș și Ștefan 
Negrișan) și una de bronz 
(Constantin Ută) după cum 
locul 3 în clasamentul pe na
țiuni își are valoarea și sem
nificațiile lui Rămînînd la 
„grupa" laureaților. să a- 
mintim că cei trei luptători 
români care au urcat pe po
diumul de la Jonkoping sînt 
tineri de mare perspectivă, u-

Oan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a S-a)

DINAMO, DOUĂ VICTORII LA SCOR
reții, steliștii au „controlat" 
prima repriză. în a doua, ei 
au ratat ocazii clare, partenerii 
au jucat mai atent și au re
venit spectaculos. în ultimele 
două „sferturi", echilibrul a 
existat cîtva timp, fiind însă 
frînt treptat prin siguranța re
găsită în ambele momente. în- 
cepind de la portarul Diaconu 
și continuînd cu înotul în trom
bă al merituoșilor învingători. 
Au punctat : Nuțu 2. Șerban, 
Neagoe, Frulh, Pantea, Gean
tă, Duculeț (S). respectiv Flo- 
rincescu 3, Măhălean 2. Au

condus R. Nichita și B. Băje- 
naru.

CRIȘUL ORADEA — I.L. 
TIMIȘOARA 8-6 (2—1. 2—3,
2—0, 2—2). Replică bănățeană 
peste așteptări, un portar timi
șorean (Csoka) autodepășin- 
du-se, pentru ca favorita să se 
impună, totuși, prin golurile lui 
Gordan 4, Fejer 2, Kiss 2. 
Pentru I.L.T. : Sterpu 3. Toth,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 8-a)



SPECTACOL DE GIMNASTICA DE NIVEL MONDIAL Cărți noi
(Urmare din pag. 1)

tă autoritate cele două mari 
competiții ale anului 1983, 
campionatele europene de la 
Vama, din luna mai. și cam
pionatele mondiale de la 
Budapesta. din octombrie. 
Pe ambele le-a cîștigat la 
individual compus, repurtînd, 
de asemenea numeroase alte 
succese 
parate. 
Dmitri 
cotit, pe 
cipalul 
Olimpice 
tru 
solut. 
tre 
vom

tuală, component! ai lotu
rilor olimpice, sportivi care 
au dovedit o autentică forță 
competițională la recentele 
campionate internaționale ale 
României desfășurate la

tre nici proaspăta campioa
nă europeană de junioare 
Daniela Silivaș, nici Mi- 
rela Barbălată. Mihaela Stă- 
nuleț, Simona Păucă. Emi
li an Nicula, Levente Molnar,

Din impresionantul palmares

MAI REPEDE
In urmă cu vreo 

cuplul Cristian 
— Virgil Ludu

MAI SUS. MAI PUTERNIC

în finalele pe a- 
La ora aceasta. 

Bilozercev este so- 
bună dreptate, prin- 
favorit al Jocurilor 

de vară, atît pen- 
titlul de campion ab- 

cît și pentru multe din- 
finalele pe aparate. O 

urmări de asemenea pe

al Nadiei Comăneci
intii ta 

mai, ta 
realizat

Biletele pentru manifesta
rea sportivă prilejuită de 
retragerea Nadiei Comăneci 
din activitatea competițio- 
nală, care va avea loc la 
Palatul sporturilor și cultu
rii în ziua de 6 mai 1984, 
orele 10, s-au pus în vîn- 
zare la casele de la stadioa
nele 23 August, Republicii, 
Steaua, Dinamo și Rapid, 
care sint deschise între o- 
rele 9—18.

Nu sint valabile legitima
țiile abonament de intrare 
la competițiile sportive.

Nadia Comăneci s-a impus pe plan internațional în anul 1975, moi 
Londra, în aprilie, cîștigînd „Turneul campionilor", iar apoi, in 
Skien, In Norvegia, la campionatele europene feminine In core a 
victorii spectaculoase : medalie de aur la individual compus, precum ,1 in 
trei din cele patru finole pe aparate — la sărituri, paralele ți birnă ; doar 
la sol medalia cuce'ită a fcst de argint Nodia Comăneci a dominat cu 
autoritate ,1 următoarele ediții ale „europenelor" : Io Progo, in 1977, ea 
a cucerit 2 medolii de aur (individual compus și parolele) șl una de argint 
(la sărituri) partkipînd numai la două dintre finalele pe aparate ; la Copen
haga, in 1979, Nadio obține 3 medolii de aur (individual compus, sărituri și 
soi) și una de bronz (la bimă). Nadia Comăneci este singura sportivă care 
a cucerit, la Individual campus, trei ediții consecutive ale campionatelor 
europene, devenind astfel prima deținătoare a „Cupei Europei" instituită la 
București in 1957, la prima ediție a competiției europene.

Strălucite performanțe a realizat Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice. 
In 1976, la Montreal, ea s-a situat pe locul I și a obținut medolia de cur 
in trei probe : individual compus, parolele și bimă, fiind prima gimnastă 
din lume notată cu 10 In întreceri oficiale alo Federației internaționale. La 
Montreal, Nodia o primit șapte note de 1* I De asemenea, la J.O. din 
1976 ea a fost medaliată cu orgint in competiția pe echipe șl cu bronz 
la sol ; patru ani mai Krziu, la J.O. de la Moscova, alte patru medalii 
pentru marea noastră gimnastă : 2 de aur (bimă și sol) și 2 de orgint 
(individual compus și cu echipa).

Nodia Comăneci a port ki pot Io două ediții ale campionatelor mondiale, 
cucerind de fiecare dotă cite o medalie de our : in 1978, io Strasbourg — 
la bimă. Iar In 1979, la Fort Worth - cu echipa. La CM. din 197» In pai- 
moresul său ou mat figurat două medalii de orgint (la sărituri și cu 
echipa).

In 1961, la Jocurile Mondlole Univers»tore de la București. Nodia Comăneci 
o dominat cu more outoritote concursul feminin,- cucerind medalia de aur 
în cinci probe : cu echipa, la sărituri, parolele, soi și individual compus.

mondială la să- 
bulgară Bo- 
pe Li Yueju, 

R. P. 
campioană mondia- 

1983, pe unul din cei 
virtuoși gimnaști din 
la cal eu minere. 

Gyorgy, continuator 
multiplului campion 

mondial si 
Magyar. Vor 

în concurs
„mondialelor" 

gimnasta 
Ricna, 

argint la 
campion 

sol si 
bulgar 

campioana

campioana 
rituri, sportiva 
riana Stoianova, 
component al echipei 
Chineze, 
lă în 
mai 
lume 
Guczogy 
al 
ropean. 
Zoltan 
prezenți 
laureată a 
anul trecut, 
slovacă Hana 
daliată cu 
nă, dublul 
oean (la 
gimnastul 
Petkov, ,__ ...
Romi Kessler și alții.

Publicul spectator 
tă cu același 
ticiparea celor 
gimnaști români

eu- 
olimpic 
mai fi 
o altă 

de 
ceho- 

me- 
bîr- 

euro- 
inele). 

Plamen 
Elveției

așteap- 
interes par- 

mai buni 
la ora ac-

Ploiești. Cu cele trei note 
de 10 la sol și birnă. obți
nute la „internaționale", 
Ecaterina Szabo a dovedit 
tuturor forma remarcabilă 
pe care o deține la acest în
ceput de sezon și nu ne în
doim că mîine dimineață 
ea va ridica din nou tribunele 
în picioare. Campioana mon
dială la sol. Ecaterina Szabo, 
ne-a declarat că dorește 
evolueze 
nivel 
minică 
dorință 
Agaehe, 
argint 
nate 
recentului 
țional de 
individual 
lipsi dintre gimnastele

să 
la cel mai înalt 

în concursul de du- 
dimineață. Aceeași 

și din partea Laviniei 
i, dublă medaliată cu 

la ultimele campio- 
mondiale. cîștigătoarea 

concurs interna- 
la Ploiești la 

compus. Nu vor 
r.oas-

Valentin Pin tea, Octavian lo- 
nașiu, component! ai loturi
lor reprezentative ale 
noastre.

Sîntem siguri că vor 
o frumoasă impresie și 
cuceri ropote de aplauze 
ansamblurile tinerelor gim
naste de la Deva și Onești, 
din Capitală. demonstrațiile 
de gimnastică ritmică. ce
lelalte acțiuni incluse in 
spectacolul prilejuit de re
tragerea Nadiei Comăneci 
din activitatea competițio- 
nală.

tir ii

doi ani, 
Topescu 

debu
ta cu o carte deosebit de 
interesantă, avînd ca subiect 
o temă generoasă și mereu 
în actualitate, sportivitatea, 
carte care s-a bucurat de 
un binemeritat succes. 
Acum ei se află, din 
nou, In vitrinele librăriilor 
propunînd 
sați de 
tiv 
o 
subiect inedit : .. 
cordurilor", apărută sub în
grijirea Editurii Sport-Tu- 
rism. Sint puțini cei care 
n-au auzit de celebrul 
„Guiness Book", acea cule
gere de recorduri din toate 
domeniile, in care „cel 
mai..." este leit-motivul 
principal și din care spor
tul nu lipsește. Ceea ce ne 
propun Cristian Țopescu și 
Virgil Ludu este și, maî a- 
les, nu este același lucru. 
Cei doi autori nu se abat 
de la regula lui „cel mai", 
dar in paginile cărții nu vom 
găsi consemnate doar re
corduri de dragul insolitu
lui, ci, mai ales, oamenii 
in splendidul lor efort de 
autodepășire. Această idee 
însuflețește, am zice, fie
care pagină a cărții, în 
care sporturile — indivi
duale sau de echipă — se 
prezintă cu recordurile lor, 
cu recordmanii lor intrați 
în istoria sportivă a lumii : 
Paavo Nurmi, Emil Zatopek, 
Cornelia Ender, Erie Hei- 
den, Lidia Skoblikova, Va
sili Alekseev, Clas Thum
berg, dar și românii Nadia 
Comăneci, Ivan Patzaiehin, 
Iolanda Balaș, Lia Manoliu, 
Olga Orban-Szabo și încă 
mulți, mulți alții, pentru că 
istoria sportului este înde
lungată ca și Istoria... re
cordurilor !

Sint, desigur, recorduri și 
recorduri : de longevitate,

celor intere- 
fenomenul spor- 
nu numai lor) 
lucrare cu un 

/Cartea re-

de voință, de participare la 
o competiție sau alta, de re
zistență, de durată, de... 
— dar, oare, cite nu 
sint ! — fiecare disciplină 
avînd propriile sale reușite 
de excepție. Dealtfel, este 
ceea ce și demonstrează 
cei doi autori, structurîn- 
du-și cartea pe cinci mari 
grupe (sporturi individuale, 
jocuri, de iarnă, mecanice, 
aviatice), fapt care oferă o 
rapidă orientare în „timp 
și spațiu" — autorii pendu
lează între trecut, prezent 
și... viitor pe toate meridia
nele și paralelele.

Este o încercare grea, 
de pionierat, la noi, lui 
Cristian Topescu și Vir
gil Ludu revenindu-le me
ritul de a fi excelenți „des
chizători de pîrtie". ~ 
ne-au oferit o carte „a 
cordurilor sportive care 
flectă drumul 
timp și spațiu, 
natura și eu 
experimentarea 
tîtor idei".

Emanuel FÂNTANEANU

Ei 
rt- 
re- 
în 
eu

omului 
lupta lui 
sine însuși, 
și reușita a-

Juniorii noștri, din nou în plutonul de elită al rugbyului european

Sub genericul „Daciadei"

DUMINICĂ, PRIMA ACȚIUNE 

CICLOTURISTICĂ A ANULUI!

Participa posesorii de

Duminică, startul în ac
tivitatea cicloturistică bucu- 
reșteană va fi marcat de 
o interesantă acțiune în
scrisă sub genericul ..Da
ciadei". Ea va avea ca punct 
de plecare stadionul Dinamo

HIPISM

MÎINE, TRIFOI

ÎN „PREMIUL PĂCII-
Mîine dimineață, pe hipodro

mul din Ploiești, se va disputa 
„Premiul Păcii", alergare semi- 
clasică de viteză pe distanța de 
1 600 m, cu participarea unor 
trăpași de valoare, dintre care 
se remarcă Trifoi, cîștigătorul 
derbyului 1983. Rural, Crater și 
Hemeluș. Va fi o alergare dispu
tată, din care nu va lipsi pro
babil și acel neprevăzut care dă 
„sarea și piperul" spectacolului 
hipic. Reuniunea mai are ca 
puncte de atracție cei 15 000 lei 
report la pariul austriac și suma 
de 2 000 lei la ordinea triplă din 
„Premiul Păcii".

Vremea îmbunătățindu-se sim
țitor, așteptăm performanțe de 
valoare, care dau măsura cres
cătoriei românești de cai trăpași. 
Mai așteptăm, de asemenea, să 
vedem în sulky, alături de an
trenori, pe conducătorii amatori, 
care de atîtea ori ne-au încîntat 
prin modul lor personal de a 
conduce. Remarcăm astfel pe H. 
Șerban, campionul pe 1983, I. 
Stoicescu, sosit dead-head cu 
campionul M. Popescu, profesor 
de educație fizică, care cunoaște 
și tainele acestei frumoase dis
cipline sportive, M. Manea șl O. 
Matei, doi amatori bine cotați. 
Prin prezența curselor de ama
tori, hipodromul are numai de 
cîștigat, ca spectacol si număr 
de spectatori.

A. MOSCU

biciclete din Capitală

(la ora 10) și va urma un tra
seu care va cuprinde șoseaua 
Ștefan cel Mare — calea Flo- 
reasca — șoseaua Pipera — 
șoseaua Nordului — podul 
Băneasa — șoseaua națională 
București — Ploiești pînă la 
intrarea în parcul și pă
durea Băneasa — punct fi
nal. Cu acest prilej, partici- 
panții vor desfășura diverse 
jocuri distractiv-recreative și 
vor vizita poligonul Tunari 
și împrejurimile pădurii 
Băneasa. înapoierea. în ju
rul orei 15, urmînd aproxima
tiv același traseu.

Acțiunea, inițiată de co
misia de cicloturism a Con
siliului Municipal București 
pentru Educație Fizică și 
Sport, este deschisă tuturor 
posesorilor de biciclete in
diferent de vîrstă și sex7 
dornici să își petreacă o zi în 
aer liber...

MASĂ 
ROTUNDĂ

Centrul de perfecționa
re a cadrelor din mișcarea 
sportivă, împreună cu 
Consiliul municipal pen
tru educație fizică și 
sport. sub auspiciile U- 
niversității cultural-știin- 
țifice din București, or
ganizează în ziua de 7 
mai 1984, orele 32,30, în sala 
Dalles, masa rotundă cu 
tema : „Potențialul spor
tiv al cluburilor bucurește- 
ne pentru J.O, din 1988". 
Participă conducerea ca
binetului metodic și spe
cialiști ai clubului spor
tiv Progresul. Dezbaterile 
vor fi conduse de conf. dr. 
Nicu Alexe.

TOT ÎNAINTAȘII AU DUS GREUL, TREISFERTURILE
• Selecția pentru viitoarea echipă trebuie să înceapă neintir- 
ziat I • întrecerea internă — circumscrisă interesului general al 

rugbyului românesc

linie și 
vorbi 
reușită, 
juniori 
Italia

adunind, 
despre o 

cea a 
din Euro- 
este o in-

Trăgînd 
se poate 
competiție 
rugbyștilor 
pa. Sigur, 
vingătoare surprinzătoare, ma
rea favorită a turneului nu- 
mindu-se Franța. Dar în 
meciul decisiv tinăra squadra 
azzurra. cu o linie de trei- 
sferturi — avînd tehnică si a- 
bilitate realmente compara
bile cu ale adversarei — a ți
nut piept și pe înaintare, 
unde erau superiori „coț 
coșii", prin decizie, bună 
organizare, circulație și promp
titudine. E limpede, rugbyul 
italian înaintează viguros 
spre plutonul elitei. Alții 
au făcut, de asemenea, pași 
înainte, sportul cu balonul 
oval aflîndu-se intr-un mo
ment important la nivelul 
speranțelor. Spre pildă. Bel
gia. sau chiar această avînta- 
tă selecționată din Iugo
slavia. despre care tehni
cienii săi afirmă (și înclinăm
să-i credem) că are o valoare 
mai bună decît actuala garni
tură de seniori a „plavi- 
lor".

Multe alte aspecte ar me
rita, poate, consemnate. Să 
vedem însă cum a evoluat e- 
chipa noastră. una dintre 
cele mai tinere participan
te, majoritatea jucătorilor 
deplasați '■— mai exact 14 din
tre ei — fiind cu un an sau 
chiar doi sub limita de 
vîrstă. deci fără experien
ță. Primind responsabilita
tea acestei garnituri. pro
fesorii Constantin Fugigi și
Petre Ianusevici. mai ieri
rugbyști de națională, «-au an
gajat într-o întreprindere,
fără îndoială, dificilă, mai 
cu seamă după absentele de 
la edițiile precedente, care au 
dus la trimiterea formației 
române în grupa secundă, deși 
locul său de drept este între 
aspirantele la medalii. Nea- 
vînd prea mult timp și 
posibilități de observare la 
dispoziție (trăgînd învăță
mintele necesare. se im
pune declanșarea încă de pe 
acum a acțiunii de selecție 
pentru viitor !). cei doi teh
nicieni au format totuși 

un lot. in linii mari, compe
titiv, reușind «ă readucă 
rugbyul nostru juvenil in 
plutonul fruntaș. O dată 
atins principalul obiectiv, 
tinăra reprezentativă avea 
să ne lase insă gustul amar al 
înfringerii in „mica finală", cu 
toate că a dominat, pe 
alocuri copios acest meci, 
pierzind. cum se spune, pe 
propria mină, și nu datorită 
unei superiorități a XV-lui 
sovietic.

