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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU,

IN REPUBLICI ISLAMICA PAKISTAN
Vizita oficiali de prietenie a 

președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu in Pakis
tan a înscris, marți dimineața, 
un moment cu profunde semni
ficații. La invitația președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, 
generalul Zia-ul Haq, solii po
porului român au plantat un 
pin in parcul Sbrakhaparian 
din Islamabad — in cadrul 
unei ceremonii ce face parte 
din tradiția acestor meleaguri 
—, ca semn al prieteniei ro- 
mâno-pakistaneze, al acestor 
zile in care președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint oaspeții 
poporului pakistanez, eveni
ment cu profunde rezonanțe 
în cronica relațiilor statorni
cite între cele două țări și 
popoare.

*
Marți, 8 mai, au început la 

Palatul Prezidențial din Ra
walpindi convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccaușeseu, și președin
tele Republicii Islamice Pa
kistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

Președintele Mohammad 
Zia-ul Haq a salutat, din nou, 
cu căldură noua vizită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Pakistan, expri- 
mindu-și convingerea că ea va 
reprezenta o contribuție dintre 
cele mai însemnate la întă
rirea prieteniei dintre po
poarele român și pakistanez.

Mulfumind pentru primirea 
ce le-a fost rezervată, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, la rindul său, con
vingerea că actuala întilnire 
româno-pakistaneză la nivel 
inalt va da un nou impuls 
dezvoltării colaborării și co
operării dintre țările noastre, 
în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și în
țelegerii in lume.

tu cadrul convorbirii, s-au 
examinat stadiul relațiilor ro- 
mâuo-pakistaneze, precum și 
modul cum se înfăptuiesc ho- 
tăririle și înțelegerile conve
nite cu prilejul intilnirilor an
terioare dintre președinții ce
lor două state.

Cei doi conducători de stat 
au început, apoi, schimbul de 

vederi în probleme ' interna
ționale actuale.

In cadrul convorbirilor a fost 
subliniată importanța intensi
ficării eforturilor in vederea 
lichidării subdezvoltării și edi
ficării unei noi ordini econo
mice internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★
Universitatea din Islamabad 

a conferit, marți după-amiazâ, 
in cadrul unei ceremonii, titlul 
de Doctor in Științe Honoris 
Causa tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Acest moment, reunind înal
te personalități ale vieții știin
țifice și universitare pakista
neze, adaugă semnificații de
osebite vizitei distinșilor soli 
ai poporului român, relevind 
pregnant aleasa prețuire de 
care se bucură personalitatea 
tovarășei Elena Ceaușescu, sa
vant de renume mondial, a 
cărei activitate științifică și 
politică pusă in slujba pro
gresului și bunăstării poporu
lui român, a valorificării in 
scopuri pașnice a resurselor 
creatoare de care dispune u- 
manitatea întrunește cele ' mai 
elogioase aprecieri.

La Încheierea ceremoniei, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
primit felicitări cordiale din 
partea președintelui Moham
mad Zia-ul Haq, a academi
cienilor și profesorilor univer
sitari. a numeroși cercetători 
din domeniul chimiei, din alte 
domenii științifice.

★

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a reintilnit marți 
seara cu președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, conti- 
nuind convorbirile oficiale in 
probleme de interes comun pri
vind relațiile dintre cele două 
țări, dezvoltarea lor in viitor, 
precum și aspecte actuale ale 
vieții internaționale.

intilnirea dintre cei doi șefi 
de stat s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă ce ca
racterizează raporturile dintre 
popoarele și țările noastre.
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După rezultatele promițătoare la C. E. de judo

SE IAAPUNE 0 PREGĂTIRE EXEMPLARĂ PENTRU
VIITOARELE

Campionatele europene de 
judo, desfășurate săptămîna 
trecută in Palatul sporturilor 
Coronmense din Liege (Bel
gia), s-au Încheiat cu un bilanț 
meritoriu și, deopotrivă, promi
țător pentru sportivii români, 
în perspectiva viitoarelor mari 
confruntări din arena olim
pică. Reamintim, Ștefan Nagy 
(cat. ușoară) și Mihai Cioc 
(open) au cucerit medalii 
de bronz, iar Ilie Șcrban 
(semiușoară) și Costel Năftică 
(semigrea) s-au clasat pe locul 
5. Doar superușorul Gheorghc 
Dani n-a reușit să se. mențină 
mai mult în competiție.

Luni seara,, la înapoiere, 
i-am solicitat antrenorului 
Dorin Gavra cîteva amănunte. 
Am reținut aprecierea pri
vind evoluția bună de an
samblu a sportivilor noștri, 
luind in considerare, desigur, 
faptul că doi dintre titulari, 
foștii campioni europeni Con-

,,TURNEUL CELOR 4", 
LA BOX

Intre 14 și 19 mai se desfă
șoară in Capitală o atractivă 
competiție de box : „Turneul 
celor 4". La întrecerile găz
duite de sala Floreasca vor 
participa cei mal buni 4 boxeri 
români de la fiecare categorie, 
urmînd ca ei să evolueze după 
sistemul „fiecare cu fiecare". 
In acest ultim test de verifi
care a boxerilor noștri frun
tași înaintea J.O.. îi vom pu
tea vedea — în galele orga
nizate în fiecare zl de la ora 
17,30 — pe Constantin Tițoiu, 
Viorel Ioana, Mircea Fulger, 
Gh. Simion, Miklos Paizs, Paul 
Golumbeanu, Georgică Doniei
S-a-

ÎNTRECERI INTERNATIONALE
a

stantin Niculae (se
miușoară) și Mir
cea Frățică (semi- 
mijlocie), n-au 
participat la aceas
tă ediție. Apoi, 
tehnicianul lotului 
reprezentativ al 
țării noastre a 
subliniat că între
cerile de la Liege 
au avut un pro
nunțat caracter de 
verificare. Așa se 
și explică prezența 
cu primele garni
turi ale majorității 
celor 30 de țări 
participante. Cum 
era de așteptat, 
sportivii sovietici, 
cu 5 medalii (3 de 
aur, 1 de argint, 
1 de bronz) și cei 
francezi, cu 6 me
dalii (2—1—3) au 
dominat întreceri
le. Tocmai de a- 
ceea victoria tînă- 
rului Ilie Șerban 
în fața sovieticu
lui Nikolai Solo- 
duhin (campion o- 
limpic, campion mondial in 1979 
și 1983 și european in 1979) și a 
lui Costel Năftică In partida 
cu Molhaz Beruașvili (U.R.S.S.), 
cîștigător al puternicului tur
neu de la Tbilisi din acest an, 
au fost cotate ca mari sur

9 Mai - Ziua Independenței, Ziua Victoriei

POPORUL ROMÂN - UN POPOR 
LIBER Șl DEMN, ÎNTR-0 TARĂ 

LIBERĂ Șl DEMNĂ!

Mihai Cioc (primul din dreapta) pe podiu
mul de premiere la C.E. de la Liege.

Telefoto : A.P. AGERPRES

prize și, firește, pentru noi
reușite încurajatoare.

Faptul că talentatul Ilie
Șerban (Dinamo București) n-a

C. MOLDOVEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Stadionul - școală a muncii, școală a vieții

ZiMBETUL DE IERI Șl DE AZI AL LUI PENU...
...Mari performeri, mari îm

pliniri în arena sportului și în 
marea arenă a vieții, în răs
timpul celor patru decenii de 
istorie nouă pe pămîntul 
României. Unul dintre repre
zentanții de frunte ai sportului 
de înaltă performanță, cu care 
ne mindrim, este și Cornel 
Penu. handbalist de legendă.

Martie, 1974... La Berlin te 
dispută finala celei de a VlII-a 
ediții a Campionatului Mondial 
masculin de handbal. Față-n 
fată, echipele României, deți
nătoarea titlului, și cea a tă
rii gazdă, R.D. Germană, fi
nalistă a ultimei ediții. Meci 
aprig, disputat cu indirjire. 
Scorul ? Mai mereu egal sau 
cu un ușor avantaj de partea 
echipei noastre. In repriza se
cundă intr-unui din nenumăra
tele momente de egalitate, 
Lackenmacher, cel mai bun 
jucător al echipei gazdă. reu
șește o intercepție pe faza de 
atac a formației noastre, se 
duce „glonț" pe contraatac și 
ajunge singur-singurel doar cu 
portarul Penu. Moment dra
matic. poate, momentul de 
cumpănă al meciului... Lacken
macher se avintă in plonjon 
peste semicerc, trage plasat, 
tribunele freamătă, dar... nu 
este gol I Mingea stă cuminte 
în miinile lui Penu. Cei doi, 
căzuți alături, se înfruntă a- 
cum din priviri. Penu zim- 
bește...

Handbaliștii români surîd fericiți după clștigarea titlului de cam
pioni ai lumii, la Berlin, în 1975. Primul din stînga, Cornel Penu, 

este, parcă, cel mai fericit...

Așa s-a născut povestea, fru
moasa poveste a „zîmbetului 
lui Penu". S-a scris mult și 
pe toate meridianele Europei 
despre acest „zîmbet" de ne
uitat, acest zimbet de satisfac
ție reținută, de bucurie, de 
încredere intr-o apropiată vic
torie, care a și venit. De a- 
tuncl au trecut 10 ani, ti pri

vesc acum pe interlocutorul 
meu, maestrul emerit Cornel 
Penu. A încărunțit de-a bine- 
lea. Eroul campionatelor mon
diale de la Paris și Berlin și

Câlin ANTONESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

9 Mai — zi de înălțătoare 
comemorare a unor glo
rioase episoade din epopeea 
luptei pentru neatirnarea 
neamului, de sărbătorire, cu 
sentimente de adincă mîn- 
drie patriotică, a două stră
lucite victorii înscrise de 
poporul român — în mo
mente cruciale ale existen
ței sale — în marea carte 
a istoriei. Aniversăm azi 
împlinirea a 107 ani de la 
mărețul act al proclamării 
independenței de stat a 
României și, coincidență 
care dobîndește valoare de 
simbol, omagiem pentru a 
39-a oară ziua victoriei fi
nale asupra fascismului.

Pentru poporul român, a- 
ceastă coincidentă face, prin 
dubla ei semnificație, să vi
breze puternic inimile și 
conștiințele tuturor fiilor a- 
cestui scump pămînt strămo
șesc. stînd mărturie prin 
vreme a setei lui de liber
tate, a idealului de veacuri 
de a trăi liber și demn, 
într-o țară liberă și demnă. 
„Cucerirea independentei 
României — sublinia tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului nostru — a deschis 
o epocă nouă in istoria mi
lenară a poporului nostru, 
afirmind cu putere, in fața 
intregii omeniri, voința și 
hotărirea sa de a trăi liber, 
stăpîn în țara si pe des
tinul său". Măreața înfăp
tuire de la 9 Mai 1877 stă 
la temelia izbînzilor care 
aveau să vină mai tîrziu. 
sub lumina libertății, pre- 
lungindu-șl ecoul nînă In 
contemporaneitate, pînă la 

zidirea României de azi, 
suverană și independentă, 
între hotarele căreia, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — făuresc 
societatea socialistă multi
lateral dezvoltată.

Unei mari lecții a istoriei 
ii urmează, ființă din ființa 
ei, o altă mare lecție a is
toriei I Astăzi, cînd ne sim
țim inimile încărcate de e- 
motia faptelor de seamă, 
săvîrșite de înaintașii noș
tri în lupta pentru apărarea 
gliei Strămoșești, privim 
falnica Românie a vremu
rilor socialiste, țară stimată 
și prețuită în întreaga 
lume, și îi scrutăm viito
rul cu încrederea de granit 
în noi izbîndiri minunate 
pe magistrala vieții noi.

Este o zi de mai. cu mi
reasmă de liliac înflorit în 
grădini și în inimile noas
tre, o zi de primăvară a 
acestui an în care, cu 
nemărginită dragoste, cu 
abnegație și devotament 
față de partid, fată de 
secretarul său generai. în
tregul popor român se pre
gătește să întîmpine cu noi 
împliniri, cu alte fapte de 
muncă, cele două mari e- 
venimente din viata po
porului și partidului — ani
versarea a patru decenii de 
la victoria revoluției sociale 
și naționale, antifasciste și 
antiimperialiste. din august 
1944, și cel de al XIH-Iea 
Congres al Partidului Co
munist Român.



La încheierea turului Diviziei „A de tenisDUMINICA, ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI „A 
DE HANDBAL FEMININ

R Luptă acerbă pentru evitarea retrogradării
Campionatul Diviziei feminine 

de handbal se Încheie du
minici. Dacă !n grupa locurilor 
1—« totul este lămurit, Știința 
Bacău Bind virtuală campioană 
națională, iar Rulmentul — indi
ferent de rezultatul de la Ba
cău — va ocupa locul secund, 
lucrurile slnt extrem de compli
cate in ceea ee privește partea 
a doua a clasamentului. In a- 
tară de TEROM care s-a „sal
vat", datorită foarte bunel evo
luții din retur, celelalte echipe 
nu-șl au Încă asigurată rămlne- 
rea tn prima divizie. Dacă ar ti 
să le numim pe cele mai ame
nințate. am spune că acestea ar 
fi Textila Buhușl șl Constructorul 
Timișoara.

Vom asista, deci, duminică, la 
ultima secvență. La București, tn 
sala Floreasea (de la ora 10) se 
va Juca... soarta uneia, sau poa
te amtndurora dintre candidatele 
la retrogradare: Progresul — 
Constructorul Timișoara. In sala 
Rapid, tot de la ora 10: Confec
ția — TEROM. La Tg. Mureș va 
fi, de asemenea, nn med ee se 
anunță dramatic: Mureșul — 
Textila Buhușl. Programul primei 
grupe valorice: Știința Bacău — 
Rulmentul Brasov. Chimistul Im. 
VUeea — A.E.M. Timișoara șl Hi
drotehnica Constanța — Rapid 
București.
CLASAMENTUL

1. ȘTIINȚA
2. Rulmentul
3. Chimistul
4. Hidrotehnice
5. A.E.M. Thniț.
8. Ropld 

s . . : :
7. TEROM
8. Confecția
9. Progresul

18. Murețut
11. Comtr. TI». 
«. Textila

(ETAPA A XlX-a)

20 13 3 2 471-403 31
20 13 2 5 472 416 40
20 12 1 7 471-445 45
20 11 1 4 3M-3H 43
20 0 4 8 425-439 40
20 7 2 11 359-395 36
20 ’ • 2* W 445-444 30
20 7 2 11 425-431 36
20 7 2 11 344 342 36
20 4 4 10 404-420 36
20 4 4 10 421-451 36
20 4 3 11 373-397 35

C.S.M. Borzeștl 41 p, 3—4. C.S.U. 
Galați 39 p (golaveraj 459—434), 
Calculatorul IIRUC București 39 p 
(409—398)..., 11. Comerțul Marina 
Constanța 35 p, 12. Nitramonia 
Făgăraș 34 p. Seria a n-a: Șuie
rul Baia Sprie — Metalul Copșa 
Mică 27—25, Strungul Arad — Me
talul Hunedoara 34—31 —■
tatea Craiova 
Bala Mare S3 
Lugoj 
Tehnometal Timișoara 
Sebeș 29—13, Unirea 
ca — Eleetromureș 
1S—15. In clasament: 
SITA TE A CRAIOVA 
340). L Unlo Satu 
(461—392), 3. Metalul 
4* P—, U. Tehnometal Timișoara 
M p, 13. Unirea Cluj-Na poc» șș p.

FEMININ. Seria I: Textila Do
robanțul Ploiești — Confecția Ba
cău 36—18, Relonul Săvlnești — 
Universitatea IEFS București
34— 21, Carpatex Brașov — Vultu
rul Ploiești >4—32, CLS.M. “* 
Gheorghe —
35— 12, Trainica
Craiova 27—22, 
Chimia Brlrla _____
ment: 1. TEXTILA PLOIEȘTI 55 
p, 3. CLSJf. SL Gheorghe 53 p. 
3. Relonul Săvinești 4« p..„ 11.
ChlmlaBrălla 31 p. 13. Universi
tatea IEFS București 35 p. Seria 
a n-a: Constructorul Bala Mare 
— Universitatea Farmee CluJ-Na
poca 35-22, C.S.M. Sibiu — In
dustria ușoară Oradea »—15. Tex
tila Sebeș — Tricotextil Sighet 
21—17, Voința Odorhel — Nitra
monia Mgăraș M—15. Construc
torul Hunedoara — Textila Za
lău 19—21. Gloria Bistrița — Chi
mia Arad 30—26. tn clasament : 
1. C.S.M. SIBIU S3 p (522—327). 2- 
Textila Zalău S3 p (4M-2S81 X 
Gloria Bistrița 45 p.„. M. Nitra
monia Făgăraș 29 p, 12. Tnd. 
șoară Oradea 27 p.

I, U nl verși- 
- H.C. Minaur n 

_ 18. Metalul TU RT
Unlo Satu Mare u—«, 

— Voința 
Cluj-Napo- 
Tg. Mureș 

l. UNTVER- 
« p (494— 
Mare M P 
Copșa Mică

DIVIZIA

MASCULIN. Seria I: Arctie Gă- 
aștl — Moldosln Vaslui 29—28. 
Calculatorul IIRUC București — 
Dacia Pitești 30-19, C.S.M. Bor
zeștl — A.S.A. Buzău ti— 31, Nl- 
tramonla Făgăraș — Comerțul 
Marina Constanța 15—14, C.S.U. 
Galați — Petrolul Teleajen »8—24, 
Știința Bacău — Universitatea 
București 22—24. In clasament : 
L ȘTIINȚA BACAU « p, 2.

1.

St.
Filatura Focșani 
Pucioasa — CJ-R. 
Precizia Vaslui — 
1*—:5. Ia dasa-

„CUPA DE PRIMĂVARA* 
(masculin, etapa a Vin-a)

BOXERII JUNIORI IN LUPTA PENTRU TITLURILE 
NAȚIONALE

REȘIȚA, S (prin telefon), tn 
Sala sporturilor din localitate a 
Început turneul final al Campio
natelor naționale de box pentru 
juniori I și n. Startul în acest 
adevărat maraton pugilistic a 
fost luat de 208 sportivi, calificați 
în această ultimă fază după în
trecerile de zonă. Pînă în semi
finale au Ioc zilnic cite două 
reuniuni, cu un program încăr
cat, publicul spectator reșițean — 
mare iubitor al acestui sport — 
urmărind peste 30 de partide zil
nic în această fază a disputelor.

Este de reținut că marea ma
joritate a sportivilor prezenți la 
Reșița au manifestat în primele 
meciuri multă combativitate și 
dorință de victorie. Dar, sîntem 
convinși că, o dată cu înaintarea 
■pre fazele superioare ale com
petiției, vor apărea la tinerii 
pugiliști și celelalte atribute care 
dau calitate boxului. Un ait as
pect este acela al echilibrului va
loric manifestat de sportivi. Spre 
deosebire de alte ediții, pînă 
acum au fost înregistrate foarte 
puține victorii înainte de limită, 
dovadă șl a echilibrului valoric 
și, poate,, a unei mai bune pre
gătiri.

Dar, să așteptăm să vedem ce 
se va petrece în continuare aici, 
pe ringul din Sala sporturilor din 
Reșița.

Rezultate: JUNIORI II: cat.
blrtie: c. Romancea (Tg. Jiu) 
b.p. I. Răncea (Bacău); cat. mus
că: R. Calu (Medgidia) b.p. E. 
Pentzer (Salon ta), I. Antunîe 
(Craiova) b.p. V. Constantin 
(București); eat. ușoară: V. Vio
rel (Călărași) b.p. L. Neagu (Ba
cău), M. Pîrvu (Craiova) b.p. B. 
Rus (Arad), c. Gheorghe (Timi
șoara) b.p. S. Balas (Tg. Mureș); 
eat. mijlocie miei: e. simioana 
(Pitești) b.p. Fl. Bafta (Bucu
rești), Gh. Chlvarl (Oradea) b.p.
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M Sârășana (Ploiești), O. Guțu 
(Bacău) b.p. D. Ionei (Negrești); 
oL semimuscă: E. Bota (Bistri
ța) b-P. Cr. Velea (Tulcea), M. 
Tudoriu (Brăila) b.p. A. Bărbuț 
(Slatina); oL ■emiușoară: D.
Perian (Reșița) b.p. I. Fikter (To- 
plița), A. Szeke (Oradea) b.p. D. 
O an cea (Făureî); JUNIORI I: eat. 
muscă: D. Dine (Craiova) b.p. 
G. Măcieșan (Caracal), C. Hor
vath (Reghin) b.p. Fl. Doboț 
(Turda); cat. pană: M. Răducanu 
(Rm. Vîlcea) b.p. M. Rus (Bor- 
șa); cat. semimijlocie: Gh. Stan 
(Tîrgovlște) b.p. V. Gheorghe 
(București); cat. semigrea: G.
Ardeleanu (Sighet) b.k.o. n 
Lupuțan (Cuglr); cat semimuscă: 
V. Enăceanu (București) b.p. E. 
Căldăraru (Pitești), M. Fl. Manea 
(București) b.k.o. TI E. Grlgori- 
ciuc (Ploiești), A. Kerekes (Cluj- 
Napoca) b.p. L. Sabin (Zalău).

L.

Paul IOVAN

în n'.

PARTICIPARE
T.C.B. Șl DACIA GALAȚI CONDUC ÎN GRUPELE ----------------SEC(JNDARE

VALORICE
Duminică s-a încheiat, pe te

renurile de tenis de la complexul 
sportiv „23 August" din Capitală, 
turul campionatului național pe 
echipe pentru locurile 5—12, in 
frunte fiind formațiile Tenis Club 
București (masculin) și Dacia 
Galați (feminin). Primele două 
clasate (după returul din toam
nă) vor promova In prima gru
pă vaJorieâ (alături de Dinamo, 
Steaua, Progresul și Dinamo Bra
șov — la masculin, șl Dinamo. 
Steaua, Progresul și Politehnica 
București — la feminin), tn ge
neral, meciurile nu 
la un nivel tehnic 
concursul masculin, 
o inversare de forțe, 
dată puternice șl cu 
..U’ 
Mare.
tea Satu Mare, fiind întrecute 
categoric de echipe formate nu
mai din juniori (cazul Tenis Clu
bului București, cu un singur 
senior în componență), «au de 
altele care inițial nu emiteau 
pretenții (Dunărea Galați).

s-au ridicat 
deosebit. în 
s-a observat 
echipe altă- 

_________,___ pretenții, ca
Cluj-Napoca. Cuprom Baia 

Sănătatea Oradea, Sănăta- 
Satu

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• A luat sffrșit turneul final 

al celui de al 19-lea campionat 
national de șah prin corespon
dență. victoria a revenit Jucă
torului de categoria I Adrian Ol
tean o (Regionala CT.R. Bucu
rești). cu un total de 11.5 puncte 
tn cele 14 partide disputate. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Constantin Ctzsmfr (Vi
rești) și Alexandru '1 di ran 
lectriea Oradea). ambii cu 
8.5 p.

an Bucu- 
(E- 
cîte

avea 
Fes- 

din
• Intre :« și 4» mai va 

!oc la Eforie Nord primul 
tival șahlst al Litoralului 
acest an. sub titulatura „Steaua 
de mare". întrecerile se vor dis
puta tn cadrul a < turnee, mas
culine șl feminine, tn „sistemul 
elvețian" pe distanța a 12 runde. 
Turr.eele principale dau posibi
litatea obținerii unei norme de 
maestru. Organizarea este asigu
rați de T.H.R. Efort! Nord, tn 
colaborare eti F.R.S.