Și in partida din urmă, si in 
cele două precedente, adjude
cate în mod concludent, a 
fost evidentă forța pachetu
lui de înaintași, inclus în una
nimitate de specialiști, pe 
lista remarcărilor. Un cap 
de grămadă (Dumitrescu. Tufă, 
Soare) viguros. cum greu 
va putea fi pregătit altul 
pentru la anul, cîtiva jucători 
de gabarit, buni prinzători. cu 
prezentă în cîmp (C. Cio- 
răscu, Doja. S. Ciorăscu și, 
în ciuda accidentării din 
primul meci. Răducanu — ul
timii trei rămîn juniori), doi 
flankeri activi, temerari — 
Semen și Iacob —, de aseme
nea „spetanțe" în continuare, 
de la care așteptăm să-și mai 
ordoneze jocul. Nu Încape 
vorbă, nu totul a fost perfect, 
au greșit și înaintașii in
tr-o situație sau alta, dar 
marile dureri de cap le-au 
creat treisferturile. Dacă 
mijlocașii la grămadă Neaga 
și Tuturtea (născut în 1966). cu

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 MAI

Extragerea I : 29 18 87 55 47 
27 79 24 72 ;

Extragerea a II-a : 66 36 23 
15 8 11 31 54 40.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 791.268 lei din care
9.375 lei report la categoria 1.

Astăzi este ultima zi ‘ în care 
vă mai puteți depune buletinele 
pesntru concursul PRONOSPORT 
de mîine 6 mal a.c. De asemenea, 
este ultima zi cînd vă mal puteți

JUClND PE... JUMĂTATE
stiluri diferite, își pot trece 
mai multe la pozitiv, deși pri
mul nu poate uita nici acum 
cum a preferat dropul în fază 
de eseu, în schimb uvertura 
Nistase s-a prezentat sub 
așteptări. Considerat la ple
care titular de drept, reco
mandat de remarcabilul de
but pe prima noastră scenă, 
constănțeanul a început de 
regulă bine, pentru ca după 
primul placaj serios primit 
să-și piardă luciditatea, să 
evolueze fără aplomb și 
inspirație. El nu trebuie insă 
să dezarmeze, dimpotrivă, să 
lucreze mai intens, cu dă
ruire și curaj, fiind incă ju
nior. Aprecierea e valabilă 
și pentru componentii liniei 
de atac, pentru tehnicul Ținea, 
ambițiosul Alexandrescu, pen
tru Nechita, Androne. ceilalți 
— D. Popescu, Manda, N. Po
pescu — ajungînd la vîrstă 
senioratului.

Este necesar să se asi
gure viitoarei garnituri a 
speranțelor rugbyului româ
nesc o „rodare" asigurătoare 
înaintea ediției din Belgia 
a C.E., inclusiv în măsura 
posibilităților. prin jocuri
internaționale. Se impune 
observarea întregii mase de 
juniori, după cum toți an
trenorii de la cluburi tre
buie să priceapă, o dată pen
tru totdeauna, că înaintea ori
căror interese pentru cam
pionatul intern rămîne for
marea de jucători bine cize
lați in interesul general al 
sportului nostru cu balonul o- 
val.

Geo RAEȚCHI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

procura și bilete pentru tragerea 
LOTO 2 de mîine. Aceasta va a- 
vea loc în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staieovicl nr. 42, începînd de la 
ora 16. Numerele cîștigătoare vor 
tl radiodifuzate în jurul orei 20,10.

tjBANI RSri
[AUTOTURISME!



PRIN EXERCIȚIUL FIZIC IN AER LIBER-TINEREȚE Șl VIGOARE!
Etapa de vară a „Daciadei“

START LANSAT ÎN TOATE
AȘEZĂRILE

Respectînd tradiția, majorita
tea asociațiilor sportive din ju
dețul Bacău au luat un start 
lansat în întrecerile etapei de 
vară a marii competiții sportive 
naționale „Daciada". Tonul l-au 
dat elevii și elevele din școlile 
generale ale municipiului Ba
cău, care au inițiat o intere
santă competiție, la „jocuri 
sportive", organizată pe car
tiere și dotată cu „Cupa clase
lor". Au luat parte nu mai 
puțin de 20 de echipe de fete 
și 24 de băieți. Pe locul 1, ele
vele de la „generală 30“ și ele
vii de la „generală 10". în pa
ralel, elevele de la „generală 
5“ au fost protagonistele unei 
reușite întreceri de gimnastică 
desfășurată în moderna sală de 
sport a școlii, cea mai frumoasă 
din municipiu.

în replică, tinerii din între
prinderi și instituții și în mod 
deosebit cei de la „Proletarul" 
și „Confecția" au fost și ei pre- 
zenți la întreceri de atletism, 
volei și handbal, la concursuri 
de șah și tenis de masă dotate 
cu „Cupa 1 Mai". Un start ur
mat de o suită de competiții 
organizate la nivelul asociații
lor sportive — sub forma cam
pionatelor de casă — în care 
sprijinul comisiilor județene pe 
ramură de sport se face sim
țit, mai ales la atletism, gim
nastică, fotbal, volei și hand
bal-

Cu mult interes se desfășoară 
întrecerile „Daciadei" și în alte 
așezări — urbane sau rurale 
— băcăuane. La Moinești, 
de pildă. au fost prezeniți 
aproape 1 500 de tineri și 
tinere din școli și în
treprinderi, la Comănești și Tg. 
Ocna, peste 1 000. Sporturi pre
dilecte ? Și aici, atletismul și 
„jocurile". Reține, de asemenea, 
atenția felul cum au debutat 
în etapa de vară a „Daciadei"

„METALUL" HUNEDOARA- 
ADEVĂRATĂ FILĂ DE ISTORIE A SPORTULUI...

Ca bună gazdă, președintele 
clubului „Metalul" Hunedoara, 
Ion Ionichente, ne-a oferit cu 
prilejul vizitei noastre un fanion 
al clubului și insigna respectivă. 
Alb, cu o stemă care te face să 
înțelegi ușor că ai de a face cu 
un club muncitoresc, iar pe cea
laltă față culorile roșu-albastru 
pe care este imprimat : „1921—
1934". Ne aflăm deci la un club 
cu o vechime de 63 de ani. Por
nim discuția de la această adevă
rată filă de Istorie sportivă : 
„...începuturile siderurgiei pe a- 
ceste meleaguri se află undeva cu 
multă vreme in urmi, dovadă fap
tul ci in acest an Combinatul 
Siderurgic Hunedoara — Erou al 
Muncii Socialista — sărbătorește 
împlinirea a 100 de ani de exis
tență. Cu siguranță, ne spunea 
președintele, sportul « sosit pd 
aici cam in același timp, el fiind 
un bun prieten al oamenilor. Noi 
știm exact, însă, că prima formă 
organizată de „asociație sportivi" 
pentru muncitorii siderurglști de 
pe aici a fost înființată in l»2I 
la Uzina de Fier-Hunedoara. Cu 
secții de fotbal, volei șt atletism".

Am rămas oaspeți al clubului 
aparțlnlnd cunoscutei „cetăți de 
foc" hunedorene șt cu acest pri
lej l-am cunoscut mal îndeaproa
pe viața, reușitele, dovezi con
vingătoare că „Metalul" este a- 
preclat, că el oferă oamenilor 
muncii din combinat activități 
sportive pe placul lor, bine orga
nizate. „SA ȘTITI CA NOI FA
CEM ȘI SPORT DE PERFOR
MANȚA, NU NUMAI DE MASĂ" 
ni s-a spus. Și, evident, ne-am 
notat. C.S. „Metalul" are nu mai 
puțin de 9 secții de performanță: 
atletism, alpinism, box, modelism 
— toate în campionate republi
cane, popice — în Divizia „A", 
volei, șah și handbal — în Divi
zia „B“, tenis de masă — copil. 
Bineînțeles, cel angrenați în a- 
ceste secții, oameni al muncii 
din combinat au avut multe sa
tisfacții demne de menționat. Ma
neta Ucu, de pildă, operatoare 
chimlstă, s-a clasat pe locul I la 
săritura în lungime în campio
natul republican (tineret), Marius 
Mărcuș, laminator, este campion 
Ia alpinism (echipa a ocupat lo
cul ITT), Dănuț Nicolae, lăcătuș, 
este în lotul republican de box, 
Traian Țălnar are titlul de vice-

BĂCĂUANE
iubitorii sportului din comunele 
Răcăciuni-Sascut (acolo unde 
doi profesori de educație 
fizică inimoși, Eugen și 
Gheorghe Manea, s£nt „sufletul" 
tuturor acțiunilor sportiva de 
masă nu numai cu elevii, ci și 
cu tinerii din celelalte sectoare 
de activitate), Dofteana (cu 
sprijinul prof. Dragoș Fopa), 
Gîrleni (cu concursul prof. 
Puica Repciuc) și Podul Turcu
lui (prin prof. Vasile Herescu). 
O reușită acțiune sportivă de 
masă a fost organizată în co
muna Cașin dotată cu „Cupa 
Cașinului" cu participarea și a 
unor sportivi din municipiile 
Brașov și Gh. Gheorghiu-Dej, 
primiți în ospeție, inițiativă in 
care prof. N. Cosma a avut 
merite deosebite.

C.J-E.F.S. Bacău și organele 
și organizațiile cu atribuții in 
domeniul sportului au în pro
gram, pentru perioada care ur
mează, o suită de acțiuni spor
tive de masă ce se vor desfă
șura sub însemnele „Daciadei". 
Este vorba de „Cupa 1 Mai" 
la fotbal, cu participarea echi
pelor cluburilor sportive școlare 
din 12 județe, „Cupa sindicate
lor băcăuane" la fotbal, hand
bal, volei, tenis de masă și 
popice, „Cupa Trotușului" la 
atletism, volei și popice etc. 
Paralel — cum ne-a asigurat 
prof. D. Dumitriu, secretar al 
C.J.E.F.S. Bacău —• va continua, 
și cu prilejul etapei de vară a 
„Daciadei", acțiunea de selecție 
a copiilor și juniorilor pentru 
activitatea sportivă de perfor
manță. Este un lucru bun, 
știută fiind importanța care 
trebuie să se acorde selecției la 
nivelul tuturor județelor, pen
tru descoperirea și modelarea 
viitorilor noștri „olimpici" 1.

Tiberiu STAMA

campion mondial de juniori la 
popice. La box sint pregătiți pen
tru marea performanță 20 de spor
tivi, iar secții de copii există la 3 
discipline: tenis de masă, volei, po
pice. Ne notăm șl cîteva nume 
ale celor care, ca antrenori sau 
conducători, se străduiesc In mod 
deosebit, obțin rezultate: A. Ri- 
fișan, S. Beregstaszy, Gh. Matees- 
cu, N. Timar.

In egală măsură, „Metalul- se 
mîndrește cu ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASA. în fle
care an, a devenit un obicei. 
In marele combinat au loc 
întreceri la diferite discipline, în 
cadrul unor campionate interne. 
Care se organizează fle pe sezoa
ne, fie eu prilejul unor zile fes
tive. important este că nu sint 
momente de pauză, fiindcă oame
nii, tineri șl vlrstnlcl, vor să facă 
mișcare în ser liber, vor ca prin 
sport să se deconecteze, să-și în
tărească sănătatea. Iată, de pildă, 
un singur exemplu. Cu prilejul 
aniversării a 106 de ani de la În
ființarea acestui centru siderur
gie, In combinat se organizează 
multe competiții între care a- 
mlntlni pe cele, la diferite dlscl- 
gline, dotate cu „Cupa CSH 100".

1 cadrul acestora, campionate 
interne disputate. La fotbal sint 
angrenate 33 de echipe (In două 
serii de cite 16) : la volei — 8 e- 
chlpe ; In cel de popice — 12
echipe. Interesant este că forma
țiile secțiilor, sectoarelor și uzi
nelor nu pot puncta în clasamen
tele finale decît dacă au repre
zentanți și la alte discipline șl in 
mod special la atletism. în a- 
cest an a existat preocuparea 
de a sărbători Ziua de 1 Mai, 
îmbinînd interesul pentru sport al 
oamenilor cu dragostea pentru 
excursii șl drumeție, pentru du
minicile cultural-sportive. Deci în 
ultimele două luni s-au desfășu
rat în cinstea acestei mari săr
bători o competiție de popice șl 
3 campionate (volei, fotbal, înot) 
— toate dotate cu „Cupa 1 Mai". 
A urmat o duminică cultural- 
sportlvă pe stadionul „Corvinul" 
din Hunedoara, ieșiri cu familiile 
(în 1 șl 2 Mai) la Baza de agre
ment Cinciș și la Rlușor unde 
oamenii, s-au distrat, au făcut 
sport, luînd parte la Jocuri dis
tractive.

La plecarea de la puternicul

La Herăstrău, in plină cursă pe pistele de ape ale „Daciadei"

FLORI, TINEREȚE ȘI... RÎNDUNICI
A plouat peste noapte, a 

plouat de dimineață, dar, iată, 
parcă niciodată n-am văzut 
cunoscutul parc bucureștean 
Herăstrău mai frumos ca a- 
cum. Herăstrăul întimpina 1 
Mai in haină de un verde crud, 
cu toate florile deschise, de la 
lalele la magnolii și merișori. 
Herăstrăul și-a deschis porțile 
și perechi de tineri și oameni 
de toate virstele trec pe alei 
spre lac, pentru ci pe lac vor 
avea să vadă un incintător 
spectacol sportiv inchinat zilei 
de 1 Mai de către tinerii din 
arenele „Daciadei" bucureștene.

Imaginea este cinematogra
fică ; lacul a fost împărțit, se 
pare, in două — partea dinspre 
oraș este invadată de o mare 
flotilă de caiace și canoe, iar 
pe cealaltă, spre Șoseaua Nor
dului, a ieșit in larg o „ar
madă" de yachturi. N-a fost 
greu să găsim un ghid pentru 
a solicita amănunte, pentru că 
el se ghicea „de la o poștă" 
— prof. Gheorghe Nicolescu, 
metodist la C.M.B.E.F.S., un 
inimos dar modest slujitor al 
acestor discipline. „Am orga

club muncitoresc hunedorean 
„Metalul* am fost rugați să sub
liniem sprijinul neprecupețit al 
Comitetului de partid, Comitetul 
U.T.C., al Comitetului sindicatu
lui, al directorului general al 
CSH, tovarășul Sabin Faur. A- 
cesta este, de fapt, secretul fap
tului că „Metalul* Hunedoara 
trăiește din plin, viguros, la cel 
63 de ani al săi !

Modesto FERRARI NI

în cartierele Aradului fi Piteștiului

PRIMAVARA SPORTIVA „LA DOI PAȘI DE CASA“

lumina primă-

ușor : noile

toate 
de destinde- 

prin sport, în 
pași de casă". 
pildă, creatorii 
au oferit lo- 

cinci

Două municipii — care au 
cunoscut In ultimii ani prefa
ceri majore — două orașe 
vechi, dar de o tinerețe spec
taculoasă in , ‘-
verii : Arad și Pitești. Ce le 
deosebește e greu de spus. Ce 
le aseamănă 
cartiere, florile din grădini și 
parcuri, apele ce le udă — 
Mureșul, la Arad, cu splendi
da... faleză și Argeșul, ia Pi
tești. Și încă ceva le aseamă
nă, în viața lor sportivă : gri
ja edililor de a oferi copiilor, 
tinerilor, oamenilor de 
virstele condiții 
re prin mișcare, 
cartiere, „la doi

La Pitești, de 
noii urbanistici 
cuitorilor cinci complexe 
sportive de ’ cartier, cu mese 
de tenis, terenuri de handbal, 
volei, ' " "Efi 
plexe 
copii, 
lizată 
unor 
treprinderi. 

minifotbal'și șapte com- 
de joacă și sport pentru 
dotate cu aparatură rea- 
prin iubirea de sport a 
anonimi din marile în-

nizat, printre altele, două com
petiții de amploare dotate cu 
„Cupa 1 Mai", la caiac-canoe 
și la yachting. Marea noastră 
satisfațcie este aceea că spor
tivii apelor au răspuns prezent 
intr-un număr neașteptat de 
mare : peste 250 de participanți 
la caiac-canoe, din cluburi ca

însemnări

Triumf, Dinamo, Steaua, C.S.U. 
Construcții și altele și toată 
flotila disponibilă de yachturi, 
secțiile Institutului de Con
strucții, „Proiect" București, 
Electrica...". Întrecerile sint 
deosebit de disputate, specta
torii ii încurajează cu frenezie 
pe toți concurenta deopotrivă. 
La yachting sint de-a dreptul 
cuceriți de măiestria cu care 
veliștii taie vîntul cu aripile

Duminică, pe lacul Herăstrău, la yachting — toate pinzele sus 
Fotografii de Dragoș NEAGU

„Pe toate aceste baze se des
fășoară, in aceste zile, intre- 
ceri „dotate cu „Cupa cartiere
lor" și închinate zilelor de 
9 mai și 1 iunie — ne .-pune 
tînărul prof. Nicolae Mihăi- 
lescu, secretar al C.J.E.F.S. 
Întrecerile sint asistate de 
profesorii de educație fizică 
din școlile vecine, de activiști 
obștești, foști sportivi de vază 
ai Piteștiului, și, firește, de 
cadrele tehnice ale C.J.E.F.S. 
Fără o organizare bună, de
geaba am avea baze". Sub
scriem.

Și aceeași idee am re
ținut-o și de la prof. Cornel 
Marian, secretarul C.J.E.F.S. 
Arad. în viața sportivă a ora
șului de pe Mureș, lunea este 
„Ziua cartierului", zi în care 
în primul rînd complexul " 
„Ștrand" și celelalte baze sint 
puse la dispoziția amatorilor 
de sport, din cartiere. Simplu, 
dar cum se realizează partici
parea acestora la acțiunile or
ganizate, mai ales în aceste 
zile? „Prin asociațiile de loca

de pinză ale vaselor. („E fru
mos acest sport și deosebit de 
util „in formarea fizică și spi
rituală a tinerilor — remarca 
Otto Nițchevici — dar din pă
cate este prea puțin luat in 
seamă". El a practicat această 
disciplină aproape 30 de ani, 
iar acum este activist in co
misia de specialitate a Muni
cipiului.)

Trecem pe la „punctele de 
comandă" și reținem pasiunea 
cu care specialiștii comisiilor 
C.M.B.E.F.S. îșt fac datoria. 
Lungul șir al cîștigătorllor va 
fi răsplătit cu frjimoase pre
mii... și aplauze.

E 1 Mai pe Herăstrău. Și 
parcă pentru a completa spec
tacolul, un imens stol de rin- 
dunici plonjează spre apă și 
se joacă printre pinzele 
multicolore ale ambarcațiuni
lor, făcind și mai plăcută săr
bătoarea bucureștenilor in fru
mosul parc.