ȘTIRI DIN ATLETISM
• in cadrul unui concurs atle

tic desfășurat simbâtă. la Pitești, 
eraloveanea Daniela Zamfir a 
parcurs distanța de 5 km marș 
in timpul de 25.M.Ș. performan
ță care constituie un record na
tional pentru Junioarele de cat. 
L La Juniori: 19* m — A. Căluțu 
(Dolj) 11.5. (Gh. IRTMTXOn.', * 
resp.).
• Duminică, la București, 

na mo vistul Adalbert Meheș 
aruncat ciocanul la 71,80 m — 
cord personal, rezultat cu 
moașe perspective.
• Zilele trecute, un 

tineri atlețl români au 
te la două concursuri 
Pe primele locuri s-au 
Marcel Martinaș — 3000 
cole 8:40,60: Gabriela Mihalcea — 
înălțime 1,84 m; Stela Manea — 
200 m 24,69, șl tot ea pe 400 m 
54,76. La 1 500 m, Ene Costel s-a 
clasat la doilea cu 3:45,52, Mar
cel Martlnaș pe locul 5 cu 3:51,16, 
iar la 800 m Costel Ene a ocupat 
poziția a 4-a cu 1:49,71. • Cite- 
va rezultate de la Ruse — Bul
garia (juniori). Pe locul 1: Mi- 
baela Samuilă la greutate: 15.38 
m; pe locul secund — Înălțime: 
Mihai Bradac 2,03 m; pe locul 3: 
Costel Grasu la disc 46,60 m.

LA LUGOJ, CĂLĂREȚII IN ÎNTRECERI
La baza hipică din Lugoj se 

va desfășura, începînd de astăzi, 
etapa I a Campionatului repu
blican de călărie pentru seniori. 
In program figurează probe de 
dresaj șl obstacole, timp de cinci 
zile la start urmtnd să se afle 
călăreți de la Steaua, 
Olimpia București,----
C.S.M. ----------
C.S.M. Lugoj, 
Petrolul Ploiești ș.a.

Printre competitori se numără 
călăreți bine cunoscuți, eompo- 
nențl al loturilor naționale, care 
se pregătesc pentru participarea 
la apropiatele competiții Interna
ționale. dar șl numeroși tineri. 
Această etapă a campionatului, 
ajuns la a 38-a ediție, constituie, 
așadar, un prilej foarte bun pen
tru verificarea potențialului de

Dinamo, 
, I, C.S.M. Sibiu. 

Craiova, C.S.M. Iași, 
Dumbrava Neamț.

SFMMIl (STIVAI PF IITORAl SF APROPIF
în curind se redeschide sezonul estival pe litoral !
Stațiunile MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE SUD, 

NEPTUN, JUPITER, VENUS și SATURN lși așteaptă cu 
ospitalitate turiștii.

Reîntllnindu-vă chiar din această perioadă cu bucuriile 
nnei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, puteți 
beneficia de mai multe avantaje :

• tarife in unități de categ. I cu peste 50 lei pe zl/per- 
•oană mat reduse ca în lunile iunie, iulie și august ;
• alegerea stațiunii și confortului preferat ;
• petrecerea unor sejururi mai scurte decit tradițio

nalele serii de 12 zile ;
• reducerea cu 25% a tarifului la transportul pe C.F.R.
Cu siguranță că reintilnirea cu marea chiar din luna 

mai vă va oferi condiții optime pentru petrecerea unui 
concediu plăcut, reconfortant, divertisment, prin numeroa- 
iâte mijloace de agrement ce vi se oferă.

Bilete vă puteți procura din timp la toate agențiile și 
filialele oficfUcr județene de turism, precum și la cele 
ale I.T.H.R. București.

♦
*
*
*
♦
*
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eo-

di- 
a 

re- 
fru-

grup de 
luat par- 
ln Israel, 

clasat : 
m obsta-

concurs înaintea diverselor con
cursuri Internaționale de sărituri 
șl a Balcaniadei, iar pentru mal 
tinerii călăreți o posibilitate de 
afirmare.

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
CIȘTIG URILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN C MAI 1984: 
Cat. 1 (12 rezultate): 3 variante 
180% a 22.846 lei și 21 variante 
25% a 5.711 lei; Cat. 2 (11 rezul
tate) : SI variante 100% a 1.635 lei 
șl 439 variante 25% a 409 lei; Cat. 
3 (10 rezultate): 287 variante 100% 
a 275 lei șl 4.425 variante 25% a 
69 lei.
• Tragerea excursiilor la PRO- 

NOEXPRES, de astăzi, 9 mal 1984, 
va avea loc in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
Dr. Staicovlci nr. 42, Începînd de 
la ora 17,15. Numerele extrase vor 
fl radiodifuzate, ca de obicei, In 
jurul orei 19 (pe programul II) 
șl tn jurul orei 23 (pe progra
mul I). Rețineți aceste ore, care 
slnt întotdeauna aceleași In fie
care miercuri (pentru PRONO- 
BXPRES) și vineri (pentru LOTO).
• Noi amănunte privind tra

gerile excursiilor la LOTO, din 
18 mal și 25 mal a.e., care vă 
oferă autoturisme, excursii tn 
U.R.S.S. cu plecarea tn luna au
gust, precum și importante cîști- 
guri tn bani: fiecare tragere va 
consta din 3 extrageri, efectuate 
In două faze, cu un total de 20 
de numere; participarea se tace 
pe bilete de 5 lei șl 25 lei va
rianta; excursiile slnt transmisi
bile; contravaloarea excursiei 
(5.000 lei) reprezintă valoarea u- 
nitară minimă asigurată a clștl- 
gulul de categoria A. Nu uitați 
că pentru tragerea din 18 mal 
vlnzaree biletelor Începe In a- 
ceastă săptămlnă: «îmbăta, 12 
mal t

A TINERETULUI ST
în întrecerea feminină au atras 

atenția două echipe: Dacia Ga
lați (cu un lot tinăr și omogen, 
din care s-au remarcat Rodica 
ștefanache și Mirela Luncă — 
14 ani) și Metalul Tîrgoviște (lo
cul al III-lea, deși a jucat cu 
copiii Florentina Curpene, Victo
ria și Claudia Neacșu). Nu am 
înțeles de ce antrenorii de la „U“ 
Cluj-Napoca au apelat la... 
ranele Lucia Suciu și Vera 
și nu ie-au acordat credit 
relor lor jucătoare.

Un lucru este evident, și 
me că există o acută lipsă de 
preocupare atit pentru perfecțio
narea și aducerea sportivilor în 
forma corespunzătoare la 
cursuri, cit și pentru creșterea 
de elemente tinere în ; --*««
pepiniere. De unde și uPs?__de 
valoare a jucătorilor 
derea antrenorilor In

Sub însemnele „Daciadeirt în 
Capitală și în tară, au avut 
loc reușite concursuri și com
petiții sportive cu participa
rea tineretului studios din 
școli și facultăți. Iată cîteva 
dintre acestea.

vete- 
Pura 
tine-

anu-

con-

propriile
și neincre- 
tineret.

Masculin:
- Politeh-

— Electrica 7—2, 
Cuprom — Sănătatea Oradea 5—4, 
Dunărea — ,,U“ 5—4, T.C.B. — 
Sănătr.tea Satu Mare 3—0, Sănă
tatea Oradea — Politehnica 5—4, 
Electrica — Dunărea 5—4. ,,U" — 
Cuprom 5—4, Sănătatea Satu Ma
re — Sănătatea Oradea ‘ “
T. C.B. — Dunărea 8—1,
Politehnica 7—2, Electrica 
prom 6—3 : Feminin :
U. T.A. 6—3, Sănătatea Oradea — 
Brașovia 5—4, Metalul — T.C.B. 
6—3. Dacia — Spartacus 8—1,
.U“ — Brașovla 8—1, T.C.B. — 
U.T.A. 6—3, Sănătatea Oradea — 
Spartacus 6—3, Dacia — Metalul 
5—4. T.C.B. — „U" 6—3, Spar
tacus — Brașovla 6—3, Dacia — 
U.T.A. 7—2. Metalul — Sănăta
tea Oradea 8—1. Clasament final. 
MASCULIN: 1. T.C.B. 7 V, 2. E- 
.ectrica Timișoara 6 v, 3. Dunărea 
Galati 4 v, 4. Sănătatea Satu Ma
re 3 v. 5. Sănătatea Oradea 3 v,
6. Universitatea Cluj-Napoca 3 v,
7. Cuprom Baia Mare 2 v, 8.
’ tehnica București 6v: FEMININ:

Universl- 
Metalul
4 V, 5.
Oradea

I.

Rezultate tehnice. 
Sănătatea Satu Mare 
nica 5—4, T.C.B.

8-1, 
„U- — 
— Cu- 
„U“ —

PO-

L Dada Galați 7 V, 2. 
tatea Cluj-Napoca 5 v. 3. 
Tîrgovlște 5 v, 4. T.C.B. 
U.T.A. 3 v. 6. Sănătatea 
1 v. 7. Spartacus Brăila 
n—scria Voința Brașov 0 v.

Doino STÂNESCU

1 V.

ZÎMBETUL
(Urinare din pag. 1)

al atitor alte mari succese ale 
handbalului românesc este azi, 
la 38 de ani, un om pe de
plin împlinit. Un om al zilelor 
noastre, care in onii de după 
23 August 1944, ani luminoși ai 
socialismului, și-a creat o 
ciafd nouă, demnă și fericită, 
de sportiv șt cetățean. Este in
giner, căsătorit cu o 
tot ingineră și ea. Este 
a doi copii. Gabriel de 
șt Cristian de 3 ani. 
și echilibrat, ca atunci 
juca, Cornel Penu povestește 
Povestește cum a început hand
balul la Școala sportivă din 
Buzău prin 1958, la 12 ani, 
sub îndrumarea prof. C. Că- 
pățină. Nu uită primele me
ciuri in campionatele școlare 
S-a așezat de la început in 
poartă și acolo a rămas, l-a 
plăcut acest post căruia i-a 
rămas credincios pînă la sflrși- 
tul carierei. Ba și după aceea, 
pentru că in prezent este cel 
de al treilea antrenor al lotu
lui reprezentativ. 
în mod special 
portarilor...

A debutat 
zentativă in 
te cu multă 
debut. ..Era 
națională juca in sala Floreas
ea un meci foarte important, 
cu echipa R.F. Germania. La 
pauză conduceau oaspeții. în 
repriza secundă am intrat eu 
in poartă Eram foarte calm. 
Am apărat bine și am cîști 
gat!“. Acesta a fost focul cu 
nr. 1 sub tricoul echipei noas
tre naționale pentru Cornel 
Penu. Au urmat alte 127 de 
intîlniri, in care talentul, pu
terea lui de luptă, concentra
rea, dîrzenia. i-au adus, nu de 
puține ori meritate aplauze și 
elogii. A progresat, ajungînd 
pe culmile sportului datorită 
talentului și muncii sale, dar 
șt condițiilor excelente 
a beneficiat in această 
dă de istorice realizări 
te domeniile, tși aduce 
de marile finale ale C.M. de la 
Paris și Berlin 
C.M. studențesc din 1973 
la MalmS cind echipa noastră 
a invins-o pe cea a Iugosla
viei cu 13—5. el opărind 7 a- 
runcări de la 7 m !!! N-a ui
tat nimic. Nici pe marii por
tari ai epocii lui, cu care-și 
disputa mereu titlul de cel mai 
bun goal-keeper, cum au fost 
iugoslavul Arslanagici. polone
zul Szimczak, Schmidt (R.D.G.), 
de atacantii care-l .chi-

colegă, 
tatăl 

12 ani 
Modest 

cind

ocupirdu-se
de nrec'Virea

echipa repre-in .
1965. tși aminteș- 
plăcere de acest 

în toamnă Echipa

de care 
perioa- 
în toa- 
aminte

de semifinala
de

BUCUREȘTI
Campionatul republican al 

școlilor generale la gimnastică 
— faza pe Capitală — găzduit, 
în condiții excelente. în sala 
Dinamo, a marcat, și în acest 
an, un frumos succes de parti
cipare : peste 40 de echipe, la 
faza I. întrecerea s-a încheiat 
cu victoria scontată a fetelor 
de la Școala generală 64 (an- 
trenoare. prof. Barbara Dumi
trescu) și a băieților de la 
Școala generală 36 (prof. Ior- 
tiachi Rugină), care s-au ca
lificat pentru finala pe tară, 
de la Tuicea, din luna viitoare 
(15—17 iunie). De remarcat 
sprijinul acordat competiției de 
către C.M.E.F.S. si consiliile 
de educație fizică și sport ale
sectoarelor.

O competiție inedită, la ni
velul studenților — ediția inau
gurală a Geoiogiadci. Practic, 
un concurs triunghiular (Bucu
rești, Iași, 
participarea 
facultățile 
Gazda —

Clui-Napoca) cu 
studenților de la 
de specialitate. 

Universitatea bucu-
reșteană — a fost la înălțime, 
asigurind sportivilor studenți 
nu numai condiții foarte bune 
de întrecere, ci și prilejul de 
a cunoaște primul cras al tării 
și de a asigura participanților 
un bogat program cultural- 
artistic. Ediția I a Geo- 
iogiadei a consemnat urmă
toarele rezultate : Fotbal : 1.
Cluj-Napoca, 2. București. 3. 
lași. Baschet fete : 1. Cluj-
Napoca. 2. București, 3. Iași. 
Tenis rte masă : Adrian Rădu- 
lescu și Erwin Gyiirgy (ambii, 
Cluj-Napoca). Șah : Carmen 
Copil (Cluj-Napoca) și Toni

LUI PENU
nutau*. cum au fost iugo
slavul Lazarevici si polonezul 
Klempel. Vorbește apoi de 
marile talente de azi ale hand
balului nostru, de care se ocu
pă direct, de cei doi tineri por
tari ai echipei naționale. Ale
xandru Buligan și Adrian Si- 
mion. „Sînt foarte buni. Mă 
bucur enorm că lucrez cu ei 
Si cred sincer că. dacă vor con
tinua să muncească la fel. vor 
ajunge printre cei mai buni 
din lume. Alături de cei doi 
copii. Gabriel și Cristian, mai 
am — cum se vede — incă 
doi. Sper ca toți să-mi ofere 
in viitor numai satisfacții...".

Cornel Penu zimbește, din 
nou, cind spune aceste lucruri. 
Același zîmbet, ca atunci, la 
Berlin. Un zîmbet în care ci
tești încrederea. satisfacția, 
bucuria Zîmbetul lui Cornel 
Penu...

ssszz

DUPĂ

Salciuc (Ja$i). 
Livia Pulber (I 
m și Ildiko 
Napoca) la 5 
Ferenc Szbke 
Sudrigean — 
Lorincz — lui 
Cluj-Napoca).

In clasamen 
care a contat 
tinut la concu 
fesii și produ 
tice), locul I 
reștiul. urmat 
și Iași.

Și, tot in d 
moașă competil 
denților InstitJ 
„Nicolae Bălcd 
catedra de a 
ponsabil, eoni 
rescu) și Asol 
comuniști din I 
cîștigători, M. I 
nătătiri funcia 
masă, I. Lăca 
și C. Bucur I 
popice, N. Brâl 
nomie) la șahi 
agronomie la I 
asist. Fr Sziîl

TG. MUREȘ I 
In sala de I 

cei mai mUn I 
au luat TtSt!a 
..săptămină a I

ÎN LO
•

Atrași de 
motoci cliste 
nerii care 
piloți ai cu 
n&rii. Penta 
dus în pr< 
Hor republi] 
tocros vi d 
zervite juni

Cd mai I 
tflnim pe i 
motocros. d 
10—11 ani d 
de antrenol 
urce pe m 
secțiile au I 
națl memo 
nătorl pd 
entuziaști^] 
Deși aul 
te, mulțl 
șl iscusii 
timpul libd 
copiiU în d 
lor xnotoan 
preună ma 
curs. Prlrl 
transmit fl 
de mecanil 
nichigerie, I
utile înde!

lorile^Soci
din Tg. Mi 
cut Im prea 
admirator 
tîrgumureș 
din coloan 
tul" că afl 
și Peter d 
Ia ultimal 
F.R.M.*. d 
seul de id

„EUROPENELE"
(Urmare din pag 1) 

urcat pe podium — după cum 
ne-a spus Dorin Gavra — este 
datorat unei grave erori de 
arbitraj, sancționată, de altfel, 
cu suspendarea pe timp de 
trei ani a elvețianului Daniele 
Oigiati. Juniorul Ștefan Nagy 
(Steaua), care a împlinit 19 
ani la 1 mai, debutant la 
C.E. de seniori (anul trecut, 
medalie de bronz la C.E. de 
juniori), a obținut 4 victorii, 
pierzînd un singur meci. Ceea 
ce, să recunoaștem, este un 
bilanț remarcabil pentru re
dusa sa experiență competițio- 
nală. Mihai Cioc (Dinamo Bra
șov), la cei 23 de ani pe care 
îi va împlini la 14 iunie, a 
concurat la două categorii — 
grea și open. La prima a cîș- 
tigat două meciuri prin ippon. 
dar a fost stopat de Dietmar 
Pufahl (R.D. Germană), cu 
care a terminat la egalitate, 
arbitrii acordînd decizia ulti
mului. In schimb, la open, Mi
hai Cioc a repurtat 4 victorii 
prin ippon (n.a. dintr-o eroare 
de recepție telefonică a fost 
omis succesul lui Cioc, prin 
ippon, în meciul cu iugoslavul 
Dragan Kușmuk), el fiind în
trecut doar de valorosul ju
doka Grigori Verișev (U.R.S.S ). 
vicecampion mondial in 1981 
și campion continental în a- 
celași an.

Semigreul Costel Nătlică

(Politehnica 
meritul de 
toria aminti 
la egal la < 
versari 'vala 
superușorul 
(I.E.F.S.) a 
din primul 
ciat nici dl 
rilor. I

In fine.^j 
unii dintre] 
nostru au q 
lități de a ] 
întreceri in| 
cienii lotuli] 
depună acul 
pentru a r| 
exemplară I 
să fie seleq 
reprezentata
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O temă (mereu) actuală

NTUZIASTA FLORILE PRIMĂVERII,
I0S IN ÎNTRECERI

in restanța de ieri din Divizia

Tisul* lele : 
rești) la 100 
elyi (Cluj- 
m : băieți :

Rolf
M. 

din

100 m,

(în 
ob- 

pro-

General 
inctajul 
le pe 
iterar-artis- 
bupă Bucu- 
pluj-Napoca

ală, o fru- 
eervată stu- 

agronomic 
inițiată de 

litate (res- 
lihai Tătă- 
I studenților 
lut. Printre 
pcu (îmbu- 
p tenis de 
torticultnră) 
lunciare) la 
lanu (Agro- 
Icultatea de 
I (antrenor,

a
trișai țării 

veritabilă 
kt arii or pi-

tici“. organizată cu prilejui 
campionatelor republicane pen
tru copii. Cîștigâtori : floretă 
b : I. Griger (C.S.S. ~ ’
la echipe — C.S.S. 
floretă f : Iudith Szabo 
rul tractorist Brasov), 
chipe — C.S. Satu 
spadă : O. Dima (C.S.S. 
rul București), la echipe 
C.S. Satu •
Ulmamei (Dinamo _ București) 
la echipe 
rești). Au .
de ,,minî-scrimeri“.

CLUJ-NAPOCA
Ediția jubiliară, a X-a, a 

competiției dotată cu „Cupa 
dr. Iuliu Hațeganu* a reunit 
pe reprezentanții tuturor in
stitutelor de medicină și far
macie din țară. Laureații edi
ției, mediciniștii din Cluj- 
Napoca, la atletism și baschet, 
cei din București, la tenis de 
masă șl volei, și farmaciștii 
din Timișoara, la tenis de cîmp. 
în clasamentul general, pe lo
cul I, I.M.F. Cluj-Napoca. în 
posesia căruia a intrat șl cupa 
(transmisibilă) care poartă nu
mele savantului de renume 
mondial Iuliu Hateganu, spri
jinitor consecvent al sportului 
in rîndul discipolilor Iul Hy- 
pocrat...

Oradea), 
Oradea ; 

(Tînă- 
la e- 
Mare ; 
Viito-

Mare ; sabie : D.

— C.S.S. 1 Bucu- 
participat peste 250

E NEPREZENTARE,
ODIUM

curselor 
oșl slnt ti
să devină 
ți tademî- 
a s-au In- 
competlțl- 

viteză, mo- 
clase re-

opH li 
trasee 

curenți 
Iți la start 
lărlnți să 
pe toate

în
de 
de

1 diferl- 
dovedit 

iniei. In 
instruiesc 

hmpliente- 
Hnd im- 
mtru con- 
nții care 
[cunoștințe 
Icltate, ti- 
L șl alte 
|e numără 
[egfcreyi, 

BvWr.a. 
I fost plă- 
I scrie un 
pcicllștilor 
I am aflat 
Iul „Spor- 
I Pop. cit 
Iu ctstigat 
I -Cupei 
I pe tra- 
I primele

locuri la clasele 125 cmc și, 
respectiv, 58 cmc in luptă eu 
puternici adversari din Bucu
rești, Cimplna, Brașov, Clm- 
pulung-Mușeel șl alte centre 
moto. Am citit eu satisfacție, 
dar șl cu • undă de amără
ciune. Poate nu se știe că 
acești talentați alergători (n.n. 
Florian Pop este component 
de bază al lotului 
tativ de tineret) ar 
să rămlnă acasă In 
aceea, așa cum s-a 
cu ceilalți colegi al

___ rece conducerea
I.R.A. ctnd 

cind nu 
necesa- 

la lntre- 
moment, 
tn fața

reprezen- 
fl trebuit 
duminica 
tnttmplai 

lor, deoa- 
a-

asigură, 
condițiile

participării 
In ultimul 

doi părinți,
re 
ceri, 
cel __ .----- . . — —
cărora nu există imposibilul 
cînd este vorba de prestigiul 
secției, au remorcat motoci
cletele la autoturismele perso
nale și au pornit cu băieții 
spre Moreni, reușind să mal 
prindă ceva din antrenamen
tul oficial, tn pofida tuturor 
necazurilor, cei doi tineri au 
adus un frumos cadou pă
rinților lor și... celor care ti 
cam tratează
— a conchis 
nostru.