Viorel TONCEANU

tari am reușit să găsim ade- 
vărați lideri sportivi ai 
blocurilor. Aceștia sint punțile 
noastre spre tineri și tot ei 
ajutoarele in organizarea ac
tivităților. De la ei a venit 
ideea unei interesante acțiuni: 
„Cu cine faci sport in familie? 
Cu aceia să vii și pe terenu
rile de sport!" Și vin părinți 
cu copii și, nu rareori, chiar 
bunici".

Așadar, sport în cartiere, „la 
doi pași de casă", atractiv, cu 
economie de timp, eficient. în 
cele două municipii oe care le 
dăm drept exemple de urmat, 
in aceste zile, pe bazele din 
cartiere sint în plină desfășu
rare întreceri dotate cu alte 
competiții omagiale.

V.T. MUREȘ
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TINEREȚEA UN MOTOR PUTERNIC DE NEOPRIT! VOCAȚIE SPORTIVĂ PE P
Probabil că pe întreg cu

prinsul țării nu există ju
deț în care sportul să se 
identifice într-atît 
rețea ca în Olt ! 
doj.il ă. activitatea 
presupune oricînd 
de spirit tînără, o 
spirit infringe

Cu 40 de ani în urmă, 
sportul era o raritate pe 
plaiurile sălăjene. Ici-colo 
cite un cerc de amatori ai 
mișcării. Moștenirea fusese 
atît de firavă îneît. practic, 
nu se putea vorbi nici de 
tradiții, nici de vreo per
formanță mai acătări. „A- 
bia Ia cîțiva ani după Eli
berare — își amintește bă- 
trînul activist obștesc de 
azi. Fracisc Kaminschi — 
au apărut cîteva asociații, 
de fotbal mai întîi. de vo
lei, baschet și atletism mai 
apoi. In Simleu, unde s-a 
format o bună echipă de 
fotbal cu Vaezi, Farmati, 
frații Szakacs. apoi în Za
lău. unde a prins rădăcini 
și atletismul, sport în care 
se afirmau sprinterul Sfă- 
rășan și săritorul în lungime 
care a fost sculptorul Gaga... 
Dar fotbalul s-a răspîndit 
mai mult pe văile noastre, 
Ia Jibou. Cehu Silvaniei și 
in cîteva comune. De per
formanțe mai notabile chiar 
și Ia nivel zonal nu putea 
fi vorba Și cum să fi fost, 
cîpd nu era tradiție, nu 
erau baze sportive, nu era 
cine să-i îndemne și să-i 
învețe pe tineri. Și, uite, 
astăzi, noi activiștii obștești, 
abia prididim cu treburile 
organizatorice, căci sportul 
a pătruns pînă în cele mai 
răzlețe sate. Ai noștri ajung 
și în finale pe tară, ba ies 
și campioni...".

Intr-adevăr, n-a fost ușor 
pentru sportul sălăjan să 
treacă obstacolele unui 
început atît de sărac. Dar 
le-a trecut rînd pe rînd, 
evoluția sa mareînd reale 
progrese în ultimele două 
decenii, cînd pe aceste me
leaguri au survenit mari 
prefaceri în toate domeniile 
de activitate. Sportul a de
venit o realitate cotidiană 
nu numai în orașe, ci în 
toate așezările risipite pe 
pitoreștile văi sălăjene.

Frumos renume și-a creat, 
in acest context, întrecerea 
de masă a pionierilor și 
școlarilor „Cupa văilor", cu- 
prinzînd concursuri pe 
școală, pe comună, pe cele 
nouă văi și finale pe județ 
Ia atletism, volei, handbal, 
minifotbal și ștafetă pio
nierească. „Practic, toți e- 
Ievii sînt cuprinși în această 
competiție polisportivă, în 
cadrul căreia se fac deopo
trivă pregătire sportivă, e- 
ducație cetățenească — prin 
activitățile complexe care 
însoțesc concursurile — pre
cum și selecție pentru per
formanță. Pe de altă parte, 
faptul că fazele zonale, pe 
văi, sînt găzduite pe rînd 
de comunele respective — 
ne spunea actualul pre
ședinte al C.J.E.F.S.. prof. 
Ioan Hodiș — determină 
punerea Ia punct și dez
voltarea bazelor sportive 
sătești". Totodată, competi
ția rezervată fetelor din 
școli, întreprinderi, institu
ții și sate, dotată cu „Cupa 
sălăjeanca" a adus pe tere
nurile de sport — în con
cursuri de atletism, volei.

handbal. în binefăcătoarele 
crosuri de masă — și femei 
de toate vîrstele. care au 
făcut astfel primii pași 
spre sănătate, armonie tru
pească. spor al capacității 
de muncă, destindere. Multe 
alte întreceri locale, jude
țene și la nivel național 
în cadrul „Daciadei" com
pletează cuprinzătorul ta
blou al activității de masă. 
Remarcabilă activitate se 
desfășoară în asociațiile în
treprinderilor industriale, 
între care merită a fi men
ționate „Armătura" (unde 
campionatele interne la fot
bal. volei, tenis de masă și 
de cîmp, handbal, șah se 
desfășoară cu continuitate, 
sistem divizie). „Elcond" și 
„Chimistul" din Zalău Ra
pid Jibou, „Silvania" Cehul 
Silvaniei și „Mobila" $im- 
leu-Silvaniei, sau cele din 
comune ca Dragu (unde e- 
chiția de oină a asociației 
„Drum nou" antrenată de 
directorul școlii de
Teodor Zah, și-a cîștigat oi 
binemeritată reputație)?
Băbeni (unde la fel de pa
sionatul director al scolii | 
din satul Ciocmani. Gheor
ghe Porumb, prezintă chiar 
finaliști pe țară la compe- j 
tițiile de masă din .cadrul 
„Daciadei", la atAztlsm. 
handbal, volei, tenis de 
masă sau la sporturile de 
iarnă). Românași (unde lu-1 
crează cu pasiune _prof. 
Cosma Cobrișan). se
explică și accesul sSBii- 
lor la locuri fruntaș in 
marea competiție națională 
cu tineri ca Marin Tarba, 
cîștigător al „Cupei U.T.C." 
la tenis de masă Ciprian 
Enescu (din satul Ciocmani). 
Florin Șerban (din Jibou),; 
Remus Boțicaș (din Româ- 
nași) și alții.

Creșteri remarcabile s-au 
produs și în planul perfor
manței, mai ales în secții 
de nivel internațional cat 
volei, box și atletism, bj, 
care Sălajul se afirmă și 
ca furnizor de elemente 
pentru loturile naționale. 
Patru voleibaliști de la 
Elcond-Dinamo (GHean.
Strauff, Codre. Țerbea) se 
află în vederile selecțione
rilor, se remarcă prin re
zultate boxeri ca Gh. Pop,

tine asociații, ca să nu mai 
vorbim de cluburi sportive, 
de maturi. Așa se face că 
Oltul 
toată 
cazuri 
volei 
tinerii 
nalele

sau atletism - 
noștri, ajunși 
campionatelor
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cu Steauade la meciul noastră 
în Olt 
cit mai 
rămină

cu tine- 
Fără în- 
sportivă 
o stare 
stare de 

barie-

crește talente pentru 
țara. Au fost chiar 
— de pildă la lupte.

- cînd 
în fi- 
repu-

1944 1965 1984

• Cluburi sportive — — 4
• Asociații sportive 16 182 390
• Secții afiliate 24 134 406
• Sportivi legitimați 310 1 860 5 650
• Sportivi clasificați - 76 275

- maeștri ai sportului
- candidați maeștri și

— 3

olimpici - - 6
- categoria 1 — - 56
- categoria a ll-a — 76 210

• Profesori de educație 
fizică 12 84 217

• Antrenori 3 8 39
• Instructori sportivi 18 554 2036
• Sportivi in loturi 

republicane 24
• Echipe divizionare A, B, C - — 9
• Centre inițiere copii — 3 26
• Centre inițiere juniori - 2 16
• Arbitri 12 138 353
• Baze sportive 42 166 280

o echipă de luptă, un adversar dificil pentru 
orice formație. Imagine de la meciul cu Steaua

vîrstei. dar in Olt mai 
mult ca oriunde parcă. în 
România, fenomenul spor
tiv înseamnă nesfîrșite co
loane de tineri care — 
tr-o ramură sau alta 
activitate competițională 
se afirmă, 
nant, la 
sau chiar

Vorbești, 
handbal și afli că Oltul are 
trei puternice și valoroase 
secții de juniori in Clubu
rile Sportive școlare de la 
Caracal (cu elemente che
mate în loturile reprezen
tative ale țării) Slatina și 
Corabia. Adică tineretul.

Vorbești 
că echipa 
cupă locul 
viziei „B“

Vorbești 
se arată că Clubul sportiv 
școlar din Slatina participă 
în campionatele republicane 
ale juniorilor si școlarilor 
cu rezultate remarcabile. 
Adică tot tineretul.

Ajungi Ia tenis și afli 
că junioarele Mirela Lazăr, 
Izolda Ghiță. Gabriela Radu 
și juniorul Liviu Preduică 
sint spcotiți mari speranțe 
ale acestei discipline. Adică 
iarăși tineretul

In sfirșit. 
justificată a 
atunci cînd 
o disciplină 
plantată de

în
de

adeseori preg- 
vîrsta juniorilor 
a copiilor.

de pildă de

juniori, nici 
întors acasă

nu 
de

m orașe 
universitare 

gîn-

blicane de 
s-au mai 
la întreceri, fiind cooptați 
de cluburi și asociații spor
tive puternice, 
mari. centre
etc. Nu i-am oprit, 
dindu-ne la împlinirea lor 
multilaterală. cetățenească, 
nu numai sportivă. Este și 
aceasta o mîndrie. să „pro
duci" tineri de valoare, care 
duc faima Oltului pe întreg 
cuprinsul patriei. Pe de altă

De aceea, intenția 
este să facem și 
asociații și cluburi 
puternice, să ne 
copiii sportivi și acasă".

O altă explicație — de 
fond — a egalității sport 
în Olt înseamnă tinerețe o 
găsim în... întreaga viață 
a județului! Industria, bună
oară — o industrie în plin 
avînt. ale cărei reușite și 
succese urcă o curbă im
presionantă, cu salturi can
titative și calitative înregis
trate într-o spectacu’oasă

Î
de rugby —

I.O.B. Balș
II în seria 

de tineret, 
de volei —

afli 
o- 

Di-

ti
de

afli mîndria 
localnicilor și 

îți vorbesc de 
sportivă 

curind în Olt, 
judo-ul. disciplină în 
reprezentanții Clubului spor
tiv „Pionierul" din Slatina 
și ai Clubului sportiv șco
lar (Constantin Stoica, Bog
dan Mitreanu Mircea Co- 
man. Daniel Gorgonaru și 
Constantin Zorocliu) au a- 
juns finaliști la campiona
tele republicane, 
celași tineret !

Nu există decît 
sportul județului 
am întrebat.

Practic, 
tineri — 
punsul.

Cum se 
nomen ?

Valerian 
ședințele 
oferit o 
„sportivă".

im-

care

Adică

tineri 
Olt ?

majoritatea 
am primit

a-

in

explică acest fe-

Petrescu, pre- 
C.J.E.F.S.. ne-a 
primă explicație 
„Avem prea pu-

* ** **
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,,Din pămint

categoria a 4-a..."

r-au întrebat cum a fost posibil ca o 
de fotbal sătească să promoveze din di-

Multi 
echipă . .________  __ ___
vizie in divizie, să urce pe prima scenă a tării 
și să rămină acolo grație unor rezultate de-a 
dreptul uimitoare ?

Răspunsul l-am aflat de la cel care este con
siderat „sufletul echipei F.C. Olt“, de la marele 
său animator, de la Gheorghe Bărbulescu. secre- 
cretar al Comitetului comunal de partid Scomi- 
cești. Un om cu multe și importante responsabi
lități, un om care „este peste tot“, dar mai ales 
in eimp, din zori p'.nă in noapte, un om cu fla
căra faptei cutezătoare, ale cărui vorbe puține, 
simple, cumpănite, spun insă totul.

„De unde a -răsărit» fotbalul la Scornicești ? 
DIN PAMINT ! Și nu din orice pămint, „ 
pămint sărac, podzolic, din pămint de categoria 
a 4-a. Din acest pămint am scos recolte record, 
din acest pămint a crescut industria locală, din 
acest pămint a apărut și -Călușul» nostru, cel 
laureat cu Premiul Herder și cu Premiul 
UNICEF, și tot din acest pămint — din munca 
neobosită a oamenilor și din dorința lor de mai 
bine, de mai frumos — a apărut și fotbalul. O 
bucurie in plus pentru care am luptat și am 
muncit !“

Atitea realizări „pornite“ din pămint de cate
goria a 4-a, o metaforă minunată, dar mai pre
sus de toate o realitate demni de toată stima ți 
prețuirea.

ci din *Ii

1

V

parte însă, s-a născut și în 
noi dorința absolut legitimă 
de a forma pînă la capăt 
în județul nostru sportivi 
de valoare 
valoare din acești sportivi.

și oameni de

progresie geometrică —este 
tot o industrie tinără. care 
crește năvalnic. Celelalte 
sectoare ale vieții sint și ele 
marcate vizibil de o tine
rețe cuceritoare.

O frumoasă duminică cultural-sportivă la Slatina in care spectacolul dat de pionieri 
a fost răsplătit cu binemeritate aplauze

Rămînind in perimetrul 
sportului, merită subliniată 
dezvoltarea priorităților care 
se numesc atletism, fotbal, 
lupte, box. Astfel, spicuind 
dintr-o listă lungă, vom cita 
nume de sportivi olteni cu 
care județul se mîndrește : 
boxerii Cristian Gherghișor 
(fost campion al tării și de
ținător al Centurii de aur). 
Aurică Barbut. Constantin 
Geană și Gigei Măceșanu 
(finaliști la campionatele 
României de juniori), luptă
torii C. Mărăscu. D Obro- 
cea. C. Scutariu și I. Ră- 
duțescu (maeștri ai sportu
lui), Constantin Soare și 
Dumitru Dumitru, handba- 
liștii Gabriela Barzu și Va
lentin Nițu, 
Ionel Căpățină

Am lăsat la 
Iul, deși numai 
se află el. fotbalul Oltului 
prezentind o frumoasă și 
apreciată excepție în fotba
lul românesc ; este vorba 
— ați ghicit, desigur — de 
clubul F.C. Olt. cu divizio
nara sa „A", unicat în țară 
și la această oră și în Eu
ropa prin faptul că este 
singura echipă sătească ac- 
tivind pe prima scenă a 
unui campionat național. Si 
nu este vorba de o simplă 
prezentă simbolică ! Este o 
prezență care are ca temei 
valoarea ! Echipă puternică, 
construită de acest priceput 
și ambițios antrenor care 
este Florin Halagian. F.C. 
Olt a reușit în ultimii cinci 
ani să-și treacă în palmares 
victorii de real prestigiu in 
fata celor mai puternice 
formații românești — Di
namo Universitatea Cra
iova. Steaua. Sportul stu
dențesc —. performanțe care 
spun foarte mult, perfor
manțe care spun de fapt 
totul despre marile capaci
tăți de progres și în do
meniul sportului ale unui 
județ care se afirmă puter
nic în toate domeniile vieții 
social-economice !

Si nu pentru a oferi, in 
încheierea acestei prezen
tări. cifre „care fac impre
sie”, ci pentru a întregi un 
tablou care merită real
mente toate aprecierile, vom 
da cîteva repere matematice 
ale activității sportive de 
masă. Astfel. „Daciada" a 
însemnat în anul 1933 un 
număr de 178 340 de prac- 
ticanți ai exercițiilor fizice 
și sportului ; etapa de iarnă 
a anului trecut a mobilizat 
47140 de participanți ; gim
nastica la locul de muncă 
a adunat în ultimul an peste 
15 000 de practicanti ; au 
trecut normele Complexului 
polisportiv „Sport și sănă
tate" 115 425 de tineri. Cifre 
grăitoare, fără 
pentru o mișcare 
județeană a cărei 
cunoaște un avînt 
mai puternic.
consonanță cu avîntul ge
neral al 
în plină 
mare.

voleibalistul 
etc.
urmă fotba- 
la urmă nu

in

îndoială, 
sportivă 

amploare 
zi de zi 
perfectă

vieții unui județ 
ascensiune și afir-

Marius POPESCU

h****** Voleiul își

*

Combinație Mășcășan — „ 1 
forță in fața blocajului ecl 
rești ~—

dispută cu fot
In toate colțurile de țară fotbalul este regele in Ah 

celor mai mulți dintre amatorii de sport. Și sălăjenii 
fac, ca pretutindeni, mare pasiune pentru acest joq 
de îndelungată tradiție. Dar, dacă astăzi am efectua 
un sondaj al preferințelor, poate că cei mai mulți 
dintre oamenii de pe meleagurile meseșene ar alege 
mai întîi voleiul. De ce ? Fiindcă acest frumos sport, 
spre deosebire de fotbal — care-l întrece insă Ini 
tradiție îi oferă acum iubitorului de spectacol spor
tiv satisfacții superioare. Frumoasa ascensiune a »o-j 
teiului se asociază, prin urmare, cu performanța. Și, 
de cițiva ani, echipa cu care se mîndrește cel ma« 
mult Sălajul este cea a lui Tutovan îi Mășcășan. StrauffJ 
Cintoș și Codre. a mai tinerilor Țerbea și Tămășan, 
echipa voleibaliștilor de prestigiu pe prima scenă a 
țării, puțind lupta de la egal la egal cu cele mai 
puternice din țară, echipa care anul trecut la locul 
ocupai pe podiumul campionatului național a adăugat 
și titlul de campioană balcanică a cluburilor...

De la înfiriparea tradiției, în anii de după Elibe
rare. cînd prima afirmare a vocației voleibalistice « 
sălăjenilor o realiza Progresul Zalău, creșterea popu
larității acestui sport a fost permanentă și, în cîtePii 
momente, spectaculoasă. Cel mai semnificativ salt s-a 
produs la jumătatea anilor 60, cînd un mare pasionat 
al voleiului, cîndva jucător divizionar și el, binecu
noscutul om de știință, doctorul în medicină loan

regele ini'.