Intr-adevăr, 
cut lucrurile.

Rămînem 
așteptarea 
să nu mal 
normal al 
performeri.

Troian IOANIȚESCU

cu indiferență" 
corespondentul

așa s-au petre-

„pe recepție* In 
unor măsuri care 
întrerupă cursul 
creșterii viitorilor

DO
b lingă 
nut vic- 
curat de 
I alți ad- 
imp* ce 
le Dani 
It chiar 
I benefi- 
pcalifică-

că 
lotului 

! posibi- 
marile 

. Tehni- 
ația să 
rădaniile 
pregătire 
r vizați 
loturile

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

DINAMO S-A IMPUS IN REPRIZA SECUNDA
Beneficiind de timpul foarte fru

mos, de faptul că era singura 
confruntare a zilei, ca și de an
tecedente, care pledau pentru o 
partidă disputată, interesantă, me
ciul s-a bucurat de o neașteptat 
de mare audiență la public, do
vadă tribunele arhipline.

F.C. Olt iși manifestă intențiile 
încă din mln. 2, cînd Kallo 11 
servește excelent pe M. Popescu, 
infiltrat In centrul liniei ofensive, 
dar acesta... nu reușește prelua
rea In poziție fbarte bună. Sem
nalul de alarmă o dată tras. Di
namo începe să-și pună In va
loare... valorile. Rînd pe rlnd, 
Dragnea (din poziție de ofsaid, 
nevalidată de centralul R. Pe
trescu) — mln. 1, Augustin — 
min. 11, Andone — min. 14, Țăl
nar — mln. 1’ U pun la încer
care pe durea. Și, contrar tutu
ror așteptărilor, F.C. Olt deschide 
scorul : KALLO (min. 18) pri
mește o pasă la centrul terenului, 
II tentează pe Al. Nieolae $1 șu- 
tează necruțător : 8—1. Dinamo
Iși reia ofensiva. Acțiunile stat 
Insă mal puțin elaborate ca altă 
dată, tntrucit linia de
(lipsită de Mulțescu și Rednic) 
are mai puțin sarcina de a pasa

mijloc

PORNIND DE LA CRAIOVA...
DiNAMO 3 (1)
F. C. OLT 1 (1)

Stadion Dinomo ; teren toarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circo 
18 000. Șuturi : 24—5 (pe poartă :
14—3). Comoro : 10-1. Au marcat : 
DRAGNEA (min. 30 din penalty). 
CUSTOV (min. 49). AUGUSTIN (min. 
54). respectiv KALLO

DINAMO : Moraru 
(min. 78 V. Radu). I.
G. MOLDOVAN), Al. 
NESCU - DRAGNEA. 
— ȚALNAR. Augustin.

F.C. OLT : Cl UREA - lonațcu. BUm- 
bescu. Coțol. Matei — Minea, KALLO, 

Balaur — M. Popescu. Rodu 11. State 
(min. 79 Leta).

A orbitrat sotistâcâtor R. Petrescu; 
la linie, cu greșeli. P. Cador (ambii 
din Broțov) $1 bine. Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1 (2—0).

linin. 18).
— Mărginean 
Marin (min. 44 
Nicoloe, STA- 

Andooe, Custov 
lamcndi.

S4) iși răzbună ratările de plnă 
atunci, tnscriind pe Ungă Bum
bescu, total... depășit de Joc, la 
o minge trimisă de G. Moldovan, 
care, intrat la pauză, a „aerisit* 
jocul campioanei. De remarcat 
că scorul putea lua proporții 
dacă șutul iul Țălnar (mln. 79)

Dragnea aduce egalarea, fructificând penalty-ui din min. 30 
Foto : I. MIHAICĂ

(doar Andone, In această parte 
a jocului) țl mal mult de a șuta 
(Custov, dar mal ales Dragnea). 
In plus, Clurea se arată In for
mă. Exasperat de ineficacitatea 
atacanților, Stănescu (mln. 38), 
anat tn Jumătatea sa de teren, 
ti „suflă* mingea lui Kallo și 
pornește tn viteză spre poarta 
oaspeților. In careu, flancat de 
Bumbescu șl Ionașcu, calcă pe 
minge, cade șl arbitrul Indică lo
vitură de Ia 11 m, transformată 
de DRAGNEA : 1—1. în schimb, 
un fault clar tn suprafața de pe
deapsă al lui Bumbescu asupra 
lui Augustin (mln. 45) este tre
cut cu vederea de arbitru.

Dinamo se desprinde în ctștigâ- 
toare tn primele zece minute ale 
reprizei secunde, ctnd CUSTOV 
(min. 49) fructifică splendid o 
......................................................a lui 

(mln.

nu tntilnea colțul barelor. Pe 
scurt, un meci agreabil, tn care 
arbitrul R. Petrescu s-a compli
cat șl s-a făcut că nu vede unele 
intrări dure, care impuneau car
tonașe galbene.

Au existat si vor mai e- 
xista in Divizia „A* destule 
meciuri fără o miză deose
bită, mai ales in finalul 
disputei, atunci cind apele 
nu mai pot fi tulburate. 
Aceste partide, care în vir
tutea regulamentului com
petiției trebuie totuși ju
cate, pot deveni prilejuri 
de lansare la rampa primei 
scene a fotbalului nostru a 
unor elemente tinere, care 
au demonstrat în „rodajul* 
din întrecerea speranțelor 
că sînt suficient de dotate 
pentru a li se oferi șansa 
promovării.

Ultimul și cel mai sem
nificativ exemplu tn a- 
ceastă privință ni l-a oferit 
etapa de simbătă trecută, 
iar in „prim-plan* s-a a- 
flat, din nou, același club, 
aceeași echipă — UNIVER
SITATEA CRAIOVA —care 
recidivează, si bine face.

Iată, după ce In anii *80. 
*81 și *82, Craiova a deschis 
porțile primei sale echipe 
unor jucători ca Matei. Fi- 
răncscu, Ciobanii, Păuna, 
Irimescu. Adrian Popescu, 
unii dintre ei devenind ti
tulari în Divizia „A“, în 
1983 au fost încercați alții, 
doroiann, Biea și I. Po
pescu. Iar acum. în această 
primăvară, alte nume noi 
și-au făcut apariția sub cu
lorile alb-albastrilor. Este 
vorba de Bîc», Săndoi, So- 
rohan și Badea, (oți patru 
proveniți din pepiniera pro
prie, toți patru constituin- 
du-se in mari speranțe, nu 
numai ale Craiovei, ei și 
ale fotbalului nostru. Șl să 
nu uităm că Universității 
Craiova 1 se cere perfor
manță !, atît tn campionat, 
cit și în competițiile Inter
naționale (argument invocat 
adesea de celelalte mari 
cluburi pentru a justifica

„nepromovarea" tineretului, 
deși au și ele echipe de 
speranțe si chiar jucători 
capabili de a fi promovați).

Dacă exemplul Craiovei 
este, așa cum subliniam, 
cit se poate de semnifica
tiv, nu putem să nu facem 
acum referiri și la alte d- 
teva interesante apariții tn 
primu) eșalon al fotbalului 
nostru. Să-i lăsăm la o 
parte pe noii iucători ai 
celor trei echipe venite din 
Divizia ;;B“ (Rapid, F.C. 
Baia Mare și Dunărea 
C.S.U.) și să-i amintim, tn 
aceeași ordine de idei, pe 
Botezan, 
de la 
Vesa 
Jiul 
de
Lazăr _ ___
Vîlcea, echipe care, an de 
an. aduc in prim-plan ju
cători tineri din pepinierele 
proprii sau de la asociații 
mărunte dia eșaloanele in
ferioare. tn sfîrșit. alte 
două cluburi. Petrolul Plo
iești și C.S. Tîrgoviște, au 
mizat in această primăvară 
pe talentul si dăruirea atît 
de... necunoscutilor frați 
Gu$ă. Cîrlan, Catinca, Duș- 
manu. Ostafi, Niculcioiu, 
Ghioacă și alții. îndrăznim 
să afirmăm că EFECTUL 
ÎNTINERIRII fortate a gar
niturilor lor nu va întîrzia 
să se facă simțit în viitor 
prin spectaculoase reveniri. 
Așteptăm acest efect al în
tineririi. asa cum așteptăm 
ca FLORILE noi ale aces
tui zbuciumat campionat să 
ajungă cît mai repede la 
maturitatea fotbalistică, pen
tru a răspunde. în acest 
fel. marii Încrederi ce le-a 
fost acordată de antrenori 
atunci cînd le-au oferit 
Sansa promovării.

Laurentiu DUMITRESCU

Muntean și Klan,
A.S.A. Tg. Mures, pe 

și Szekely, de la 
Petroșani, pe Tamaș 
îa F.C. Bihor, pe 

de la Chimia Rm.

Mircea TUDORAN

foarte bună pasă înapoi
Dragnea, iar AUGUSTIN

CLASAMENTUL 
20 
17 
17 
17

• Simbătă, In 
gie“, ta pauză, 
dele slnt „fierte*. A.S.A. 
Tg. Mureș conduce cu 
3—1. „Cupa U.E.F.A.* 
se depărtează. Numai 
grupul de studențl de 
la tribuna I, cu stea
gurile „alb-negrilor* 
fluturind, e optimist: 
„Dacă slntem conduși 
eu 2—I, ctștigăm cu

se trage linie. Șl se ui
tă prea ușor acumulă
rile noastre din ultima 
parte a campionatului. 
Dacă aveam acest ritm 
de adunare de puncte 
pe o durată mai mare 
a campionatului nu a- 
jungeam aici*. Re
grete tardive. • Apro
po de regrete. Șl Pet- 
cu, mijlocașul Stelei,

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
I.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14. 
ÎS. 
ÎS. 
17. 
13.

STEAUA 
Dinamo 
Univ. Cv. 
Sportul stud. 
F.C. Argeș 
S.C. Bacău 
F.C. Bihor 
Polit. Iași 
Chimia 
Corvinul 
F.C. Olt 
Jiul 
F.C. Baia 
Rapid 
A.S.A. 
Dunărea 
Petrolul 
C.S. T-viște

32
30
33
33

4 I
* 4
7 3
5 10 S5-40

57-22 44 
€2-33 43 
S5-2S 41 thrive vetâav...

demlcă. • La stadio
nul „23 August* din 
Iași nu există un loo 
anume, adecvat, pen
tru ziariștii veniți să 
comenteze desfășurarea 
respectivelor partide. 
Cu atit mai mult sur
prinde atitudinea foru
rilor locale de spe
cialitate (președinte 
C.J.E.F.S. — V. Paras- 
chlv), care, deși accep
tă la tribuna principală 
sumedenie de persoane 
care nu au nici o atri
buție oficială, slnt foar
te „oficioși* cu repre- 
zentanțij ziarului nos
tru

ce privește sosirea la 
timp. Simbătă, N. Di- 
nescu n-a prea fost so
licitat, datorită com
portării sub posibilități 
și așteptări a celor do
uă formații. Dar in 
principiu, poate oare 
N. Dinescu arbitra bi
ne după o călătorie de 
sute de kilometri 
tr-un autoturism ? 
credem că nu.

în- 
Noi

• Un jucător constant 
bun al Iul F.C. Bihor 
este fundașul Dianu. 
Simbătă el a jucat 
foarte bine, dar n-a 
fost notat cu majuscu
le In formație, in cro
nica meciului, din cau
za multiplelor sale ie
șiri de nervozitate. La 
golul lui Dinamo, de 
exemplu, ta loc să-și 
vadă de joc, el s-a o- 
eupat de... arbitru și 
Iamandi a scăpat, dind 

a

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• ROMÂNIA — POLONIA 

(selecționate secunde de juni
ori). Astăzi este programată la 
Cimpulung-Muscel prima par
tidă amicală dintre selecțio
natele secunde de juniori ale 
României și Poloniei Meciul 
va începe la ora 17. Returul 
— peste două zile — tot la 
Cîmpulung.
• GRUPELE TURNEULUI 

FINAL DE JUNIORI L Ieri 
s-au tras la sorti grupele tur
neului final al Campionatului 
republican de juniori I. Iată 
componența lor : C.S.S. Baia 
Mare, F.C. Constanța. Univer
sitatea Craiova. F.C.M. Brașov, 
CJS.Ș. Banatul Timișoara și 
Dinamo București (seria I. la 
BUZĂU) ; Șoimii I.P.A. Sibiu.

Jiul Petroșani sau Strungul A- 
rad, „U“ Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Piatra Neamț, F.C. Argeș și 
Partizanul Bacău (seria a Il-a, 
la HUNEDOARA). Meciurile 
sînt programate în zilele de 
14, 15, 16. 18 și 19 mai. În
vingătoarele In cele două grupe 
vor disputa finala.

• MECIUL SPORTUL STU
DENȚESC — STEAUA, din 
semifinalele .Cupei României*, 
se va disputa vineri, 11 mai, 
pe stadionul .23 August* din 
Capitală (ora 18,30). Partida 
fi condusă de o brigadă 
arbitri avîndu-1 la centru 
M. Salomir (Cluj-Napoca). 
la linie pe J. Grama și

3—2 I Cum a fost șl cu 
Chimia I*. Pină la ur
mă, așa a fost. Dar 
povestea eu ulciorul 
are si ea un adevăr al 
e(... • tn meciul Spor
tul studențeso — A.S.A. 
Tg. Mureș, la un mo
ment dat, arbitrul L 
Vel ea a dictat o lovi
tură liberă exact de la 
marginea careului ma
re. Știți unde s-a așe
zat zidul 7 Lingă punc
tul de la 11 m I 1 I Fă- 
cînd cea mal elementa
ră scădere (18,58—11), 
ajungem la aproxima
tiv 8 metri. Plnă la », ÎS 
metri, cit cere regula
mentul, mal rămln cam 
trei metri, care se văd 
chiar șl... atunci cind 
nu stat puncte precise 
de reper (linia careului 
șl punctul de 11 m) 1 
O aritmetici de școală 
elementară — aplicată 
fotbalului — pe care 
aid Velea. nici alțl 
multi arbitri nu au ta- 
vățat-o șl — culmea 1 
— nid nu vor să o În
vețe. Plnă ctnd 7

poate regreta că n-a 
realizat pină acum o 
carieră pe măsura ca
lităților pe care le are. 
Le-a demonstrat șl 
simbătă șl mal are Încă 
ocazia s-o facă. Deși, 
repetăm, putea să se 
găsească astăzi pe o 
treaptă mult mal Înal
tă In grupul fotbaliști
lor noștri de perfor
manță. Cine e de vină 7

AMENI DE SPORT...
dăruirile 

bnați de 
lea tinere- 
oameni ai 
arene ale 
nil se a- 

I „Dar cîți 
u stă ruin- 
Lnonimat ? 
I — obiș- 
btă unul 
Iși-a legat 
I de
Ir dlirju- 
Itrul de

fotbal Tudor M. Popescu. De 
ce ne oprim la exemplu] său? 
Pentru că de 12 ani acest om 
„fluieră* Intîlnirile fotbalisti
ce din comunele giurgiuvene. 
„Și-a cucerit o frumoasă popu
laritate. pentru că are un 
fluier obiectiv" — remarca A- 
lexandru Pană, președintele 
C.J.E.F.S., la un recent meci, 
care pentru Tudor M. Popes
cu a fost, un eveniment deose
bit. . Este ce© de a 400-a întîl- 
nire pe care o arbitrez pe 
fpronuri și stadioane comu

va 
de 
pe 
iar 

, L. 
Cincu (ambii din București).

I
nale. 400, dintre care peste 
300 la centru" — ne spunea. 
Dar el nu este doar „cava
ler al fluierului". „Dacă mai 
dau o mină de ajutor la orga
nizarea acțiunilor, a unor du
minici cultural-sportive, o fac 
pentru că îmi place să-i văd 
pe tineri gustînd bucuriile în
trecerilor, Iar pe cei mal pu
țin tineri alergînd după... ti
nerețe".

Desprindem din cuvintele a- 
cestea o anume căldură, pe 
care o dorim în inimile tu
turor celor chemați să slujeas
că mișcarea sportivă.

Dumitru MORARU SLIVNA

• Intilnire 
iile lordaehe 
partidei Steaua 
nărea C.S.U. ___ r
„Nu joe astăzi. Pentru 
cartonașe. Pe al doilea 
l-am primit la Bala 
Mare unde, ta calitate 
de căpitan, am cerut 
unele explicații arbitru
lui. Eram. recunosc, 
nervos. îmi pare rău 
că întrerup o frumoa
să serie de prezențe tn 
echipă. Dar voi reveni 
tn semifinalele Cupei, 
apoi ta ultimele jocuri 
ale campionatului. $1 
mat este turneul final 
din Franța I Ce final 
de sezon ne așteaptă !*. 
Tordache, veșnic «nă
rui Tordache, avea bu
curia unui adolescent 
ctnd vorbea despre vi
itoarele jocuri... • Ma
rin OTteanu. antrenorul 
Dunării C.S.U. Galați: 
„Sigur, acum, tn final,

cu Va- 
inaintea 
— DO- 
Galați:

• Atmosferă destinsă 
înaintea medului de la 
Bm. Vtlcea, dintre Chi
mia și F.C. Olt, schim
burile de amabilități 
Intre cele două tabere 
cretnd un cadru spor
tiv, un preambul al 
fair-play-ului. Toate 
bune șl frumoase doar 
plnă la primul fluier 
al arbitrului, tnsă, pen
tru că, apoi, brusc, to
tul s-a Întunecat, at
mosfera fiind alterată 
de vociferări, proteste 
*1 reproșuri. • .Nn a- 
veam destul acciden
tați, trebuia să-l pierd 
șl pe Nlțn In acea stu
pidă ciocnire cu Clneă* 
— se confesa cu amă
răciune antrenorul Ha- 
I agi an. Șl imediat 
ne-am adus aminte de 
indisponibilitatea liM 
Fftlmle, o piesă de ba
ză tn angrenajul echi
pei F.C. Olt, absența 
talentatului mijlocaș de 
acoperire resimțindu-se 
acut și la Rm. Vîlcea.

O Impresie neplă- 
a făcut antreno- 
echipei Petrolul,

cută 
rul
Petre Dragomlr, Înain
tea meciului de la Iași, 
cind a Intrat In teren, 
pentru a dirija Încălzi
rea elevilor săi, In ți
nută de stradă, dtndu-le 
indicații cu un aer su
perior, de parcă se a- 
fla Intr-o aulă, 
schimb, Imputările 
nefondate — aduse la 
pauză arbitrului Neșu 
nu aveau nici pe de
parte o ținută... aca-

în

• Ca întotdeauna, șl 
la Pitești, echipa Rapid 
• fost Însoțită de 2—300 
de suporteri. Au cintat, 
și-au încurajat favori- 
țll. In mod civilizat, 
dominînd tribunele, fă
ră să uite să-L.. min
gile șl pe localnici : 
„F.C. Argeș din Pitești, 
frate cu Rapidul ești*, 
dar nu mal înainte de 
a le spune giuleșteni- 
lor: „Rapid, nu uita, 
noi dorim să Joci tn 
„A", și va juca... • 
La Pitești, Cojocarii, 
muncitor, harnlo ca 
întotdeauna (calități 
pentru care, tn lipsa 
lui Manea, a șl fost 
investit căpitan de e- 
chlpă), a ratat iar două 
mari ocazii de gol, 
etad era singur cu por- 
taruL Ca o concluzie 
la această nedorită si
tuație, președintele clu
bului feroviar, D. Lă- 
zăreseu, ne spunea î 
„Cred eă slntem pe 
primul loc Ia ocazii 
create șt— ratate*. • 
Dobrin a lipsit la me
ciul de la Iași. Sîmbă- 
tă a ieșit din spital, a 
venit la echipă, dar ne 
---------  că se intemea-

__ _______ I o 
perioadă de

spunea că se intern 
ză din nou pentru 
scurtă

centrarea de care 
profitat Ț&lnar.
• Intilnire plăcută 

simbătă, la Bacău, cu 
Internaționalul dlnamo- 
vist Movilă. Venise să 
vadă ia lucru fosta sa 
echipă, care l-a lansat 
pe prima scenă fotba
listică. Este Încă mar
cat de lovitura primită 
tn meciul de la Liver
pool 
ne-a 
trece 
mini 
putea
• Mal slab deeft de o- 
blcei tn joc, băcăuanul 
Penoff șl-a dat, in 
schimb, din nou ta 
petec din punct de ve
dere 
du-1 
creț, 
nul 
săi, 
de arbitru, care l-a a- 
rătat cartonașul galben 
(deși n putea folosi

și — după cum 
spus — vor mal 
două-tre! săptă- 
ptnă ce lșl va 
relua pregătirile.

disciplinar, lovin- 
cu piciorul (dis- 
credea el) pe u- 

dintre adversarii 
fapt observat tnsă

timp. Era bucuros că 
primele analize au Ieșit 

“■ sănătate,bine. Multă 
Dobrin I

N. Dlnes- 
Bala Ma

• Tușierul 
cu a venit la 
re cu trei sferturi de 
oră Înainte de a Înce
pe partida F.C. Baia 
Mare — Jiul, efectutnd 
călătoria de la Rm. VII- 
cea cu un autoturism. 
O călătorie lungă, de
sigur, obositoare și 
chiar riscantă In ceea

chiar pe eei roșu. 
Fiind client al co
misiei de disciplină, el 
continuă să aducă pre
judicii echipei sale, 
care a pierdut multe 
puncte ta clasamentul 
..Trofeului Fair-play* 
din cauza faptelor ne
sportive ale acestuia. 
Oare nu se poate găsi 
un remediu In cazul a- 
cestui jucător, altfel cu 
reale calități, dar care 
nu știe să-și tnfrtneze 
nervii pe teren 7

I

I

I



După Campionatele europene din Suedia
Sărbătoarea națională a R.S. Cehoslovace

INSUCCESUL DE LA LUPTE LIBERE - 
CONSECINȚA LIPSEI DE VALOARE!