•y-



ouă, liberă, prosperă

ILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
IURI Șl VĂI PITOREȘTI iNTll AU FOST LOTCILE, APOI CAIACELE SI CANOELE DE AUR

kwwww wwwww

1944 1965 1984

Cluburi sportive 
Asociații sportive 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- maeștri ai sportului
— candidați maeștri
- categoria I
— categoria a ll-a 

Profesori de educație fizică 
Antrenori
Instructori sportivi 
Campioni naționali 
Titluri naționale 
Baze sportive 
Centre de inițiere 
Sportivi în loturile 

naționale
Echipe divizionare

58
35
128

21

135

3
244
389

9 506
617

5
3

47
252
141

48
813

6
12

346
25

^Arbitri

12
29

292

Moment inițial in Festivalul sportului sălăjean...

Bătrinii Deltei spun că 
fotbalul, boxul au venit în 
județul Tulcea cu vapoa
rele cele mari, cu marinarii 
străini care, între un drum 
și altul, jucau între ei 
„sport". La început, tinerii 
pescari priveau a mirare 
întrecerile, apoi s-au încu
metat să intre in joc. alcă
tuind și ei echipe. întîile 
grupări sportive de pe me
leagurile tulcene numin- 
du-se Hygeia (Sănătatea). 
El pis (Speranța). Cei care 
vîsleau cu zilele în lotcă 
invitau la rîndul lor oas
peții de pe vasele ancorate 
Ia mal spre a participa — 
duminica — la întreceri cu 
bărci pescărești, la trintă. 
Ia spectaculoasele alergări 
pe cai dobrogeni.

Ambițioși, dîrzi. destoi
nici, oamenii din împărăția 
stufului, a pelicanilor și e- 
gretelor au început — după 
23 August 1941 — să se a- 
firme plenar in toate dome
niile de activitate. Umblînd 
mai mult pe apă decît pe 
uscat, tinerii din Deltă au 
deprins repede mersul pe 
bărcile 
concurs, 
canoe.
Ismailciuc, apoi 
pionilor olimpici și mon
diali la caiac-canoe s-a mă
rit necontenit Există si o 
hartă a „răspindirii meda- 
liaților- pe care o arată — 
numai la anume ocazii —

deacelea ușoare
, numite caiace și 
întii a fost Simion 

lista cam- 
Si

Complexul 
merilor și 
cinătatea 
(construit 
borcane" — cu forte proprii, 
adică — cu terenuri de tet 
felul, bazin de înot ș.a.). 
Apoi, stadioanele orășenești 
Macin. Babadag, Isaccea. 
precum și alte aproape 300 
de baze sportive simple, a- 
menajate în mai toate co
munele și satele județului 
Tulcea.

O suită de atrăgătoare și 
îndrăgite competiții între
gesc — în fiecare an — 
bogata activitate sportivă 
de masă. Sînt întreceri cu 
tradiție, cu o largă audiență 
în rîndul școlarilor, tineri
lor. oamenilor muncii de la 
orașe și sate : Festivalul 
sportiv al Deltei (cu invitați 
— la etapa finală — din 
toate județele). Cupa Pescă
rușul (organizată la Mila 
23). Festivalul sportiv al 
fetelor dobrogene (la atle
tism. volei, gimnastică, ca
iac) Serbările sportive ma
rinărești (programate in o- 
rașele Tulcea si Sulina), 
Cupa Consiliilor unice agro
industriale (la cinci ramuri 
de sport — atletism, fotbal, 
handbal, orientare turistică 
și tenis de masă). Centura 
Deltei la box si multe al
tele.

Caiacul si canoea rămîn 
sporturi prioritare in jude
țul Tulcea dar in arena

sportiv al pio- 
școlarilor din ve- 
pădurii 
din

Bididia 
.sticle și

fO

-i

i

Cluburi sportive 
Asociații sportive

(grupări) 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- maeștri emeriți
- maeștri ai sportului
- candidați
- candidați
- categoria
- categoria 
Profesori de 
Antrenori 
Campioni naționali 
Instructori sportivi 
Baze sportive 
Centre de inițiere

(copii-juniori) 
Sportivi in loturile naționale 
Echipe divizionare 
Arbitri

maeștri 
olimpiei

I 
a ll-a 
educație fizică

■ 1944 1965

28
10

300

118
170

2 100

2
11

25
130
32
11
20

320
163

2
39

5
164
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1984

194
303

7 566

3
15

5
11
84

315
138
26
81

600
321

Sabău (juniori calificați 
finalele pe tară). A. 

*că, D. Crișan, Tr. Bota, 
£ji de la C.S.M. Zalău

C. Milaș, Margareta Ghi- 
i, IW. Țîrle, sau de la 
S.Ș.. în primul rînd cam- 
mul național de juniori 
', aWncătorul de greu- 
:e și disc Gh. Gușet, 
ptători ca N. Goarnă 
Armătura"). campion na- 
>nal la speranțe olimpice

in

și adversar al lui Draica, 
practicanți ai orientării pe 
schi (echipa „Laminorul" 
Zalău — antrenor loan 
Tăutu — fiind campioană 
națională în acest an), hand
balistele de la Textila, care 
luptă cu șanse de promo
vare în prima divizie, amin
tind parcă și de vocația să- 
lăjenilor pentru acest sport, 
în care s-a afirmat, plecînd 
de la Jibou, cu vreo 15 ani 
în urmă, maestrul emerit 
al sportului Ștefan Birta- 
lan, dublu campion mondial 
cu echipa României, volei
balistele de la divizionara 
„B“ Armătura, din rîndul 
cărora a plecat recent spre... 
Iași și spre lotul național 
talentata Tatiana Popa—

in. „ultimul finalizind 
\camvioane, Dinamo Bucu- 

T“Foto : Ion MIHAlCA

Toate acestea, ca și statis
ticile alăturate, demonstrea
ză fără echivoc impresio
nantul salt pe care mișcarea 
sportivă sălăjeană l-a făcut 
mai cu seamă în ultimii 20 
de ani și care constituie 
premisele unei noi creșteri 
pe toate planurile, intr-o 
zonă care nu duce lipsă de 
vocație sportivă. talente, 
prospețime, dorință de a- 
firmare.

Patzaichin și ai lui...
Acum tint pe Snagov. dar in toamnă se vor 

reîntoarce la Mahmudia. Sariehioi. Unirea, ori 
Mila 23. In Delii, adică, in locurile de unde au 
pornit spre marea performanță. Ața e obiceiul. 
VH cu medalia la caiac sau canoe, intri in lat
ji a doua zi participi la un concurs de bărci
pescărești, in care... nu ieși in primele cinci
locuri. Te întrece un flăcău deprins cu ascun
zișurile ghiolurilor, o fată care știe unde stau 
pitiți nuferii cei mari.

Ața a fost întotdeauna. După Simion Ismailciuc 
a venit Ivan Patzaichin, apoi Dîba, Olaru, iar 
acum — la ultimul campionat de fond — a ocu
pat locul 1 la canoe simplu un tinir căruia cro
nicarul de specialitate i-a dactilografiat numele 
„pe litere" — Petre Zgurschi. de la „Delia Tul
cea". Cresc copiii ! Un talent a luat mereu locul 
altuia, fenomenul nu e nou. doar unghiul de a 
privi lucrurile e altul.

Sigur, oamenii apelor au înnăscută deprinderea 
de a visit, au moțtenit curajul navigatorului so
litar, dar au păstrat fi credința că fără trudă nu 
se poate înfăptui nimic. Munca a rămas materie 
de bază in școlile de caiac-canoe din Deltă. O 
predau antrenorii, fațtu campioni, multi dintre 
ei colegi, cindva. ai lui Ivan Patzaichin.

Și, totuși, dacă am fi întrebați care e feno
menul sportiv al Deltei ?“ am spune fără ezi
tare : Ivan Patzaichin. Decanul de virstă al ca- 
noei noastre simbolizează pe pistele marilor în
treceri fi munca, fi curajul, fi modestia. Multiplu 
campion olimpic fi mondial, Ivan Patzaichin în
mănunchează ambiția atitor tineri anonimi din 
Deltă de a se afirma, dorința lor fierbinte de a 
reprezenta cu cinste județul, țara. O vor face — 
sîntem convinși — in continuare, ața cum fiecare 
generație de caiacițti fi canoițti a ficut-o. Ivan 
Patzaichin e certitudinea de azi, mai tinerii lui 
colegi din Deltă — aurul de mline !

rele cluburilor, ori pe tere
nurile marilor asociații spi r- 
tive — viitorii campioni. La 
C.S.M. Delta. bunăoară, 
unde președinte este omni
prezentul Marcel Mungiu, 
unde lucrează pricepuții 
tehnicieni Alexandru Stan- 
ciu (volei). Gheorghe Pîrlici 
(box). Ion Geambazu (lupte) 
ș.a. De la clubul sportiv 
școlar Tulcea 
Ana Marinescu) 
în lotul olimpic 
noistul Costică 
daliat cu aur și argint la 
ultimele 
diale de la Tampere

(antrenoare 
au plecat 

al țării ca- 
Olaru. me

campionate mon- 
An-

Aurelian BREBEANU ^AAAA**A*4*A4A*****AA****AAA**A-A***4 * AAtc

inimile suporterilor
T" aș. fi-a pus in gind să înjghebeze în Șimleu- 
llvaniei o echipă cum n-a mai fost alta in Sălaj. 
I, după ani de strădanii, visul i s-a îndeplinit, ,,Sil- 
tnia“ devenind o adevărată emblemă fi o mindrie 

sportului sălăjan. In orășelul de pe valea Crasnei 
țrarea echipei in „A", în 1978, a stimit un entu- 
ușm fără precedent, un entuziasm care avea să 
ținute și să se răspindească in tot județul, captînd 
I nicicind publicul $i pasionindu-l ca niciunde. Echi- 
i din Șimleu devenise deja a întregului județ. Și 
I trebuit să se transfere in orașul de reședință, la 
țlău, în grija altori mari pasionați ai voleiului, cum 
r.t președintele de onoare al secției Elcond-Dinamo, 
neorghe Fora, președintele secției, Viorel Dumitraș, 
rectorul I.C.E.E., Nicolae Maier, cum sînt de fapt 
ți sălăjenii care o înconjoară cu dragoste. La Zalău, 
ide noua Sală a sporturilor, în care joacă Elcond- 
namo. e mereu plină și parcă mereu neîncăpătoare 
unde este susținută de o galerie cum nu-i alta in 

ră. Și unde, alături de echipa-fanion a județului, 
Meiul mai are alte două divizionare, de „B", una 
r băieți fi alta de fete, precum și echipe de juniori. 
rfcra spunea că dacă toți cei care au plecat de pe 
teste meleaguri la alte echipe din țară s-ar rein- 
arce. Sălajul ar putea alinia două echipe masculine 
untașe in „A". Intr-adevăr...

loan DOMUȚA

președintele C.J.E.F.S. Tul
cea, Gheorghe Damian : 
Mila 23 — Ivan Patzaichin, 
Atanasie Sciotnic, Serghei 
Covaliov. Lipat Varabiev, 
Haralambie Ivanov, Agafia 
Constantin ; Unirea 
sile Dîba. * “ .
Sariehioi — Petre Capusta ; 
Somova — Costică Olaru ; 
Caraorman — Toma și 
Gheorghe Simionov ș.a.

Spuneam că fiii Deltei au 
deprins ușor mersul în ca
iace și canoe. Lesne au de
prins și atletismul, basche
tul, rugby-ul etc. Astăzi, 
etapa pe asociații sportive 
din cadrul „Daciadei** reu
nește mii și mii de com
petitori., Cu dragoste și e- 
fort colectiv a fost creată 
o puternică bază materială : 
în municipiul Tulcea — 
Sala sporturilor (cu 1 500 
de locuri). Complexul spor
tiv Delta (stadion — 12 000 
locuri, pistă de atletism, 
sală de forță). Complexul 
sportiv al sindicatelor, Baza 
nautică de pe lacul Ciuperca 
(cu hangare pontoane).

Va-
Maria Ștefan ;

performanței au pătruns și 
luptele (la greco-romane in 
Divizia „A"). atletism (se- 
mifondista Elena Fidatov e 
vicecampioană balcanică 
cros), voleiul, fotbalul, 
de instructori sportivi și 
de profesori de educație 
zică pregătesc

la
600
138 
fi-

în atelie-

caiac-canoe
Sulina (aici
Caraorman. 

Rosseti.
unde 

pagae" 
de

în- 
vin 
Le- 
23), 
de

inițiere la 
ființate la 
copiii din 
tea. C. A. 
la Unirea, 
„padelă și 
date chiar 
școlii generale din 
tate. profesorul de educație 
fizică Nicolae Turcii. Dar, 
există și Macin, cu puter
nica asociație sportivă „A- 
rrubium",- unde sportul nr. 
1 este boxul, unde „Gongul 
cetății Arrubium" reunește, 
în arena cu aproape 
de locuri, mai multe 
decît băieți. Există

Mila 
orele 
sînt pre- 
directorul 

locali-

3 000 
fete 
A.S.

Ivan Patzaichin și Toma Simionov — campioni olimpici 
și mondiali Foto : V. BAGEAC

gelin Velea. medaliat și el 
cu aur la K 4. De pe lacu
rile Ciuperca și Somova, 
de la Clubul de caiac-canoe 
.Danubiu" Tulcea. maestrul 
emerit al sportului Igor Lî- 
palit, Eugenia Bondar și 
Gheorghe Lungu au trimis 
— de-a lungul anilor — pe 
Snagov o adevărată pleiadă 
de performeri : Vasile Dîba, 
Maria Ștefan, Feodor Gurei, 
Gheorghe Titu. Nicolac Fe- 
dosei etc.

Așa e la Tulcea, încotro 
te îndrepți „dai de apă“. 
De sporturile pe apă. Secre
tarul C.J.E.F.S. Tulcea, 
Gheorghe Stan, a întocmit 
și o listă cu centrele de

„Granitul", la Babadag, cu 
excursii duminicale către 
splendida pădure de tei a 
Babadagului. Apoi. A.S. 
„Deltana", la Sulina. cu tur
neul de șah „Căluțul de 
mare“, A.S. „Razelm", 
comuna Unirea, unde 
continuă frumoasele între
ceri pe bărci pescărești.

Județul Tulcea... Ani rod
nici, cu frumoase realizări 
și în domeniul sportului, cu 
mari_ ambiții și 
izvoare de talente, cu largi 
perspective pentru viitoarea 
activitate sportivă de masă 
și de performanță.

din
se

nesecate

Vasile TOFAN

Foto': I. MIHĂICAPe lacul Ciuperca, cu speranțele caiacului ți canoe» noastre
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Turneele linale ale campionatului feminin de volei Orientare turistică

DIVIZIA DE POPICE

DINAMO, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
Incertitudini în subsolul clasamentului

DOUĂ COMPETIȚII DE TRADIȚIE

In turneele finale ale campio
natului feminin al primei divizii 
— care se desfășoară la Rm. Vll- 
cea (locurile 1—6) și Bacău (locu
rile 7—12) — s-au obținut, in ziua 
a treia, următoarele rezultate:

RM. VÎLCEA, 4 (prin telefon). 
Universitatea Craiova a furnizat 
o nouă surpriză în 
final învingînd cu 
—5, 8, 14) pe C.S.U. 
complicînd și mai 
pentru locul secund 
tului. Studentele gălățence au e- 
voluat mult sub nivelul normal, 
ele practicînd — în afara setului 
III — un joc lipsit de vigoare, 
confuz, parcă mai dezlînat decît 
de obicei. Craiovencele au fost 
ajutate în setul al 4-lea de că
derea cvasitotală a blocajului ad
vers, iar în finalul partidei și de 
o serie de greșeli în construcția 
jocului adversarelor. Peste nive
lul celorlalte jucătoare ni s-au 
părut: Tanța Drăgoi, Carmen 

, Cuejdeanu, Camelia Ursache (U- 
niversitatea) si Speranța Gaman, 
Carmen Bobe' (C.S.U. I.M.N.).

Lipsit de virtuți tehnice a fost și 
meciul C.S.M. Libertatea Sibiu și 
Chimpex Constanța, prima echi
pă cîștigînd în trei seturi — fie
care la luptă — partida: 3—6 (13, 
14, 13). Sibiencele încercînd să-și 
formeze din mers o nouă ridi
cătoare, pe Daniela Mărginean, 
sînt departe de valoarea din cam
pionat, dar cu speranțe de îmbu
nătățire a prestației colective. In 
setul II, C.S.M. a fost condusă 
cu 10—2 și 13—6, iar în cel de-al 
Hl-lea cu 6—2, 9—5, 11—8, dar 
profitînd de slăbiciunile adversa
relor au remontat de fiecare da
tă. Am remarcat doar pe Mirela 
Popoviciu, de la învingătoare.

Partida dintre Dinamo Bucu
rești și Chimia Rm. Vîlcea, ex
trem de disputată doar în pri
mele două seturi, a revenit dl- 
namovistelor cu scorul de 3—2 
(—13, —13, 4, 9, 1). In clasament: 

Dinamo 47 p, 2. C.S.U. I.M.N. 
p (58:36), 3. C.S.M. Libertatea 
p (54:36), 4. Universitatea "40 

(50:40), 5. Chimia 40 p (50:41), 
Chimpex 35 p.

acest turneu 
3-2 (—11, 7, 
I.M.N. Galați 
mult lupta 
al clasamen-

București și Maratex Baia Mare 
s-a încheiat cu victoria bucureș- 
tencelor la scorul de 3—0 (8, 8, 
9). A fost o partidă fără istoric, 
la discreția echipei din Capitală, 
superioară la toate capitolele. Re
marcate de la învingătoare: Cris
tina Anton, Corina Olteanu, Da
niela Drăghlci.

Au arbitrat brigăzile: C. Pitaru 
— M. Stamate, V. Ranghel — A. 
Nedelcu, Gh. Ferariu — FI. Scor- 
țaru. Programul de azi (ora 
15,30): Penicilina — Flacăra Ro
șie, Farul — Maratex, Calculato
rul — știința; duminică (ora f): 
Știința — Penicilina, Maratex — 
Calculatorul, Flacăra roșie — Fa
rul.

Gheorghe DEDIU

TURNEUL DE BARAJ

PENTRU DIVIZIA

VOLEI (f)

LA

REȘIȚA, 
cea de a 
baraj pe

«1 
«1 
P 
(.