Campionatele europene de 
lupte libere de la Jdnkopmg 
au arătat, ca și la „greco- 
romane", că toată lumea se 
pregătește pentru Los Angeles I- 
Au demonstrat-o. în primul 
rînd, luptătorii din Uniunea So
vietică, Bulgaria, R.D. Ger
mană și Polonia, cei din R.F. 
Germania — în mare progres 
— dar și „noile apariții**, spor
tivi de reală perspectivă din 
Franța, Italia si Iugoslavia. 
Din păcate, reprezentanții noș
tri nu s-au numărat, cu ex
cepția cîtorva întîlniri. nici 
printre primii, nici printre cei
lalți. bilanțul ge’neral (locul 7, 
cu numai 7 puncte în clasa
mentul pe națiuni) însemnînd 
un nou insucces al acestei dis
cipline care, de mai multă 
vreme, continuă să rămină da
toare iubitorilor sportului din 
tara noastră.

Explicațiile acestui insucces 
(intre ele luăm în considerație 
și pe cele vizînd neșansa tra
gerilor la sorți, erorile de ar
bitraj...) sînt, desigur, mai 
multe, dar PRINCIPALA, după 
opinia noastră, ni se pare a 
fi LIPSA DE VALOARE. Nu 
o spunem, se înțelege, cu plă
cere. O facem. însă, pentru ca. 
măcar acum. în „ceasul al 
12-lea". să se treacă la o te-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
BASCHETBALISTELE DE LA 
OLIMPIA BUCUREȘTI AU CÎȘ

TIGAT TURNEUL DE LA 
POZNAN

Turneul feminin de baschet 
de la Poznan (Polonia) s-a în
cheiat cu victoria echipei O- 
limpia București, care a ter
minat neînvinsă competiția 
totalizînd 6 p. Pe locurile ur
mătoare : formațiile Widzew 
Lodz — 4 p. Olimpia Poznan 
— 2 p și Iugoekspres (Iugosla
via) — Op. Baschetbalistele 
românce au învins pe rînd e- 
chipele Widzew Lodz cu 76— 
55. Olimpia Poznan, cu 98—78, 
și Iugoekspres. cu 91—45.

CANOTORII PE LOCURI 
SECUNDE IN UNGARIA

La regata de canotaj acade
mic de la Szeged (Ungaria),

PE PISTELE DE ATLETISM
• Intr-un concurs desfășurat Ia 

Bergen, atleta din R.P. Chineză 
Yan Hong a acoperit distanța de 
5 km în proba de marș cu tim
pul de 21:41,0. Performanța sa 
constituie un nou record mon
dial. vechiul record fiind deținut 
de italianca Giuliana Salce cu 
21:51,85.
• Sprinterii nord-americani 

sînt in formă deosebită: Mei Lat- 
tany a parcurs 100 m în 9,96 (a 
treia performanță mondială a tu
turor timpurilor) în cadrul unui 
concurs de la Athena (statul 
Georgia); Carl Lewis a alergat 
tot 100 m In 9,99 la Houston 
(Texas); noua speranță a sprin
tului nord-american (19 ani) A1-. 
bert Robinson a parcurs 200 m 
în 20,07 la Indianapolis (Indiana).
• tn cadrul unui concurs des

fășurat la Tașkent, atletul sovie
tic Sergliei Zosimovici (1,89 m 
înălțime și 71 kg greutate) a să
rit 2,36 m la înălțime, stabilind 
un nou record al U.R.S.S. și e- 
galînd recordul european în aer 
liber.
• Nou record sud-american la 

săritura în înălțime femei : Ana 
Maria Marcon (Brazilia) — 1,89 m.

TELEX Q TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

CICLISM • Cea de a 71-a edi
ție a tradiționalei curse de la 
Zurich a revenit australianului 
Phil Anderson, care a parcurs 
distanța de 273,5 km In 6h 42:49. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat elvețianul Hubert Seiz la 9 
sec., Italianul Pierino Gavazzl șl 
francezul Bernard Hinault la 
14 sec.

GIMNASTICA • Federația de 
specialitate din Japonia a anun
țat lotul masculin care va face 
deplasarea la J.O. de la Los An
geles. Printre gimnaștl se află 
campionul mondial Koji Gushl- 
ken, precum și Yamawaki, soto- 
mura, Morisus, Hirata și Konishl. 
Lotul feminin nu a fost anun
țat.

HOCHEI PE IARBA • In „Cu
pa Europei" — feminin, care se 
desfășoară Ia Villeneuve d’Ascq 
(Franța): U.R.S.S. — Scoția 4—0, 
R.F. Germania — Irlanda 3—0, 
Cehoslovacia — Franța 2—1, An
glia — Spania 2—0. 

meinică abordare a PROBLE
MELOR DE FOND ale luptelor 
libere, prea mult, pînă acum, 
cu o existență doar efemeră, 
între o competiție și alta. 
Chiar dacă — așa cum era. de 
altfel, posibil — Aurel Neagu 
(sau alt component al echi
pei...) ar fi cîștigat la Jonko- 
ping o medalie, datele proble
mei nu se schimbau prea mult 
Acesta este adevărul, dacă 
vrem să spunem lucrurilor pe 
nume I Mai ales că nu s-a 
cîștigat nici măcar acea me
dalie...

Ar fi nedrept să nu subli
niem faptul că unii dintre cel 
6 luptători români, partlcipanti 
la întrecerile continentale de 
la Jonkoping. s-au străduit pe 
măsura posibilităților lor. să-și 
demonstreze capacitatea, să se 
afirme printre protagoniștii în
trecerilor. Ne gîndim la Aurel 
Neagu, Gheorghe Fodorea, 
chiar și Vasile Pușcașu, care 
au luptat bine, tn ciuda unor 
rezultate contradictorii. Dar 
nici cu două sau trei flori nu 
se face primăvară... Pentru că. 
iată. Nicu Hincu și Traian Ma
rinescu s-au comportat slab, 
dovedind lipsă de dîrzenie și 
minusuri evidente în pregăti
rea tactică. Claudiu Tămădu- 
ianu — mai combativ ca altă-

Eiisabeta Bălan (România) s-a 
clasat pe locul secund în pro
ba de schlf simplu, aceeași po
ziție fiind obținută și de echi
pajul masculin de doi fără 
cirmaci al țării noastre. La 
întreceri au participat peste 
800 de sportivi din 10 țări.

TURNEUL FEMININ DE SAH 
DE LA TBILISI

Turneul feminin de șah de 
la Tbilisi s-a încheiat cu vic
toria fostei campioane mondia
le Nona Gaprindașvili care a 
totalizat 9 p din 13 posibile, 
urmată tn clasamentul final 
de Nana Ioseliani cu 8.5 p. 
Margareta Mureșan, care in 
ultima rundă a remizat cu 
Ahmîlovskaia s-a situat pe lo
cul 12 cu 4.5 p.

START BUN PENTRU 
FLORIN SEGARCEANU

to primul tur al turneului 
de tenis de la Hamburg, Flo
rin Segărccanu l-a eliminat 
pe Claudio Panatta (Italia) 
cu 6—4, 6—1, 6—2. Alte rezul
tate : Keretici (R.F.G.) — Ed
berg (Suedia) 7—6, 6—4 !, Lu
na (Spania) — Nystrom (Sue
dia) 6—3, 6—3, McNamee
(Australia) — Fromm (S.U.A.)
6—3, 6—3.

„CURSA PĂCII"
BERLIN, 8 (Agerpres). — Cea 

de-a 37-a ediție a „Cursei Păcii1 * **, 
tradiționala competiție clclistă în
chinată prieteniei între popoare, 
a început ieri la Berlin, reunind 
la start peste 190 de alergători din 
18 țări, între care și România.

Astăzi se inaugurează fina
lele cupelor europene, ediția 
1983—84. cu meciul tur din 
Cupa U.E.F.A. dintre S. C.
Anderlecht (deținătoarea titlu
lui) și Tottenham Hotspur.
Partida are loc la Bruxelles, 
urmînd ca returul de la 23 mai 
să fie programat la Londra. 
Reamintim că în semifinale.
Anderlecht a eliminat pe Not
tingham Forest, după ce a 
pierdut în deplasare (0—2) și 
a cîștigat returul (3—01). în 
timp ce Tottenham a scos din 
cursă in penultima etapă pe 
Hajduk Split numai datorită 
golului înscris în deplasare

6—1; McEnroe, Arias, Connors 
șl Lendl n-au intrat pînă acum 
tn întreceri. • tn primul tur la 

Florența: Castelan — Goes 4—6,
6— 4, 6—5; Mezzardi — Hooper 6—2,
7— 6; Simonsson — Bardou 4—6, 
7—6, 6—3. • Turneul feminin de 
la Lugano: Budarova — Vasquez 
6—4, 6—4; Suira — Sue Barker 
6—4, 6—2; Horvath — Huber 6—4, 
6-2.

TENIS DE MASA • Englezul 
Desmond Douglas l-a învins în 
finala de la Charlevllle-Meziă- 
res pe iugoslavul Dragutin Sur- 
bek cu 21—17, 21—17.

TIR • Proba de pușcă liberă 
3X40 de focuri din cadrul con
cursului de la Plsen (Cehoslova
cia) a fost cîștigată de sportivul 
norvegian Herald Stenvaag, cu 
1 171 p. Sportivul din R.D. Ger
mană Frank Rettkovski a cîștigat 
proba de pușcă 10 m cu aer com
primat, cu rezultatul de 590 p.

După festivitatea de deschidere, 
pe Karl Marx-Alee din Berlin s-a 
disputat etapa prolog, o probă 
contracronometru individual de 
7,5 km, cîștigată de P. Ugrumov 
(U.R.S.S.) In 8:45. Dintre cicliștii 
români, cel mal bun timp l-a 
realizat M. Romașcanu — 9:36.

Astăzi are Ioc etapa I Berlin 
— Magdeburg (170 km).

RUGBY • La Rabat, in meci 
contînd pentru campionatul eu
ropean „Cupa FIRA", selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
23—9 (17—3) echipa Marocului.

SCRIMA • Concursul feminin 
de floretă de la Como (Italia) a 
fost cîștigat de italianca Dorina 
Vaccaroni, care a invins-o în fi
nală cu 9—7 pe coechipiera sa 
Clara Mocchi.

ȘAH • tn runda a 10-a a tur
neului de la Londra: Nuna — 
Selrawan 1—0, Chandler — Va- 
ganlan t—0, Polugaevskl — Spe- 
elman 0—1, Ribll — Torre remiză. 
Celelalte partide s-au întrerupt, 
tn clasament conduc Karpov și 
Chandler cite 7 p (Karpov are un 
joo mai puțin), Polugaevskl 6,5 
p, Selrawan 5,5 p (1), Vaganlan 
5,5 p etc.