în 
de 

______ ______ _ în 
prima divizie feminină de volei 
— care se desfășoară în Sala 
sporturilor din localitate — s-au 
obținut următoarele rezultate | 
C.S.S. Explormin Caransebeș — 
Flacăra roșie n București 3—1 
(11, 7, —8, 12). Joc echilibrat. Al 
doilea med al zilei, dintre Ra
pid București și A.S.S.U. Cra
iova, a revenit bucureștencedor 
cu 3—6 (8, 10, 14). Ultima întfl- 
nire, dintre Politehnica Timi
șoara și C.S.U. I.E.F.S., s-a în
cheiat cu rezultatul de 3—0 (10, 
10, 11) în favoarea timișorenedor.

In clasament după 4 zile : 1. 
Explormin 8 p (12:2), 
I p (12 : 4)
(•
5.

(4 112), 6.
(1 :12).

Potrivit tradiției, clubul spor
tiv Voința București a organizat, 
în zilele de 29—30 aprilie și 1 mai, 
frumoasa competiție „Cupa Vo
ința* la orientare turistică, con
curs care, în acest an, a împli
nit un sfert de veac de la prima 
sa ediție. Locul de desfășurare : 
Valea Ursului, de lingă Pitești, 
unde au luat startul peste o sută 
de concurenți din Capitală și din 
județele Argeș, Dolj și Brașov.

Organizarea excelentă realizată 
de clubul bucureștean (prin Ma
rian Crăciunescu șl Marius Bu
toi) a contribuit la buna desfă
șurare a competiției, compusă 
din trei probe : proba individuală 
(concurs interj udețean) — care a 
avut loc pe un teren acoperit de 
zăpadă — cea de ștafetă și cea 
de patrulă. Fiecare dintre probe 
s-a desfășurat pe alt teren : în 
zona satului Station, la nord de 
Valea Ursului șl la Ulasca. în 
afară de „Cupa Voința* s-a des
fășurat, pentru membrii clubului 
bucureștean. și finala campiona
tului de masă Ia orientare turis
tică, competiție care atrage, de 
la an la an, tot mai mulți adepțl 
din rin du 1 cooperatorilor bucu- 
resteni.

Câștigătorii probelor. CONCUR
SUL INDIVIDUAL INTERJUDE- 
TEAN : 13 ani — Valentina Bă- 
lnțl (Craiova) și Petre Roșianu 
(Craiova) ; 15 ani — Luminița șl 
Mircea Copoiu (Politehnica Buc.); 
17 ani — Aurelia Alexandrin șl 
E. Carata (Buc.) ;
Vardie : 21 ani — 
gean (Voința Buc.) 
(Politehnica Buc.) ; 
elan Gălățeanu 
Buc.); 43 ani —

(Voința Buc.). ȘTAFETA : juniori
— Electroputere Craiova ; seniori
— Politehnica București. PA
TRULĂ : juniori — Politehnica 
Buc ; seniori — Voința Bucu
rești. In campionatul sportiv de 
masă : Elena Fătu șl Mariana 
Dumitrescu (Cooperativa _maro- 
chlnerl) 
Andrei 
naj).

; Ion Vulvoi
(Cooperativa

și Gabriel 
electrobobi-

★
cum aflăm de 
președintele comisiei de

la Francisc

Turneul continuă sîmbătă de 
la ora 15,30 și duminică ora 9,30.

Aurelian BREBEANU

BACAU, 4 (prin telefon). A- 
mintind mai intil un rezultat cu 
oare am rămas datori (Calculato
rul București — Farul Constanța 
3—2, pe seturi 9, -11, 1, —6, 12, 
terminat seara tirziu), relatăm că 
In meciul inaugural al zilei, des
fășurat în Săli sporturilor din 
localitate, s-au întâlnit echipele 
Penicilina Iași șl Calculatorul 
București. După O oră de joe in
teresant, Penicilina și-a adjudecat 
victoria cu scorul de 3—0 — " 
12). T—»ncele, „lipsite de 
au j relaxat și, deși 
ae în . -mele două seturi, 
montat de fiecare dată și

(IL U, 
griji*, 

condu
sa re- 

______ _____ . au în
vins. Remarcate de la învingă
toare: lulia Moldoveana, Gabrie
la Coman, Tatiana Popa, bl cea 
Oe a doua partidă a zilei Știința 
Bacău a dispuș de Farul Con- 
etan ța cu 3-1 (14, —6, 9, 13). A 
tost o întilnire de factură tehni
că modestă. La început se pă
rea că Farul va face zile grele 
localnicelor, cînd a condus, în 
primul set, cu 6—1 și 14—9. Dar 
n-« fost așa, băcăuancele lrapu- 
nîndu-se pină la urmă fără pro
bleme. Cele mal bune jucătoare 
de la învingătoare: Margareta 
Pescaru, Daniela Buhlea șl Cris
tina Buznosu.

Partida dintre Flacăra roșie

JOCURI INTERNAȚIO

NALE DE POLO LA CLUJ

NAPOCA

Dubla intilnlre de polo dintre 
echipele Voința Cluj-Napoca șl 
Slavia Bratislava, desfășurată in 
bazinul acoperit din orașul de pe 
Someș, a fost ciștlgatâ de gazde 
cu 19—7 (3—0, 1—1, J—J, J—1) la 
sen ieri șl 12—11 (S—1, »—i. 1, 
8—3) la juniori (Mircea RADU- 
coresp.).

C.S.S. 
Rapid
8 P
(6 : 8),

6), <-
C.S.U. 

Flacăra

2.
3. Politehnica

P 
P
P

A.S.S.U. 6
I.E.F.S. 4

roșie n 4

în ultima zi a turneu- 
ora • dimineața), par

Sîmbătă, 
lui (de la 
tidele5 C.S.U. I.E.F.S. — Flacăra 
roșie II ;
Politehnica 
Explormta

A.S.S.U. Craiova — 
Timișoara ; C.S.S. 

— Rapid.

N. MAGDA, coresp.

19 ani : D. 
Dorina Nimi- 
și C. Bulbuc 
35 ani — Lu- 

(Politehnlca 
C. Angheluță

După
Măjai, ___._______
orientare turistică de la asociația 
sportivă Clujana, în zilele de 28 
și 29 aprilie s-a desfășurat, în pă
durea Agirblciu (30 de km de 
Cluj-Napoca) tradiționalul con
curs de orientare turistică „Bu
sola de aur*, ajuns Ia cea de a 
XVII-a ediție. Vremea rece șl 
ninsoarea din prima zi au solici
tat la maximum pe cel peste 
două sute de concurenți din 
peste 45 de asociații sportive din 
16 județe.

Iată câștigătorii : 50 ani — V. 
Petijean (Timișoara) ; 43 ani — 
I. Filp (Brașov) ; 35 ani — A. 
Bogdanovlci (Brașov) ; Cristina 
Simon (Cluj-Napoca) ; 21 ani — 
Eva Gera (Arad) șl Pavel Giigor 
(Voința Cluj Napoca) ; 19 ani — 
Iudith Cserveny (Cluj-Napoca) 
și C. Ivanciuc (Craiova) ; 17 ani
— Agneta Kerekes (Cluj-Napoca) 
și N. Zolde (Brașov) ; 15 ani —
— Valentina Vele (Arad) și T. 
Vuin (Arad) ; 13 ani — Kinga 
Kerekeș (Cluj-Napoca) și L. Țin
tar (Baia Mare) ; 11 ani — Larisa 
Pop (Baia Mare) șl C. Perje (O- 
radea) ; 9 ani — Tunde Revesz 
(Satu Mare) și Aron Laszlo 
(Cluj-Napoca).

„Cupa Orațelor“ la ciclism
BUCUREȘTI, PLOIEȘTI ; SE PREGĂTEȘTE TG. MUREȘ

Inaugurate la mijlocul săptă- 
minii trecute de către municipiul 
București, întrecerile „Cupei ora
șelor* la ciclism au continuat, 
doar după o zi de pauză, cu 
alte două etape organizate de 
astă dată de orașul Ploiești. Cei 
72 de concurenți, reprezentînd 10 
mari centre din țară, s-au con
fruntat în orașul „aurului negru* 
într-o probă de fond, pe distanța 
de 90 km. și o alta contra-timp 
pe echipe pe distanța de 38 km. 
In ambele zile de concurs vre
mea a fost nefavorabilă : frig, 
ploaie. Și totuși, făcînd abstracție 
de vitregia timpului, competitorii 
au luptat din răsputeri reușind, 
ta special la contra-timpul 
chipe, să realizeze medii

A început divizia „a- de tenis
Luni, pe 

plexul ,JO 
a Început 
de tenis pe echipe pentru seniori, 
(locurile 8-12).

Participi Tenis Club București, 
Universitatea Cluj-Napoca, Elec
trica Timișoara, Sănătatea Ora
dea, Sănătatea Satu Mare, Cn- 
prom Bala Mare, Politehnica Bu
curești, Dunărea Galați la mas
culin șl Tenis Club București, 
Universitatea Cluj-Napoca, Spar
tani* Brăila, Dada Galați, Bra- 
șovla Voința Brașov, Sănătatea 
Oradea, Metalul Tlrgoviște, U. T. 
Arad la feminin.

Meciurile desfășurate ptnă acum 
evidențiază o anume valoare scă
zută a seniorilor, dovadă șl vic
toriile, atît la masculin, dt șl la 
feminin, ale juniorllo- sau copii
lor asupra ‘ - - — -
meciuri « de simplu șl 3 de 
dublu).

Rezultate, 
rea Galați — Sănătatea Satu Mane

terenurile de la com- 
August" din Capitală, 
campionatul național

acestora. Se joacă (

MASCULIN : Dună-

INVITABE LA TENIS CLUB 
BUCUREȘTI

DUMINICA, IN CAPITALA 
SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI» LA RUGBY

Miine, Capitala va ti gazda se
mifinalelor „Cupei României* M 
rugby. Se intilnesc câștigătoarele 
celor patru serii, după următorul 
program :

• de la ora >, pe stadionul din 
Parcul copilului, știința Petroșani 
— Farul Constanța

• de la era 10,30. pe stadionul 
Steaua, B.C. Grivița Roșie — Glo
ria P.T.T. Arad.

Două meciuri de mare interes 
în care, alături de formații cu 
mal vechi stagii ta prima divizie 
șl ta „Cupă", apare acum șl 
XV-le din Arad, revelația actua
lei ediții a competiției...

T.C.B.

pe e- 
orare

Baia5—4 ; T.C.B. — Cuprom 
Mare 9—0 ; Sănătatea Oradea — 
Universitatea Cluj-Napoca 7—2 ; 
Electrica Timișoara — Politehnica 
București 9—0 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Sănătatea Satu 
Mare 5—4 : Electrica Timișoara
— Sănătatea ’Oradea 6—3 ; T.C.B.
— Politehnica București 8—1; Du
nărea Galați — Cuprom Baia 
Mare 6—3 : T.C.B. — Sănătatea 
Oradea 9—0 : Electrica Timișoara
— Universitatea Cluj-Napoca 6—1;
Dunărea Galați — Politehnica Bu
curești 6—3 ; Sănătatea Oradea — 
Cuprom Baia Mare 5—4; Electrica 
Timișoara — Sănătatea Satu Ma
re 8—1 : Cuprom Baia Mare — 
Politehnica București 7—2 ;
T. C.B. — Universitatea Cluj-Napo
ca 8—1 ; Sănătatea Oradea — 
Dunărea Galați 6—3 : FEMININ : 
Universitatea Cluj-Napoca — Spar- 
tacus Brăila 7—2 ; Dacia Galați
— T.C.B. 6—3 ; Metalul Tîrgoviște
— Brașovia Voința Brașov 7—2 ;
U. T.A. — Sănătatea Oradea 5—4 ; 
Dacia Galați — Universitatea Cluj- 
Napoca 8—1 ; Metalul Tîrgoviște
— Spartacus Brăila 8—1 ; Sănă
tatea Oradea — T.C.B. 5—4 ; 
U.T.A. — Brașovia Voința Brașov 
5—4: Universitatea Cluj-Napoca — 
Metalul Tîrgoviște 5—4 ; Dacia 
Galați — Sănătatea Oradea 6—3 ; 
U.T.A. — Spartacus Brăila 6—3 ; 
T.C.B. — Brașovia Voința Bra
șov 6—1 ; Universitatea Cluj-Na
poca — Sănătatea Oradea 6—3 ; 
Metalul Tîrgoviște — U.T.A. 6—3; 
Dada Galați — Brașovia Voința 
Brașov 9—0 ; T.C.B. — Sparta cui 
Brăila 6—1.

întrecerile continuă.
Doina STANESCU

notabile. Echipa Bucureștiului, 
cîștigătoarea întrecerii, a fost 
cronometrată pe cei 38 km 
parcurși cu timpul de 53:26, ceea 
ce reprezintă o medie orară de 
43 km.

Proba de fond s-a desfășurat 
pe șos. Ploiești — Zizin. S-a ru
lat rapid, dar cuminte, în pluton, 
frigul tăind elanul celor puțini 
care și-au asumat totuși sarcina 
cîte unei evadări. Cursa a fost 
decisă la sprintul final, unde Z. 
Lorincz (Brașov) a reușit să se 
desprindă în câștigător. Tînărul 
ciclist brașovean a fost cronome
trat pe 90 km. cu timpul de 
2h28:28 — medie orară 37 km. L-a 
urmat, în același timp, N. Mano- 
lache (București) șl VI. Bota 
(Brașov). Iată acum și clasamen
tul în proba de contra-timp pe 
echipe : 1. București (C. Popa, 
N. Manolache, V. Pavel, 
durol) 53:26, 2. “ 
Ploiești ------
56:56, 5.
58:06 etc.

După 3 
samentul _ 
duce Z. Lorincz (Brașov) 5h21:26. 
urmat de N. Manolache (Bucu
rești) 5h26:46, L. Co vacs (Arad) 
2h27:05. Iată șl clasamentul gene
ral pe echipe, după patru etape: 
1. BUCUREȘTI 17h09:07. 2. Bra
șov 17hl0:07, 2. Ploiești 17h24:06, 
4. Cluj-Napoca 17h35:57, 5, Arad 
17h39:44. 6. Brăila 17h40:25.

Următoarele două etape ale 
..Cupei Orașelor- vor fl găzduite, 
în zilele de 30 șl 31 mal, de ora
șul Tg. Mureș. (GH. ȘT.)

55 -J».
Arad

V. Bu-
Brașov 54: 05, 3. 
4. Cluj-Napoca 
56:59, 6. Brăila

de fond, în da-etape_
general individual con-

PENULTIMA ETAPA A 
DIVIZIEI „A" LA HANDBAL 

FEMININ

In campionatul Diviziei ,.A“ de 
popice s-au disputat o serie de 
partide din etapele a 17-a și a 
18-a, în cele patru serii. Iată 
rezultatele inregistrate :

FEMININ : • Rapid București 
— Carpați Sinaia 2362—2320 p d 
(scor individual 4—2) • Metrom 
Brașov — Petrolul Băicoi 2426— 
2275 (5—1) • C.F.R. Tg. Mureș — 

- Electromureș Tg. Mureș 2275— 
2570 (0—6) • C.S.M. Reșița —
Voința Tg. Mureș 2462—2442 (3—3)
• Voința București — Metrom 
Brașov 2367—2327 (3—3) • Laro- 
met București — Olimpia Bucu
rești 2538—2403 (5—1) • Voința 
Timișoara — C.S.M. Reșița 2349— 
2285 (3—3) • Voința Ploiești — 
Gloria București 2521—2391 (5—1)
• Voința Tg. Mureș — Voința 
Oradea 2511—2430 (6—0) • Voin
ța Galați — Voința București 
2443—2372 (4—2) • Voința Oradea— ■ ■ -. - . secuiesa— Voința Odorhelu 
2400—0 (neprezentare).

MASCULIN • Metalul
— Voința București
(3—3) • Tehnoutilaj _
Secuiesc — Vlct-rla

Roman 
5079—5047 
Odorheiu 

________ Victoria Guban Ti
mișoara 4920—4842 (3—3) • Car
pați Sinaia — C.F.R. Constanța 
4849—4857 (3—3) • Laromet Bucu
rești — Rulmentul Brașov 5186— 
5126 (4—2) • Electromureș Tg.
Mureș — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 5582—512£ (6—0) • Metalul 
Hunedoara 
5156—5050 
Brașov — 
4930 (4—2) 
Chimpex 
(3—3) • Constructorul Tg. Mureș

— Electromureș Tg. Mureș 5307
—5298 (3—3) • .Gloria București
— Constructorul Galați 5441—5317
(5—1) • Aurul Baia Mare —
C.F.R. Timișoara 5564—5032 (6—0)
• Voința București — Chimpex 
Constanta 4963—4892 (3—3) • O-
limpia București — Laromet 
București 4942—4831 (4—2).

indiferent de rezultatele celor 
cîteva partide care au mai ră
mas 
18-a, 
care 
final 
serii __ __
ria București* ..
Voința Ploiești, Voința Tg. Mu
reș, Voința Oradea, C.S.M. Reși
ța — la feminin, Olimpia Bucu
rești, Gloria 
torul Galați, 
Electromureș
masculin.

— Progresul Oradea 
(5—1) • Rulmentul

Metalul Roman 5236— 
• Voința București — 
Constanța 4963—4892

de jucat din ultima etapă (a 
la 12 mai) printre echipele 
s-au calificat pentru turneul 
al primelor patru clasate in 
se numără formațiile : Glo- 

Voința București,

Bucurestl, Construc- 
Aurul Baia Mare și 

Tg. Mureș — la

FINAL AL CAMTURNEUL
PIONATELOR NAȚIONALE 

DE BOX - JUNIORI
Incepînd de azi, timp de o 

săptămlnă, iubitorii sportului cu 
mănuși din Reșița vor avea pri
lejul să urmărească turneul fi
nal al campionatelor naționale 
de box pentru juniori. Ciștigăto- 
ril întrecerilor de zonă se vor 
întrece acum pentru centurile de 
campioni. La startul acestui a- 
devărat maraton pugilistic se vor 
alinia cel mai buni juniori mari 
(născuți în 1965—1966) șl mici 
(născuțl în 1967—1969). în total, 
208 pretendențl la centurile 
campioni. Juniorii mici "~‘ 
disputa titlurile incepînd 
categoria 45 kg și pină 
kg., iar cei mari — de 
goria 48 kg și pină la 
Pentru buna desfășurare 
petiției, federația de specialitate 
a delegat un număr de 15 “
ciall. printre care arbitri 
tegoria I, arbitri posesori 
soanelor AIBA șl EABA, 
general fiind desemnat 
Victor Popescu. Finalele 
lut vor avea loc sîmbătă

DIVIZIA ,,B’ DE TINERET LA BASCHET

de 
'și vor 
de la 
la +81 

la cate- 
+91 kg. 
a com-

oti
de ca- 
al ecu- 
delegat 
arbitrul 
turneu- 
12 mai.

• Rezultate din Divizia _B“ de 
tineret : MASCULIN : Electrica
Fienl — Politehnica Sportul stu
dențesc București 90—109 (47—58), 
IMUAS Baia Mare — Jiul Știin
ța Petroșani 82—58 (46—13), Au
tomatica Alexandria — Lotus 
Băile Felix 72—60 (46—30), Urbls 
București — Comerțul C.S.Ș. Ti
mișoara 78—71 (39—36), Automati
ca București — Comerțul Tg. 
Mureș 107—84 (43—38): FEMININ: 
Universitatea n C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Robotul C.S.Ș. 
Bacău 54—44 (31—21), ICEMENERG 
II — Voința Brașov 53—79 
(18—44), Rapid București — Ro
botul C.S.Ș. Bacău 77—48 (42—M). 
(Corespondenți : Ov. Nemeș, FI. 
Dumitru. Șt. Nicolae, N. Ștefan. 
P. Ignatencu).

Situația In clasamente : la bă
ieți, pe primele două locuri se 
află Politehnica Sportul studen
țesc și IMUAS, iar pe ultimele 
două. Comerțul Tg. Mureș șl Lo
tus Băile Felix ; la fete : 1. Ra
pid. 2. voința... 11 ICEMENERG 
n. 12. Comerțul n.

Ultima etapă a celui de al doi
lea tur are loc mline. după care 
rămln să se desfășoare turneele 
finale, astfel : masculin, grupa 
1—6 : București (sala Floreasca).

între 18 și 20 mai : grupa 7—12 î 
București, sala Construcția, între 
16 și 20 mai ; feminin, grupa 
1—6 : București, sala Rapid, între 
16 și 20 mai ; grupa 7—12 : Ba
cău, între 18 și 20 mai.

START IN CAMPIONATUL 
DE MOTOCROS

După mai multe concursuri de 
verificare a stadiului pregătirilor 
efectuate, alergătorii de toate 
categoriile se vor alinia mîlne la 
startul primei etape a campio
natului republican de motocros, 
ediția 1984. întrecerile vor avea 
loc pe traseul de pe Dealul Mus
cel, de la marginea orașului Cîm- 
plna, în organizarea 
sportive Poiana "

în program 
pentru seniori. 
Și-au anunțat 
tocrosiștl din Brașov, Sf. Gheor
ghe, București, Buzău, Cîmpu- 
lung-Mușcel, Tg. Mureș, Morenl, 
Ploiești, municipiul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, Zărneștl, Tg. Jiu, 
Bălcol șl alte centre moto. Pri
mul start se va da la ora 9.

______ asociației 
din localitate, 
figurează clase 

tineret șl juniori, 
participarea mo*

Divizia feminină „A“ de hand
bal programează duminică penul
tima etapă a actualei ediții a 
campionatului național. Desigur, 
este de așteptat ca partidele — 
cel puțin ale formațiilor angre
nate în primul eșalon valoric — 
să se ridice la un bun nivel. 
Foarte aprigă este lupta în eșa
lonul secund (pozițiile 7—12) 
unde Progresul, Mureșul Tg. Mu
reș și Textila Buhuși încearcă, 
în ultima instanță, să evite retro
gradarea.

Programul etapei. Locurile 1—6. 
BRAȘOV : Rulmentul — Chimis
tul Rm. Vîlcea, BUCUREȘTI (sala 
Rapid, de la ora 11,30) : Rapid — 
Știința Bacău, TIMIȘOARA : 
A.E.M. — Hidrotehnica Constanța. 
Locurile 7—12. TIMIȘOARA: Con
structorul — Confecția București, 
BUHUȘI : Textila — Progresul 
București, IAȘI : TEROM — Mu
reșul Tg. Mureș.
ț In sala Floreasca din Capi

tală, duminică de la ora 10 : 
Dinamo București — Dinamo Bra
șov (în „Cupa de primăvară" la 
handbal masculin).

ASTĂZI ESTE ULTIMA 
ZI CÎND VA MAI PUTEȚI 
PROCURA BILETE PEN
TRU TRAGEREA LOTO 2 
DE MÎINE 6 MAI 1984 !

cumpărătorii vor avea asupra lor cecul

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre vinzare 

autoturisme OLTCIT Club 
(1150 cm1) cumpărătorilor care 
au banii depuși pentru DACIA 

1300 anterior datei de 30 septembrie 1981 șl autoturisme OLTCIT
Special (652 cm1) cumpărătorilor care au banii depuși pentru 
DACIA 1300 anterior datei de 31 decembrie 1981.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLTCIT se fao 
la magazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 
24, sectorul 6, între orele 8—15 (telefon 78.26.46 — interior 152).

La prezentarea la magazinul auto, pentru înscriere la auto
turismele OLTCIT, - ---■■ •• _____________ -
pentru autoturismul DACIA 1300, chitanța depunerii sau extra
sul de cont și certificatul de la circa financiară de domiciliu 

cinci ani nu au dobîndit un 
șl adeverință de încadrare de 
funcției.

sul de cont șl certificatul de la 
din care să rezulte că în ultimii 
alt autoturism, actul de Identitate 
la locul de muncă, cu precizarea

P

duminică» 
. .. "‘„ tragere

NU UITAȚI : SE POT 
OBȚINE CÎȘTIGURI MARI 
ÎN BANI, PRECUM ȘI 
AUTOTURISME ..DACIA 
1300“. ȘI CU BILETE A- 

CHITATE 25% !

VARIANTELE
TE
„CAP
MAI

COMBINA-
ȘI COMBINAȚIILE 
DE POD“ AU CELE 

• MARI SANSE DE 
CÎȘTIG ’



Miine, „runda“ nr. 33 a Diviziei „A“

In preajma „firului de sosire" al campionatului

„FOTBALISTUL ARE DOI ALIAȚI: 
VIAȚA SPORTIVA Șl VOINȚA"

PE POZIȚIILE CELE MAI
Miine, divizionarele „A" intră, 

pentru penultima oară în arenă 
într-o etapă completă, în actuala 
ediție. Ce ne promit cele nouă 
partide ? Ne-am gîndit să le 
anticipăm prin rapide prezentări 
ale duelurilor dintre posturile 
cele mai avansate (vîrfurile de 
atac) si apărătorii centrali (ad
versarii directi).

1. S.C, Bacău — Corvinul. 
Gazdele ne-au arătat, uneori, 
pe D. Georgescu, golgeterul de 
temut de odinioară. în scene 
reușite. Cuplul Gălan-Dubinciuc 
este pregătit pentru replică. 
Dincolo, la hunedoreni. Cojocaru 
(Gabor nu va face deplasarea) 
promite și el dueluri (mai cu 
seamă aeriene) în compania lui 
CărDuci.

2. F.C. Argeș — Rapid. între 
inspirația lui D. Zamfir — într-o 
formă ascendentă — și experi
ența lui Sameș, între decizia 
lui Damaschin (hotărît să-și re- 
cîștige locul în formația rapi- 
distă) și forța lui Moiceanu în 
duelurile directe, se va da o 
luptă de prim-plan în partida 
din Trivale.

3. F.C. Baia Mare — Jiul. 
Țulba. tot mai des prezent pe 
listele- de remarcați, are ocazia 
unei noi apariții apreciate. Din
colo. micuțul Băluță. „argintul 
viu" din Petroșani, va încerca 
să-și croiască „poteci" prin apă
rarea dirijată de Buzgău.

4. Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș. Ispir, cel mai expe
rimentat jucător al Diviziei „A“, 
va încerca să se opună (secun
dat de Jenei) unei perechi de 
vîrfuri redutabilă : M. Sandu- 
Coraș. Cazan și Iorgulescu vor 
fi cu ochii pe Ciorceri... Dar 
golgeterul mureșenilor se nu
mește Boloni 1

5. Universitatea Craiova — CJS. 
Tîrgoviște. Pentru Ene și Du
mitrescu, un meci de orgoliu : 
cel împotriva lui Cămătaru. Si 
de reabilitare după severul eșec 
de miercuri. Tilihoi știe că cel

„TROFEUL 
fAIR-PLAY SPORTUL-

Din nou, una caldă — una rece 
Pentru divizionarii „A" la capi
tolul disciplină, constatare argu
mentată de numărul cartonașelor 
galbene șl roșii Înregistrate în ul
timele două etape. Trăgtod linie 
și aduntad, ajungem — după 32 
de etape — la următoarele cifre 
globale : 473 de cartonașe galbe
ne (cu 173 de etape de suspen
dare pentru cumulul a două a- 
vertismente) șl 25 de cartonașe 
ros11-, lată situația „la zi“ în 
„Trofeul fair-play Sportul":

1. Dinamo 240
2. A.S.A. Tg. Mureș 195
3. F. C. Argeș 190

4—'5- F. C. Baia Mare 185
F. C. Bihor 185

6—7. Dunărea C.S.U. 175
S. C. Bacău 175

8-10. Petrolul 155
Politehnica Iași 155
Rapid 155

11. Chimia 120
12. F. C. Olt 115
13. Steaua 110
14. Corvinul 105
15. Jiul 100
16. Sportul stud. 95
17. C. S. Tîrgoviște 75
18. Univ. Craiova 5

P 
P 
P 
P
P 
P
P 
P
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P
P 
P

EURO ’84 OASPEȚI DE SEAMA LA VALENCIA
4^ Real Madrid — încă o înfringere in extremis
• Cu șapte zile înainte de Saint-Etienne, Spania -

Iugoslavia
Ediția 1983/84 a campionatului 

spaniol s-a încheiat duminică, 
după cum se știe, cu victoria 
finală a formației Athletic Bil
bao. Acesta este cel de al pa
trulea titlu consecutiv care la 
drumul Țării Bascilor, după suc
cesele Realului Sociedad In 1981 
și 1982 și al Iul Athletic Bilbao 
anul trecut, spre dezamăgirea 
suporterilor marilor cluburi din 
Madrid sau Barcelona, rămase 
și în acest an cu mîlnlle goale. 
Aflată la egalitate de puncte (49) 
cu principala contracandidată, 
Real Madrid, Athletic datorează 
primul loc în clasament celor 
trei puncte dobîndite în confrun
tările directe (0—0 la Madrid și 
2—1 la Bilbao — golul victoriei a 
fost realizat de Dani abia în mi
nutul 87). „H“-le campion, pre
gătit din 1980 de un tînăr, dar 
priceput tehnician, Javier Cle
mente, s-a dovedit o formație 
omogenă, bine sudată, cu o apă
rare greu de depășit, figurile 
centrale fiind portarul Zubizarre- 
ta și mult discutatul Goicoechea, 
cu o linie de mijloc agresivă, 

mai periculos om al tîrgoviște- 
nilor se numește O. Popescu.

6. F.C. Bihor — Dinamo. O 
ciocnire aeriană, de o parte, 
între Nedelcu (căutat cu mingi 
înalte) și Nicolae. care își va 
verifica — și cu acest prilej — 
detenta. In vreme ce Augustin, 
omul curselor solitare, va fi 
în grija cuplului Dumitrescu- 
Zare.

7. Chimia — F.C. Olt. Buduru 
începe să se integreze tot mai 
bine în angrenajul vîlcean. 
lucru pe care îl știe bine Bum- 
bescu. La fel Radu II. care a 
depășit perioada acomodării și 
redevine vîrful de atac percu
tant. Cum va reacționa cuplul 
Basno-Preda ?

8. Steaua — Dunărea. Cîmpea- 
nu și „secondantul" lui. Lăcătuș, 
unesc. în acțiunile lor. caracte-

STICIA, RECIDIVIȘTII
• La meciul Petrolul Plo

iești — Corvinul Hunedoara, 
un spectator a comis un act 
reprobabil. aruneînd cu o 
sticlă în terenul de joc, 
faptă în urma căreia Pe
trolul a primit o amendă de 
10 000 de lei. O nouă abatere 
a vreunui spectator ploieștean 
certat cu etica sportivă și ce
tățenească va duce la ridi
carea dreptului de organi
zare pe teren propriu, pe una 
sau mai multe etape, a echi
pei Petrolul. Dorește măcar 
imul din suporterii Petrolului 
o asemenea eventualitate ?

• Eliminat din ioc. în me
ciul cu F. C. Olt. pentru atac 
violent, după ce mai înainte 
fusese avertizat pentru ..com
portare nesportivă". Ungu- 
reanu (Universitatea Craiova) 
a văzut cartonașul roșu pentru 
A TREIA OARA în acest 
campionat. O ..performanță" 
de neinvidiat, cu atît mai 
mult cu cît cel care a reali
zat-o este un jucător frun
taș. apreciat pentru forța 
sa de joc. Luînd în discuție 
acest caz, Comisia de dis
ciplină. z în ședința de joi 
seara, l-a suspendat pe Un- 
gureanu pe 3 etape. Pentru 
lovirea adversarului cînd jo
cul era oprit. Cîrțu (Uni
versitatea Craiova). și el 
recidivist, a fost suspendat 
pe 2 etape, iar Rada (Rapid) a 
fost sancționat cu o etapă 
de suspendare.

• Cu ce credeți că au 
plecat arbitrii meciului O-

CAMP10 NATUL
Derbyul campionatului s-a dis

putat la București, pe unul din 
terenurile complexului sportiv al 
clubului Steaua ! Rapid și Uni
versitatea Craiova, protagonistele 
întrecerii, au oferit celor din... 
jurul terenului, adică de după 
gardul împrejmuitor, o partidă a- 
tractvă, echilibrată. încheiată cu 
victoria gazdelor... giuleștene. Ast
fel, echipa pregătită de Emil Du- 
mitriu a recuperat unul din cele 
două puncte care o despărțeau 
de lider.

După 32 de etape, clasamentul 
echipelor de speranțe are urmă
toarea configurație (Jiul și Chi
mia sînt penalizate cu 2 puncte): 

capabilă să joace cu randament 
maxim atlt momentul apărării, 
cit șl cel de atac, în timp ce ex
periența veteranului Dani s-a îm
binat armonios cu elanul mal ti
nerilor Sarabia, Argote sau Endica.

CLASAMENT

1. ATH. BILBAO 34 20 9 5 53-30 49
2. Real Madrid 34 22 5 7 59-37 49
3. Barcelona 34 20 6 6 62-28 48
4. Atletico Mdr. 34 17 8 9 53-47 42
5. Betis 34 17 4 13 45-40 38
6. Real Sociedad 34 14 9 Ifl 43-35 37
7. Malaga 34 11 11 12 43-33 35
8. Zaragoza 34 12 11 11 50-41 35
9. Sevilla 34 13 8 13 42-43 34

10. Espcnol 34 10 13 11 42-44 33
11. Murcia 34 10 12 12 42-38 32
12. Valencia 34 12 8 14 45-47 32
13. Gijo-n 34 11 8 15 38-47 30
14. Valladolid 34 11 7 16 44-60 29
15. Osasuna 34 11 6 17 30-44 28
16. Cadiz 34 6 10 18 36-51 22
17. Mallorca 34 3 15 16 27-56 21
18. Salamanca 34 5 10 19 30-59 20

în 1984 agenda selecționatei
iberice a fost destul de încâr-

AVANSATE
ristici diferite : pătrunderile în 
dribling, rafinate, ale primului, 
cu șarjele rapide, dezlănțuite 
ale ex-brașoveanului. în centrul 
liniei de apărare gălătene. An- 
ghelinei și Bejenaru pregătesc 
antidoturi. Dunărenii il prezintă 
ne Antohi, cel de mult așteptat, 
în apetit de goluri. Măsuri în 
consecință in defensiva bucureș- 
tenilor. unde tinărul Belodedici 
evoluează cu tot mai mare sigu
ranță și autoritate.

9. Politehnica Iași — Petrolul 
Ploiești. In Dealul Copoului se 
consolidează cuplul Cioacă-Ser- 
tov. care se va afla în fața 
unor fundași centrali rutinați : 
Butufei-Bărbulcscu. Pentru Ursu 
și Anton, partida are multe ne
cunoscute. Printre care si ad
versarii lor direcțL Cirlan și 
Catinca_

Șl MAȘINA „SALVĂRII"
limpia Gherla — C.E.M. 
Cluj-Napoca. după termina
rea partidei dintre aceste 
două echipe ? Cu tram
vaiul ? Cu autobuzul ? Nici 
gind ! Cu un mijloc de 
transport inedit. cel puțin 
pentru asemenea cazuri : 
mașina... „Salvării" ! Aceas
ta. pentru a scăpa teferi, 
în timp ce cîteva sute de spec
tatori turbulenți ii așteptau 
pentru a le cere socoteală, 
după semieșecul echipei din 
Gherla (0—0). La prima du
minică. spectatorii din acest 
oraș nu vor mai vedea fotbal, 
echipei lor ridicindu-i-se 
dreptul de organizare pe te
ren propriu, pe o etapă.

Jack BERARIU

Eja/onaz secund „POLI" PUNCTEAZĂ MEREU „LA ADEVĂR"
Stadion plin la Lupeni, 

în etapa a 26-a a Diviziei .,B“. 
Atașamentul firesc pentru 
echipa locală. Minerul, se 
împletea cu dorința de a 
vedea „pe viu" o candidată 
autorizată la promovarea în 
Divizia „A". „Poli" Timișoara. 
Ce au văzut, de fapt, specta
torii ?