TENIS • In primul tur la Fo
rest Hills: Sadrl — Davis 6—2. 
6—3; Testerman — Dlbbs 6—4, 
6—4; Fleming — Bourne 6—3, 

dată — a rămas, insă, la ace
lași redus bagaj de cunoștințe 
și deprinderi tehnice. Și atunci, 
vrina, nevrind, ajungem tot 
la... lipsa de valoare, mai ales 
că, am mai spus-o. doi dintre 
acești luptători (Aurel Neagu 
și Vasile Pușcașu) n-au mai 
figurat multă vreme printre 
componenții Iotului olimpic 1

Locul 7 ocupat de echipa 
noastră In clasamentul pe na
țiuni nu mai surprinde astfel. 
Ne întrebăm, însă, cum s-a 
ajuns la situația ca. la ecent 
încheiatele Campionate euro
pene de lupte libere, să fim 
prezenti doar cu 6 sportivi 7 
Colectivul tehnic al lotului are, 
desigur, partea sa de vină, dar 
ce se intimplă in cele peste.» 
IM de secții 4e lapte libere 
(de diferite niveluri) existente 
in numeroase centre ale tării 7 
Dacă pentru „europene" nu am 
avut dedt 6 candidați (dintre 
care, am văzut...), citi ar avea 
șanse reale la Jocurile Olim
pice, unde vor fi prezenți 
luptători valoroși din întreaga 
lume 7 Poate unul, poate doi...

Așadar, la Jonkoping, un 
insucces al echipei de libere I 
Ne întristează acest bilanț — 
doar un loc 4 și două locuri 5, 
nemaiamintind de absența de 
pe podiumul de premiere I — 
cu atît mai mult cu cit el nu 
poate fi considerat un „acci
dent". LIPSA DE VALOARE 
iși spune cuvîntul de mai multă 
vreme. Pot fi aduse, firește, 
contra-argumente. Noi avem 
un singur reper : ultima meda
lie cucerită de luptătorii de la 
„libere" Ia campionatele euro
pene a fost cea (de argint) ca
re i-a revenit lui Ghcorgbe 
Broșteanu (cat. 90 kg), la Lodz. 
în 1981.

Federația de resort, aflată, 
recunoaștem, în fata unor pro
bleme grele, are datoria să 
pună capăt acestor stări de 
lucruri, să asigure nemijlocit 
și prin organismele sale, prin 
cluburile și secțiile de per
formantă din toate centrele 
tării, o îmbunătățire substan
țială a procesului de SELEC
ȚIE și PREGĂTIRE. Ia nivelul 
unor indicatori de CALITATE 
care să însemne. IN MOD 
REAL o puternică bază de 
pornire spre redresarea acestei 
discipline în care, ne reamin
tim, cu ani în urmă, au fost 
obținute succese de prestigiu 
pentru sportul românesc.

Dan GARLEȘTEANU

AZI, PRIMA MANȘA A 
FINALEI „CUPEI U.E.F.A.-

REUȘITE SPORTIVE DE RĂSUNET
Astăzi, 9 mai, este o zi de mare sărbătoare pentru po

poarele Cehoslovaciei prietene, care aniversează împlini
rea a 39 de ani de la actul istoric al eliberării patriei lor 
de sub ocupația fascistă.. Evenimentul, de importanță ca
pitală, a deschis calea spre construirea unei noi orinduiri 
in ateastă țară, sub semnul luminos al socialismului.

In cei 39 de ani care au trecut de atunci au fost înre
gistrate succese fără egal in istoria Cehoslovaciei, in toate 
domeniile de activitate, inclusiv in cel al educației fizice 
și sportului. Sportul cehoslovac a înregistrat cea mai bună 
evoluție a sa în anii care au trecut de la Eliberare, cind 
preocuparea pentru cuprinderea maselor intr-o activitate 
organizată si continuă a fost completată de pregătirea per
formerilor pentru cucerirea a 
internațională.

Sportivii cehoslovaci au 
avut, de-a lungul anilor, le
gături strinse cu mișcarea 
olimpică internațională. De 
altfel, Jiri Guth-Jarkovski, 
membru al C.I.O. și prie
ten apropiat al lui Pierre 
de Coubertin, s-a aflat prin
tre fondatorii Jocurilor O- 
limpice moderne, competiție 
la care, nu o dată, sportivii 
cehoslovaci au concurat cu 
mult succes, fie că a fost 
vorba de întrecerile de vară 
sau de cele ale ..Olimpiadei 
albe“. Ei au și cîștigat. de 
altfel, peste 100 de medalii 
olimpice, dintre care a- 
proape 40 de aur. Multe 
dintre acestea au revenit 
atleților, reprezentanți ai 
unei discipline practicate de 
aproape un secol și jumă
tate. ei obținînd medalii și 
titluri în multe competiții 
de anvergură. Anul trecut, 
de pildă, la prima ediție a 
Campionatelor mondiale de 
atletism. sportivii ceho
slovaci au cîștigat patru 
titluri : unul la aruncarea 
discului prin Imrich Bugar 
(67,72 m) care, cu un an 
înainte, fusese șl campion 
european la Atena; la a- 
runcarea greutății femei, 
prin Helena Fibingerova 
(21,05). fostă recordmană 
mondială a probei (22,32 m
— 1977) ; la 400 m (47,99 — 
record mondial) si la 800 m 
(154,68), prin Jarmila Kra- 
tochvilova, la această oră. 
in mod cert, alergătoare.! 
„nr. 1“ a lumii pe aceste 
distante. La 800 m ea deține 
și recordul mondial, cu un 
rezultat de 153,27. La ma
rea competiție din Finlanda. 
Tatiana Kocembova (400 m
— 48,59). Zdenka Silhava 
(disc — 64.32 m). echipa fe
minină de ștafetă (4X400 
m — 3:21,16). Remigius Ma- 
ehura (greutate — 20,98 m), 
Vlastimil Marinec (triplu — 
17,13) ș.a. au obținut, de 
asemenea, poziții fruntașe.

(1—2 la Split și 1—0 pe te
ren propriu). Prin prisma po
zițiilor în clasament ale cam
pionatelor naționale Ander
lecht este favorită (locul 2 in 
clasamentul belgian), in timp 
ce Tottenham se află doar pe 
poziția a 8-a a primei ligi.

In finala de anul trecut a 
Cupei U.E.F.A. Anderlecht a

Aseară, 1-0 cu F. C. Nantes

O APLAUDATĂ AVANPREMIERĂ
A „TRICOLORILOR 4 * 6 7 ÎN FRANȚA

NANTES, 8 (prin telefon). E- 
chipa României a valorificat foar
te bine prilejul care 1 s-a oferit 
de a juca în avanpremieră în 
Franța, în compania lui F.C. Nan
tes (1—0), în fața a peste 40 000 
de spectatori, cu ocazia inaugură
rii stadionului Beaujoire. „Trico
lorii" au evoluat cu multă cursi
vitate, practiclnd un joc de pase, 
care, mal ales In prima parte, 
cînd echipa a jucat in formula 
de bază, a tncintat tribunele. Go
lul victoriei a fost marcat, după 
pauză, in min. 53, cind IRIMESCU 
a șutat năpraznic, la capătul unei 
combinații prelungite, pe traseul 
căreia mingea a fost angajată de 
7—8 jucători. Echipa României 
ar fi putut să mal marcheze — 
raportul șuturilor 11 este favora
bil 15—7 (6—2) — tn primul mi
nut cînd doar o paradă de mare 
efect a lui Bertrand Demanes a 
trimis tn corner mingea expediată 
de Cămătaru, cu capul, la „vin- 
clu“. Să menționăm că, tn min. 
10, Cămătaru, nerefăcut, dar 
vrînd să Joace neapărat, n-a mal 
putut face față efortului $1 a 
fost Înlocuit cu Coraș. tn min. 
34, Hagi, mereu fără șansă la 

noi si noi victorii m arena

Un alt sport care se 
bucură de o foarte mare 
popularitate în rindul tine
retului este hocheiul pe 
gheață, o disciplină care, 
deși atît de pretențioasă (e- 
chipament. bază materială, 
instruire etc.) are totuși 
un larg caracter de masă ! 
Fruntașii hocheiului ceho
slovac au fost, aproape cu 
regularitate, pe podiumul 
de onoare al tuturpr mari
lor competiții, anul acesta, 
la Sarajevo, reprezentativei 
„C.S.S.R." revenindu-i me
dalia de argint. în palma
resul acesteia figurează 5 
titluri de campioană a lumii. 
12 medalii de argint și 11 
medalii de bronz, cu site 
cuvinte, ea a fost pe po
dium la 28 din cele 44 de 
participări la competiția 
supremă a sportului cu 
crosa și pucul. Există, de 
altfel, o adevărată școală 
a hocheiului cehoslovac, pe 
care, an de an. o absolvă 
tot mai multi jucători de 
mare talent, bine selecțio
nați și atent pregătiți, ca
pabili să îmbrace. în scurtă 
vreme, tricoul primei re
prezentative.

Tenisul de cîmp este și 
el unul dintre sporturile în 
care tinerii cehoslovaci s-au 
impus cu autoritate în a- 
rena internațională. Dacă 
ar fi să amintim doar că. 
în 1980, Cehoslovacia a cîș
tigat „Cupa Davis'* (în 1975 
a fost finalistă) si încă ar 
fi suficient...

Dar și la handbal și la 
volei, la haltere și la lupte, 
la schi și la săriturile cu 
schiurile, la ciclism etc., 
sportivii cehoslovaci — care 
se bucură de condiții foarte 
bune de pregătire, asigurate 
de statul socialist — de
monstrează calități deose
bite, materializate în me
dalii la toate marile com
petiții, Jocuri Olimpice, 
campionate mondiale și eu
ropene ș.a.

învins cu 1—0 pe Benfica (în 
prima manșă) și a terminat 
la egalitate (1—1) tn meciul 
retur.
• NOUL ANTRENOR AL 

ECHIPEI U.R.S.S.
Noul antrenor principal al 

primei reprezentative de fot
bal a U.R.S.S. este Eduard 
Malofeev. El a activat ca an
trenor la Dinamo Minsk, apoi 
s-a ocupat de reprezentativa 
olimpică, calificată pentru 
turneul final al J.O.

gol, singur cu Bertrand Demanes, 
a șutat in bară, pierzînd o mare 
ocazie. In prima parte a intîlni- 
rli, echipa franceză a manevrat 
de asemenea frumos, remareîn- 
du-se Amisse, Baronchelll și 11- 
bero-ul internațional Bossis.

După pauză ambele echipe au 
recurs la schimbări. Jocul a scă
zut In interes după min. 70 cînd 
„tricolorii", in noua formulă, 
n-au mai urmărit scorul, ci au 
recurs la combinații pe spatii 
mici, deseori aplaudate.

A arbitrat foarte bine R. Bi- 
gult (Franța). Formații :

LOTUL REPREZENTATIV :
Lung (min. 46 Iordache) — Zare 
(min. 46 Negrilă), lorgulescu, 
ștefănescu (min. 46 Zare), Ungu- 
reanu—Țicleanu, Klein (min. 46 
Irimescu), Boldnl (min. 56 
Mateuț), Hagi (min. 61 Lăcătuș) 
—Gabor, Cămătaru (min. 10 
Coraș).

F.C. NANTES: Bertrand Dema
nes—Bibard Der Zakarian, Bos
sis, Ayache—Adonkor, Maurice, 
Muller—Picot, Baronchelli, A- 
mlsse. Au mai jucat : Leclerc. 
Fourlc. Franeowsky, Agerkeck.

loan CHIRILA