Solicitată de o echipă gazdă 
(antrenor Petre Libardi) 
solidă și echilibrată, cu 
cîtiva jucători copți la soa
rele primei divizii (Vînătoru, 
Sebastyen. Mușat și Dina

SPERANȚELOR
L Universitatea 29 18 6 s 54-20 42 
2. Rapid 32 17 7 8 49-28 41
3. F.C. Bala M.
4. Dinamo
5. F.C. Argeș
6. Steaua
7. A.S.A.
8. F.C. Bihor
9. Petrolul

10. Corvinul
11. Dunărea
12. Jiul •
13. Sp. stud.
14. Pălit. Iași
15. Chimia •
16. C.s. Tîrg.
17. F.C. Olt
18. S.C. Bacău

31 14 10 7 57-23 38 
28 15 7 6 56-29 37
30 15 7 8 32-23 37
31 14 7 10 62-48 35
30 13 7 10 60-49 S3
32 14 4 14 56-41 32
32 12 7 13 44-55 31
32 11 8 13 56-50 30
32 12 5 15 40-50 29
32 13 4 15 40-45 28
32 8 11 13 31-41 27
32 11 4 17 47-83 26
32 10 7 15 40-56 25
32 10 4 18 48-80 24
31 8 6 17 42-65 22
32 8 5 19 31-53 21

cată a fost mult comentatul joc 
cu Malta echipa lui Munoz dis- 
putlnd o serie de trei partide cu 
caracter de verificare. Bilanțul: 
0—1 cu Ungaria la Cadiz, 1—0 
cu Luxemburg, pe terenul aces
teia, șl 2—1 cu Danemarca la 
Valencia. Cu excepția reprizei 
secunde de la Valencia, jocul 
selecționatei a deziluzionat in 
cea mai bună parte. Infrîngerea 
in fața Ungariei și victoria di
ficilă din jocul cu Luxemburg, 
obținute in urma unul șut feri
cit al fundașului Maceda, i-au 
readus cu picioarele pe pămînt 
pe fotbaliștii iberici, to a ■ căror 
memorie era Încă proaspăt acel 
12—1 de la Sevilla. Explicațiile 
revirimentului din jocul cu Da
nemarca trebuie căutate totoda
tă șl în unele schimbări inspi
rate in unsprezecele standard: 
titularizarea lui Urquiaga, în 
postul de fundaș dreapta, o linie 
mediană mal elastică, alcătuită 
din patru jucători, încredințarea 
rolului de conducător de joc 
mijlocașului „de buzunar" Seăor, 
un jucător polivalent, specialist 
al loviturilor libere (dintr-o ase
menea fază fixă a înscris golul 
victoriei în jocul cu Danemar
ca). In centrul liniei de atac, 
Munoz a ales soluția Rincon, o

— apreciază dr.
în plin sprint final, cînd 

fotbaliștii sînt supuși unor e- 
forturi deosebite, pe toate pla
nurile, ca urmare a comprimă
rii etapelor și înmulțirii res
tantelor, cîteva cuvinte cu doc
torul Nicolae Andreescu, me
dicul lotului „tricolor", despre 
momentul actual...

Rep : Deci, doctore, care ar 
fi foaia de observație după a- 
ceastă primăvară mai altfel 
pentru fotbalul nostru... Ne 
gindim la unele accidentări, la 
unele căderi, în sfirșit, la fe
lul în care jucătorii au făcut 
fată ritmului nou...

N. A. : Să menționez în pri
mul rînd faptul că jucătorii 
fruntași au depus mari eforturi 
pentru „a ține ritmul", cum se 
spune. Sigur că a intervenit și 
un fenomen de uzură, dar o 
uzură în primul rînd nervoasă... 
Au fost și unele accidentări... 
Negrilâ a avut o asemenea a- 
fecțiune musculară. El și-a re
venit, e prudent, asta s-a văzut 
și din felul în care și-a me- 
najat piciorul în meciul cu 
Rapid. Să mai notez crampele 
musculare ale lui Geolgău... 
Cred însă că tinărul jucător 
craiovean va reintra încă îna
inte de încheierea campionatu
lui. Au mai fost și alte acci
dentări, mai mult sau mai pu
țin ușoare. Lung, de pildă, fă
ră intenție din partea adversa
rului. După cum s-a văzut, cu
rajosul Lung a reintrat, după 
ce a suportat cîteva zile un 
„plasture" metalic pe nas. Aș 
mai spune că la Craiova, de 
pildă, cel mai forte s-a dovedit 
„băirinul" Ștefănescu, datorită, 
în primul rînd, vieții sportive 
exemplare. Cămătaru, de ase
menea, a învins bine obstaco
lele noului ritm...

jucat la Jiul). „Poli" 
comportat ca o for- 

Talonajul lui 
în cursa 
fiind prea 
timișorenii 
..clasamen- 

ei au avut 
intenția, dar 

facă un 
deplasare, 

adversarului 
printr-un continuu 
joc de pase. Linia 

a jucat avansat, 
intercepție, dejucînd in- 

înaintașilor de la 
(periculoși doar la 

libere. ca aceea 
de Dina in min. 
a întors palmele 

ricoșînd în bară), 
bun jucător al 

a fost Bozeșan 
mijlocaș-piston pen- 
pe verticală cu 

vigoare, timp de 90 
neezitînd să șu- 

poartă Si dacă 
s-a întors și de la 
două puncte (sco

li—0). așa cum se 
(în acest retur)

să 
în

au 
s-a 
mație matură. 
„U“ Cluj-Napoca 
pentru promovare 
strîns pentru ca 
să disprețuiască 
tul adevărului", 
nu numai 
puterea 
ofensiv, 
presingul 
răspuns 
și variat 
fundașilor 
la 
filtrările 
Minerul ( 
loviturile 
executată 
33. care 
lui Clipa, 
Cel mai 
meciului 
C.Poli“) 
dulînd 
aceeași 
de minute, 
teze și la 
„Poli" nu 
Lupeni cu 
nil a fost 
înapoiase 
de la Motru și Satu Mare, ex
plicația poate să rezide în cu
vintele vicepreședintelui clu
bului. Romulus Petrescu, care 
a apreciat că „atacul (Ro-

și 
joc 
La 
au

dată cu renunțarea, pentru mo
ment, la serviciile lui Carrasco, 
prestația catalanului situlndu-se 
departe de forma manifestată în 
toamnă. Alegerea lui Rincon s-a 
dovedit fericită, golgeterul ediției 
precedente a campionatului des- 
ctilzlnd, alături de Santillana, nu 
o dată, lacătul defensivei dane
ze. Nu lipsită de interes este și 
opinia Iul Michel Hidalgo, aflat 
alături de Fernando Cabrita, Guy 
Thys șl Jupp Derwall în tribune
le stadionului din Valencia: „Spa- 
nlolii au jucat mult mai bine in 
comparație eu ultima partidă pe 
care am urmărit-o, cea eu Lu
xemburg. Foarte activ ml s-a 
părut flancul sting (Camacho- 
Gordillo), ta timp ce formația 
daneză, nefllnd capabilă de o 
replică adecvată, s-a arătat 
foarte nervoasă".

Pînă la partida de debut ta 
turneul final, selecționata Spa
niei va mai susține trei jocuri- 
test după următorul program : 
la 27 mai cu Elveția, la Geneva, 
la 31 mai cu Ungaria, la Bu
dapesta, șl în fine, la 7 iunie, 
cu Iugoslavia, pe teren propriu 
(orașul gazdă nu a fost încă 
stabilit).

Mihai CIUCĂ

N. Andreescu
Rep. : Cum priviți jocul de 

la 8 mai, de la Nantes ?
N. A. : Binevenit. Am subli

niat faptul că această primă
vară a provocat, în primul rînd, 
o uzură nervoasă. Jocul de la 
Nantes (fără internaționalii di- 
namoviști, care vor juca în a- 
ceeași zi restanța cu Oltul) 
este un prilej de deconectare, 
într-un decor inedit, o intrare 
în atmosferă pe stadionul pe 
care tricolorii vor juca al trei
lea meci în grupa lui Euro, în 
compania Portugaliei. Cred că 
această deplasare, care durează 
mai puțin decit un drum cu 
autocarul de la București la 
Galați, va fi un bun prilej de 
reîntilnire a tricolorilor, _ în 
ambianța unui oraș gazdă a 
jocurilor Euro, o reîntilnire 
care va permite intrarea in 
priză directă a întregului lot 
ia 18 mai... în afară de asta, 
jocul de la F. înțes va fi, se 
pare, un test și pentru stabili
rea formulei definitive a lotu
lui pentru Franța.

Rep. : O ultimă întrebare : 
ce e cu Bălăci ? ■
N. A. : Am fost chiar ieri, îm

preună cu Bălăci, în sala în 
care își urmează programul de 
refacere, cu sprijinul lui nea 
Cosma, cum i se spum acestui 
adevărat meșter al fibrei. Am 
și propus un supliment în pro
gramul de exerciții. Totul de
pinde de puterea de voință a 
lui Hie. Jucătorii de fentă și 
ruperi de sprint își încarcă 
mult articulațiile pentru a rea
liza șerpuirile care farmecă 
tribunele. Principalul lor aliat 
Sînt voința și viața sportivă. 
Cu asta cred că am spus totul...

loan CHIRILA

tariu. Bolba, Giuchiei. n.n.) * 
jucat timid, fără aplomb, 
fără imaginație". Nu prea 
își face griji „Poli" de o 
asemenea întîmplare. cînd 
are pe banca de rezerve jucă
tori ca Anghel și ca Viătă- 
nescu !

Ion CUPEN

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE
A DIVIZIEI „B‘‘

SERIA I : Dunărea Călărași — 
Chimia Fălticeni : L. Măierean 
(Brașov), Olimpia Rm. Sărat — 
Delta Tulcea : D. Manole (Bucu
rești), Unirea Slobozia — C.S. 
Botoșani : M. Popescu (Craiova), 
C.S.M. Suceava — F.C. Constanța:
S. Rotărăscu (Iași), Prahova Plo
iești — F.C.M. Progresul Brăila : 
R. Cimpeanu (Arad), Unirea Di
namo Focșani — oțelul Galați : 
P. Iliescu (București), Metalul 
Plopeni — Partizanul Bacău : C. 
Popa (Iași), Gloria Bistrița — 
C.S.M. Borzeștl : I. Caraman (O- 
radea), Ceahlăul P. Neamț — 
Gloria Buzău: I.Tărcan (Reghin).

SERIA A n-a : Nitramonia Fă
găraș — I.P. Aluminiu Slatina : 
C. Drulă (Tg. Jiu), Progresul 
Vulcan București — Unirea Ale
xandria : L. Voros (Reșița) — 
stadionul Progresul, Gaz metan 
Mediaș — Metalul București : M. 
Ionescu (Pitești), Avîntul Reghin
— Chimica Tîrnăveni : I. Dima 
(Sighișoara), Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Automatica București : C. Teodo- 
rescu (Buzău), Autobuzul Bucu
rești — Carpați Mîrșa : S. Grosu 
(Călărași) — stadionul Autobuzul. 
Chimia Tr. Măgurele — F.C.M. 
Brașov : A. Porumboiu (Vaslui), 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
Dinamo Victoria București : A. 
Moroianu (Ploiești), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Rova Roșiori : M. 
Ionescu (Tîrgoviște).

SERIA A ni-a : Minerul Cavnio
— ,,U“ Cluj-Napoca : M. Nicu- 
lescu (București), U. T. Arad — 
C.F.R. Victoria Caransebeș : D. 
Teodorescu (București), Ind. sîr- 
mel C. Turzii — Armătura Zalău: 
G. Ionescu (București), Steaua
C. F.R. Cluj-Napoca — Rapid Arad:
T. Ionescu (București), Metalur
gistul Cugir — C.F.R. Timișoara:
D. Vasile (București), Minerul 
Motru — Minerul Lupeni : M. 
Bercan (București), Politehnica 
Timișoara — Olimpia Satu Mare : 
V. Curt (Medgidia), Gloria Re
șița — Aurul Brad : V. Dobrescu 
(București), Someșul Satu Mare — 
C.S.M. Reșița : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea).

Sportul|Pog.a7a



ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE POATE
URCA MAI FERM ÎN ELITA CONTINENTALĂ * v.

'Urmare din pag 1)

nul dintre ei (Mihai Ciș- 
maș) puțind fi considerat de- 
butant la „europene" (a mai 
concurat la ediția de la Gote- 
borg — 1931, dar la altă cate
gorie

In 
avem, 
faptul „„ 
ne referim nu și-au adus con
tribuția așteptată 
grele" ale echipei
Ștefan Rusu, Ion Draica șl 
Vasile Andrei. luptători ca
pabili. după cum bine știm, 
de performante superioare. 
Cel mai aproape de o aseme
nea performanță, chiar de
medalia de aur (!) s-a aflat
Ion Draica, care a luptat
bine, pierzînd doar întîlni
rea cu polonezul Andrzej Mă
lină încheiată la... egali
tate (5—5), decizia fiind sta
bilită prin prevederea regu
lamentară a priorităților 
punctelor tehnice. Ceea ce 
nu înseamnă că Draica nu 
trebuia să facă totul — și, 
după părerea noastră avea 
posibilitatea — să nu a- 
jungă la... regulament. Au 
mai ratat medalii Vasile An
drei și Ilie Matei, 
spunindu-și 
timpul în 
în 
prins, 
sebit, 
ocupat.
Rusu, 
mai prin raportare 
tele anterioare. 
..numărul 1“ 
tre reprezentative, 
însă 
Roger 
3—3. 
ceeași 
ciere a punctelor tehnice) 
campionul 
zîndu-se

de greutate), 
aprecierea rezultatelor 
desigur, în vedere și 

că la bilanțul la care

„piesele 
noastre :

ultimul 
și- 
fost 
sur
ii eo- 

loc 6 
de Ștefan 

nu nu
la i ezulta- 

luptătorul 
al echipei noas- 

A venit 
întîlnirea cu suedezul 
Tallroth. încheiată cu 
dar pierdută (prin a- 

prioritate de apre- 
de 

nostru care, vă- 
astfel... departe de

_____ la
cuvîntul 

care nu 
pregătire . la lot. 

desigur. în mod- 
neașteptatul 
în final, 
considerat,

a 
A

DIVIZIA
'Urmare din pag 1)

S .ocuescu. Grecu. Arbitri : A. 
o»țeni și A. Soos.

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. BUCUREȘTI 14—4 (3—2, 
2—a. 5—0 4—2). în ciuda dife
renței de valoare, a fost un 
ioc animat, in care Hagiu și-a 
îndeplinit iar... norma de go
luri (3). seecwtat de Ș. Popes
cu 3. Dan 2 Ciabâniuc, C. Moi
ceanu, Ardelean; pentru C.S.U.: 
P. Tufan, 
Moiceanu. 
racsony și

Bădeanu, Voicu,
Arbitri : Șt.

S. Stănescu.

S. 
Ka-

BUCUREȘTIRAPID
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
(2—2, 4—1, 8—0 !, 2—1).

16-4 
Fero

viarii s-au luat în serios : o 
repriză egală, urmată de evolu
ția lor tot mai vivace. O cîș- 
tigătoare fără drept de apel in
tr-un meci 
un... derby. 
4, Jianu 3, 
E. Ionescu 
Vespe (R), 
Colccriu 2. 
și A. Gere.

Cel mai 
după-amiezii a opus 
Crișul și Rapid, orădenii ter- 
minînd învingători : 9—8 (0—1, 
2—3, 4—1, 3—3). Jocul a avut 
destule momente reușite de 
ambele părți, un ritm aprecia
bil și o desfășurare interesan
tă. Feroviarii au condus mai 
bine din jumătate de timp, 
Crișul a întors rezultatul în 
min. 17, iar în continuare s-a 
stat sub semnul neprevăzutu
lui, decizia venind doar cu 
două secunde înainte de final. 
Autorii golurilor : Gordan 4,

care altă dată era 
Realizatori : Gaiță 
Arsene 2, Nițâ 2, 
2. Ilie, - ---------
respectiv
Arbitri :

R. Tufan, 
Ilea 2, 

R. Timoe

așteptat med al 
formațiile

• La Wellington 
s-a anunțat că de
legația olimpică a 
Noii Zeelande va fi 
compusă din 119 
sportivi, dintre care 
se remarcă loturile 
de canotaj academic, 
atletism, ciclism sau 
box. La atletism, de 
pildă, vor fi prezențl 
la start cunoscuții 
performeri Ron Di
xon la maraton și 
John Walker în pro
bele de semlfond.

fia va fi încredin
țată lui Ron Field, 
iar aranjamentele 
muzicale cunoscutu
lui compozitor John 
Wiliams, cel care a 
compus șl Imnul 
„Olimpic.

a devenit foarte 
populară tocmai 
pentru acest lucru. 
Michelle Ford nu a 
putut lua parte la 
concursul de selec
ție pentru J.O., fi
ind în acea perioa
dă suferindă, ca ur
mare a unui acci
dent la umăr. De 
aceea nu a fost se
lecționată. Dar, ul
terior, cum se vede, 
sprijinul masiv al 
amatorilor de sport 
șl al presei a dus 
la repararea acestei 
„nedreptăți adminis
trative", cum a nu
mit-o un comenta
tor australian.

fie spus, destui campioni și 
laureați ai întrecerilor mon
diale și continentale s-au cla
sat pe locurile 4—6) a arătat 
federației noastre de spe
cialitate, colectivului tehnic 
TOT CE MAI TREBUIE FĂ
CUT și ne exprimăm convin
gerea că se va acționa eu toată 
RĂSPUNDEREA si FERMITA
TEA în această direcție. O 
răspundere și o fermitate 
care vor trebui să însoțească 
însă $1 pregătirea viitoare a 
sportivilor.

n-a mai 
mobiliza- 

înv.nge 
rival, 

Supron 
a fost

ea

categoriei, 
puterea de 

pentru a-1 
eternul său 

Andrzej 
aceasta 
„personală", 

la medalia aștep-

„aurul" 
găsit 
re decît 
net pe 
polonezul 
(3-0). '
o 
nu a 
tată.

Au 
mai 
alte ________ _
la sorți (în special pentru Ni
colae Zamfir și Victor Dolip- 
schi) și erorile (?) de arbi
traj. dar, fără să neglijăm im
portanța lor, trebuie să spu
nem că. în general, aportul 
luptătorilor consacrati a fost 
sub așteptări. că luptătorii 
mai tineri au atins, mai a- 
proape de cerințele maxime, 
forma sportivă pentru a- 
ceste campionate. De aceea 
și aportul diferențiat al re
prezentanților noștri la punc
tajul general care, cum spu
neam, a situat echipa Româ
niei pe locul 3.

Luptătorii 
evident, 
perioare. 
sforma" 
fruntașe 
ei. 
rii 
să
re, 
cu 
dîrzenie 
Nicolae Onica (13 ani) și pină 
la campionul olimpic Ștefan 
Rusu. Este un cîștig faptul 
că la Jonkoping au Izbutit cei 
creditați cu șansa... a doua, 
care, desigur, poate deveni 
în viitor prima șansă. Va fi 
un cîștig și replica luptătorilor 
cansacrați, a lui Rusu, Draica 
și Andrei. Va fi un mare cîș
tig al ECHIPEI 1

„Radiografia" campionatelor 
europene de lupte greco- 
romane (la care. în treacăt

Dar 
victorie 

dus și

fost, se vede, și bune și 
puțin bune. Au fost și 
obstacole — tragerile

noștri dispun, 
de posibilități su- 
Pentru a le ..tran- 

în medalii și locuri 
la Jocurile Olimpice 

împreună cu antreno- 
lotului. vor trebui, însă, 

muncească, in continua- 
cu și mai multă dăruire, 

o și mai mare ambiție și 
de la debutantul

LA POLO
Ra|Garofeanu 3, Kovacs șl 

pentru Crișul, respectiv Chi- 
riță 3, Vespe 2, 
și Ilie.

Au arbitrat: 
V. Burdca.

E. Ionescn 2

C. Frățilă și

C.S.U. 9—6STEAUA
(3—1, 0—3, 2—1, 4 T). Lupta 
frumoasă între ..bobocii* cam
pionatului. Luciditatea echipei 
militare in ultima parte s-a 
dovedit hotărîtoare: Au în
scris : L Ionescu 3. Șerban 2, 
Grancearof 2, Pantea 2 pentru 
Steaua, respectiv A. Ion 2, 
Diaconescu 2, Balanov și Voi
cu. Arbitri : R- Nichita și A. 
Gere.

VOINȚA — LL.T. 6—6 (2—1. 
2—3, 1—1, 1—1). Partidă de un 
sensibil echilibru. Șansa a su- 
ris intr-un moment sau altul 
fiecărei combatante, pentru ca 

o 
punctat :

Sebok și 
respectiv
Păreați 
Șt Ka-

rezultatul final să însemne 
justă egalitate. Au 
Blaga 3, Coleerin, 
Ilea pentru Voința, 
Stoenescu 1 
și Toth. Au 
racsony si A.

Sterpu, 
condus: 
Sooș.

PROGRESUL
6-1).

DINAMO 
17—7 (5—4, 3—2, 3—0, 
Campionii au primit o- replică 
viguroasă doar două reprize, 
detașîndu-se clar după aceea. 
Realizatori : Hagiu 6, Rus 3, 
Dan 3, Ghiță 2, Moiceanu, Ar
delean și Popescu pentru Di
namo, 
Mușat, 
și Toma. Au arbitrat : 
Czegeny și S. Stănescu.

Simbătă de la ora 16 și 
minică de la ora 8,30 au 
ultimele meciuri ale campiona
tului.

respectiv Măhălean 3, 
Mădeseu, Florincescu 

A.

du- 
loc

TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Rljeka, Udo 

Bayer (R.D.G.) a aruncat 21,98 
la greutate, iar Bona Sluplanek 
(R.D.G.) a realizat, tot In aceas
tă probă, 21,39 m; alte rezultate: 
Wessig (R.D.G.) — 2,26 la înăl
țime m, Hearskaw (Anglia) — 
6,75 lungime f, Antje ----------
(R.D.G.) 70,28 — suliță f.

BASCHET • In cadrul 
lui internațional care se 
la Puerto Santa Marla 
Cadiz) s-au Înregistrat 
tele: Spania — Polonia 
(42—37) șl U.R.S.S. 
63 (46—31).

Kempe

turneu- 
dispuU 

(lingă 
rezulta- 

93-U
Israel 91—

CICLISM > Cursa internaționa
lă pe circuit de la Katowice a 
revenit rutierului polonez Hen

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI
PE LOCUL 2 LA SOFIA
La concursul international de 

sabie de la Sofia, echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 2, ta ur
ma reprezentativei R.D.G. (5—9) 
și înaintea Bulgariei (9—4) In a- 
cest ultim meci, M. Mustață * 
ciștigat toate cele 4 asalturi. In 
proba individuală (care a revenit - 
bulgarului H. Etropolski, laureat 
al ultimei ediții a C.M.) toți cel 
6 reprezentanți ai săbiei româ
nești s-au califcat ta eliminările 
directe, I. Pantelimonescu (loo 
5). C. Marin (7) și M. Mustață 
(8) ajungtad ta finală. După cum 
ne-a spus antrenorul L. Rohony, 
cei mal constant sabrer al lotu
lui nostru a lost V. Szabo.

• Ceremoniile de 
deschidere și închi
dere ale J.O. vor fi 
regizate de un cu
noscut cineast Cali
fornian, David Wol- 
per, cel care a di
rijat peste 400 de 
filme de lung și 
scurt metraj. In ce
remonia de deschi
dere, întregul spec
tacol va fi axat pe 
o istorie a S.U.A. 
unde, firește, în fi
nal nu vor lipsi ac
centele modeme de 
muzică de tip „Di
xieland" și cu multe 
pasaje din celebra 
„Rapsodie Albastră" 
a lui Gershwin. A- 
mănunt interesant : 
această parte muzi
cală a festivității de 
deschidere va fi 
susținută de 100 de 
pianiști ! Coregra-

• Comitetul olim
pic olandez a făcut 
cunoscuți primii se
lecționați pentru 
J.O. de la Los An
geles. Este vorba de 
reprezentanții „Țării 
lalelelor" 
cinci din 
regate de 
la clasele 
Zburător 
sportivii din această 
țară nu vor fi pre
zențl.

pentru 
cele șapte 
vele. Doar 
Olandezul 
șl Soling,

• La Canberra s-a 
comunicat că față 
de numeroasele in
tervenții publice șl, 
mal ales, țlnînd sea
ma de protestele 
vehemente ale pre
sei de specialitate 
din Australia, comi
tetul olimpie din a- 
ceastă țară a decis 
să selecționeze In 
lotul de natațle care 
va lua parte la J.O. 
și pe înotătoarea 
Michelle Ford. Ea 
este campioană olim
pică la ultima ediție a 
J.O. de la Moscova în 
proba de 800 m și

• Cele trei sate 
olimpice de la UCLA 
(Universitatea Cali
fornia Los Angeles), 
USC (Universitatea 
Californiei de Sud) 
și Santa Barbara au 
început să fie fini
sate. Se lucrează 
intens la punerea 
la punct a bazelor 
sportive pentru an
trenamente, la îm
prejmuirea locuințe
lor atleților (75 km 
de grilaj !) și la do
tarea clădirilor spe
ciale peătru poștă, 
magazine și alte 
destinații.

Campionatele europene de judo TURUL CICLIST AL SPANIEI

COSTEL NĂFTICĂ, LOCUL 5 LA „SEMIGREA"uuuill lini i ivn, --------

L1£GE, 4 (prin telefon). Joi 
seara tîrziu, s-au încheiat în
trecerile de la categoriile semi
grea și grea din cadrul Cam
pionatelor europene de judo. 
Iată ultimele amănunte. Semi
greul Costel Nâftică, după me
ciurile cîștigate în recalificări. 
— asupra cărora ne-am referit 
în cronica anterioară — s-a 
calificat în finala pentru locu
rile 3—5 întîlnindu-1 pe aus
triacul Robert Kostenberger, 
campion european la ediția din 
1982. La capătul intilnirii, Năf- 
tică a pierdut la puncte (yuko) 
și s-a clasat pe locul 5. Clasa
mentul : 1. Gunter Neureuter
(R. F. Germania), ca::^*Jn eu
ropean, 2. Robert Wan de Walle 
(Belgia), 3. Roger Vachon 
(Franța) și Robert Kostenber
ger (Austria), 5. Costel Nâftică 
(România) și Jiri Sosna (Ceho
slovacia). La categoria grea 
Mihai Cioc s-a situat pe locul 

7. Clasamentul: 1. Alexander 
van der Groben (R.F. Germa
nia), campion european, 2. Diet- 
mar Pufai (R.D. Germană), 3. 
Vladimir Kocman (Cehoslova
cia) și Wil Wilhem (Olanda), 
5. Aleksei Tiurin (U.R.S.S.) și 
Dimităr Zaprianov (Bulgaria).

Vineri, in limitele categoriilor 
semiroijlocie și mijlocie, pinăla 
ora convorbirii telefonice, cele 
mai bune rezultate le obținuse
ră Neil Adams (Anglia), Denis 
Fogarasi (Ungaria), Rob Hen- 
neveld (Olanda) și Ramon Bink 
(R. D. Germană) la „semimijlo- 
cie". Vitali Pcsniak (U.R.S.S.), 
Roland Borawski (R. D. Ger
mană), Fabien Canu (Franța) și 
Mario Vecchi (Italia), la „mij
locie".

Înaintea C. M. de popice

DUBLA ÎNTILNIRE
R. D. GERMANA - ROMÂNIA

Echipele de popice ale Româ
nei, care se pregătesc pentru C.M. 
de la Ljubljana (26 mai — 1 iu
nie) susțin azi și mîine jocuri a- 
mlcale de verificare. De data a- 
ceasta. selecționabllii vor Juca cu 
puternicele reprezentative ale 
R.D. Germane.

In dubla întîlnire de la San
gerhausen. antrenorii Constantin 
Neguțoiu șl Roger Cemal vor fo
losi următoarele loturi : Silvia
Berinde. Margareta Căttaeanu, 
Elena Andreescu, Ildiko Szasz, 
Nineta Badea, Maria Todea și 
Octavia Ciocîrlan, respectiv — 
Iosif Tismănar, luliu Bice. Ilie 
Hosu, Gheorghe Silvestru, Horia 
Ardac, Stelian Boariu si Alexan
dru Naszodi.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ryk Krawczik cu 92 p. Pe locu
rile următoare: Monev (U.R.S.S.) 
69 p și Jaskula (Polonia) 16 p

GOLF • In turneul de la 
Carlsbad (California) conduce 
după prima zl australianul David 
Graham, urmat de nord-america- 
nll Fuzzy Zdller și Ben Cren
shaw.

HOCHEI • In prima etapă a 
„Cupei Europei" la feminin s-au 
înregistrat următoarele rezulta- 
te:_ Scoția — Austria 2—0, Olan
da — Italia 7—9, U.R.S.S. — Bel
gia 7—8 in grupa A și Irlanda — 
Cehoslovacia 1—0, Spania — 
Franța 2—1, R.F.G. — Anglia 
2—6; competiția se dispută în

Villeneuve

7-a a tur- 
s-au înre-

Franța, ta localitatea 
d’Ascq.

ȘAH • In runda a 
neulul de la Londra
gistYat rezultatele: Miles — Nunn 
1—0, Polugaevski — Chandler, 
Timan — Ribli, Vaganian — Kar
pov toate remiză: 
partidele Speelman 
șl Kordnol — Torre; 
ment conduc Karpov 
gaevski cu cîte 5,5 p, 
Chandler șl 
D șl Timan 
4 p.

Rutierul francez Eric Caritoux 
își păstrează tricoul de lider în 
Turul ciclist al Spaniei, după 
consumarea a 17 etape. El a fi
gurat în plutonul fruntaș și in 
această a 17-a etapă, disputată 
pe distanța de 253 km între lo
calitățile Valladolid și Segovia, 
cronometrat la 38 sec. în urma 
învingătorului, spaniolul Jose 
Reci o. în clasamentul general, 
Eric Caritoux (Franța) continuă 
să fie tatonat de Alberto Fer
nandez (Spania), de care il se
pară 37 sec.

• Turneul final al C.E. pentru 
juniori (jucători pină la 18 ani) 
se va desfășura intre 25 mai si 
3 iunie ta U.R.S.S. 
mâții calificate au 
zale ta patru grupe 
GRUPA A : Anglia, 
Germană, U.R.S.S. 
vor disputa la Moscova); GRUPA 
B : Irlanda. Scoția, Grecia, Por
tugalia (la Leningrad) : GRUPA 
C : Cehoslovacia. Elveția, Spania, 
Ungaria (la Minsk) ; GRUPA D: 
Danemarca, Polonia. Bulgaria, 
Italia (la Kiev).
• Selecționata 

treprtade în luna 
de trei meciuri 
Sud. Fotbaliștii englezi vor tatn- 
ni in prima partidă reprezentativa 
Braziliei (la 10 iunie), urmând să 
joace in continuare cu formațiile 
Uruguayulul și Chile.
• Internaționalul vestrgenman, 

Gerd Strack, .,llbero“-ul echipei 
F.C. Koln, a suferit un grav ac
cident ta timpul meciului cu 
Hamburg și va fi multă vreme 
indisponibil. Astfel el nu ve pu
tea participa la turneul final al 
C.E. din Franța.
• La 26 „mai va avea loc la 

Caracas un meci demonstrativ In
tre echipele C.F. Barcelona și 
Udinese, organizat ta cinstea ju
cătorilor Maradona (Argentina) si 
Zico (Brazilia). care evoluează a- 
cum în Europa : primul ta Spa
nia, iar al doilea — ta Italia. 
Cel doi fotbaliști vor primi din 
partea lui Pele o Cupă. La meci 
vor mal asista Beckenbauer, Ri- 
velino și Marinho. care au jucat 
la „Cosmos" New York.
• In C.E.-cădeți (juniori sub 

16 ani), care se desfășoară ta 
R.F. Germania. Irț semifinale : 
R.F. Germania — Iugoslavia 5—1;

Cele 16 for- 
fost reparti- 
preliminare : 
Olanda, R.D. 
(meciurile se

Angliei va în- 
iunie un turneu 
în America de

0) și Suedia — Elveția 3—0 (4, 5, 
6) • Calificări pentru C.E. (ju
niori), la Atena: Grecia — Is
rael 3—0 (14, 9, 10), ; 
Cehoslovacia 3—1 (9, 9, 
Belgia — Anglia 
tot calificări la 
la Jyvăskylae (Finlanda): 
landa — Anglia 3—0 (11, 
Olanda — Spania 3—0 (4, 9, 2).

Grecia —
10), Olanda 

:, — 7 3>,
3—0 (9, 9, 9);
C.E. (junioare)

Fin-
3. 7),

U.R.S.S. — Anglia 2—0. Finala va 
avea loc duminică la Ulm. intre 
R.F.G. si U.R.S.S..

UJt.S.S. (et 7). Donețk — Ere
van 6—9, Tașkent — Dinamo 
Moscova 3—2, Dinamo Tbilisi — 
Baku 3—1, Rostov — Dinamo 
Minsk 0—0, Dniepr — Metalliste
2— 1, Torpedo Moscova — Ț.S.K-A. 
1—2. Dinamo Kiev — Vilnius 
0—0, Odesa — Zenit 0—3. Pe pri
mele locuri : Spartak (un joc 
mai puțin) și Dinamo Kiev cu 
cite 16 p.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et- 23). Ban

ska Bystrica — Sparta 2—1, Cheb
— ’■Pregov 2—0, VitkovLce — Inter 
Bratislava 0—0, Slovan — Nitra
3— 3. Tmava — Bohemians 1—1, 
Dukla Praga — Kosice 2—3. Pe 
primele locuri : Sparta 
hemians și Dukla cîte 
ultimele : 14—15. Nitra 
18 p, 16. Teplice 14 p.

UNGARIA 
Vasas 4—1, 
de-o ton 1—1. 
pești ~ 
gyor 3—2, Volan 
3—0, ---------
Pecs

■— Szeged 4—2. Pe primele locuri: 
Honved 37 p, Ujpesti Dozsa 32 p, 
Gyor 29 p. Pe ultimele : 15.
Nyiregyhaza 15 *“
13 p.

IUGOSLAVIA
— Steaua Roșie
Vojvodina 2—1, _ „ _
rajevo 1—1, Dinamo Zagreb — 
Zenica 3—0, Rijeka — Osijek 4—1, 
Partizan Belgrad — Skoplje 5—2, 
Titograd — Velez 1—0, Zelezni- 
oe-ar — Nis 1—0, Tuzla — Hajduk 
Split 1—0. Pe primele locuri : 
Steaua Roșie 35 p, Zeleznicear, 
Partizan și Rijeka câte 34 p. Pe 
ultimele : 17. Ljubljana 23 p 18. 
Zenica 21 p. *

SUEDIA (et. 3). AIK — IFK 
Goteborg 0—0, Malmd — Brage
1— 0, Halmstad — Gefle 0—0, 
Ndrrkoplng — Hammarby 4—1, 
Oergryte — Kalmar 2—1, Oester
— Elfsborg 0—0. Pe primele 
locuri : Norrkoping șl AIK cu 
câte 5 p.

FINLANDA (et. 1). Haka Val- 
keakoski — KAPS 1—0, T.P.S.
— K.P.V. 3—2, Uves — Kuopio
2— 0, Kuusysi — Koparit 0—0, 
H.J.K. — Helsinki 4—1, ROPS — 
M.P. 4—1.

GRECIA (et. 29). Panathinaikos
— Panionios 2—0, Heraklis — O- 
lympiakos 1—1, Doxa — Aris 
1-0, A.E.K. — Serres 1—0. A- 
pollon — PAOK 0—0, Ethnikos — 
Yannina 0—2. Aigaleo — OFI 1—0. 
Pe primele locuri : Panathinaikos 
46 p, Heraklis si Olympiakos cîte 
41 p. Pe ultimele : 14—15. Yanni- 
na. Panionios cîte 21 o 16 Se-

34 p. Bo-
31 p. Pe

Si Preșov

(et. 24). Honved — 
Nyiregyhaza — Vi- 
Ferencvaros — Uj- 

1—0. Gyor — Dios- 
Szombathely 

M.T.K. — Tatabanya 1—1. 
— Csepel 1—1, Zalaegerszeg

Dozsa

p. 16. Diosgyor

(et. 28). Pristina
1—1, Vinkovici — 
Ljubljana — Sa-

TENIS s Optimi de finală la 
Vldy (Elveția): Edberg — Solo- 

Lundgreen 
6—2, Giint- 
6—3. 6—3.

s-au amînat 
— Andersson 

in clasa
și Polu- 

urmațl de 
cu cîte 5Seirawan

Vaganian cu cîteȘi

InVOLEI •
C.E. (masculin) 
Iugoslavia - 
8), Ungaria

calificări pentru 
la Klagenfurt: 

Austria 3—6 (3, 10. 
- Cipru 3—0 (2 4Z

mon 5—7. 6—3. 6—3,
— Sandy Mayer 6—3 
hard — Krippendorf

TIR • în Marele 
orașului Istanbul la 
prima zi, patru concurenți sînt 
la egalitate de puncte (150): 
Hoffman (R.F.G.), Beierholm (Da
nemarca), Rasmunssen (Dane
marca) șl Toman (România).

Premiu al 
skeet, după
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