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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășol 
Nicolae Ceaușescu, împreună ea 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de președintele Republi
cii Islamice Pakistan, general 
Zia-ul Haq, au părăsit Islama
badul, plecind, miercuri, Ia 
Karachi — cel mai important 
centru economic al țării și cel 
mai mare oraș al Pakistanului.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional din Islamabad, au 
fost acordate iualților soli ai 
poporului român cele mai înal
te onoruri civile și militare.

In timpul călătoriei spre 
Karachi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Zia-ul 
Haq au continuat schimbul 
prietenesc de vederi asupra u- 
nor aspecte de interes comun 
ale relațiilor româno—pakista
neze, precum și cu privire la 
unele probleme actuale ale vie
ții internaționale.

După aproape două ore de 
zbor — timp în care aeronava 
avind la bord pe inalții soli ai 
României socialiste a survolat 
teritoriul țării de ia nord spre 
sud — s-a aterizat la Karachi.

tn onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu Ia aeroport au 
fost arborate drapelele de stat 
ale României și Pakistanului. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urări de bun venit pentru 
distinșii oaspeți români, pen
tru prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

Numeroși locuitori ai orașu
lui, veniți la aeroport, au 
aplaudat și ovaționat cu căldură 
pe inalții soli ai poporului ro
mân.

In această atmosferă, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Pakistanului, 
general Zia-ul Haq, au părăsit 
aeroportul, îndreptindu-sc spre 
reședința rezervată pe timpul 
șederii la Karachi.

Străbătind bulevardele și stră
zile orașului, numeroși locui
tori au făcut aceeași caldă ma
nifestare de simpatie solilor 
poporului român, aplaudind 
pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare, pentru 
continua dezvoltare a colaboră
rii româno-pakistaueze.

*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Republicii Islami
ce Pakistan, generalul Zia-ul 
Haq, au fost, miercuri, oaspeții 
muncitorilor întreprinderii pe
troliere de stat „National Re
finery Ltd*.

Sosirea distinșilor soli ai 
României socialiste a fost aș
teptată cu multă bucurie de 
muncitorii și specialiștii rafină
riei — pakistanezi și români.

Gazdele au invitat pe oaspeții

De ia înaintașul constdnțean 
Gh. Dumitru — lider In topul 
internațional al rugbyștilor 
noștri in activitate f58 de se
lecții) — așteptăm tn apro
piata partidă cu Scoția o com

portare oe măsură... 

români să viziteze două obiec
tive construite de Româ
nia, prezentind principalele ca
racteristici ale acestora.

In continuare, inalții oaspeți 
români au fost invitați in ca
mera de comandă a unei insta
lații produsă de România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescn au 
fost intimpinați cu multă căldu
ră și dragoste de numeroșii 
specialiști români care lucrează 
aid și care le-au făcut o ma
nifestare de profundă stimă și 
prețuire. La rindul lor, nu
meroși specialiști pakistanezi 
au salutat cu simpatie pe solii 
României prietene.

Intilnirea cu colectivul mun
citoresc de la rafinărie, prin 
întreaga ei desfășurare, s-a 
constituit intr-o caldă ma
nifestare de prietenie, vibrantă 
expresie a atmosferei in care 
se desfășoară întreaga vizită.

A
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut, miercuri 
după-amîază, o intilnire cu oa
meni de afaceri pakistanezi, 
membri ai Federației camerelor 
de comerț și industrie.

Intilnirea, care a avut loc la 
Karachi, a reunit, alături de 
membrii Federației camerelor 
de comerț și industrie, pe re
prezentanții unor firme indus
triale din domeniul metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, elec
tronicii, chimiei și petrochimiei, 
textilelor, precum și din alte 
sectoare, un număr important 
de reprezentanți ai unor com
panii comerciale și societăți 
bancare. Aceasta demonstrează 
largul interes al vizitei pre
ședintelui României in Pakistan, 
care deschide noi și însemnate 
perspective întăririi și extinde
rii cooperării științifice și co
merciale dintre cele două state.

Răspunzînd invitației gazde
lor, a luat cuvintul președin
tele Nicolae Ceaușescu. Cuvin- 
tarea a fost subliniată in 
repetate rînduri cu vii aplauze, 
fiind urmărită cu deosebit in
teres de parlicipanți.

In încheierea intîlnirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a • 
intreținut cordial cu personali
tăți ale vieții economice pakis
taneze.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, miercuri seara, la 
un dineu oferit în onoarea lor 
de guvernatorul provinciei Sin l, 
general locotenent Jahan Dad 
Khan.

La dineu a luat parte, de 
asemenea, președintele Republi
cii Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Ilaq.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Moment important pentru rugbyul nostru

REPREZENTATIVA SCOȚIEI 
cîșligăloarea „Turneului celor 5 națiuni" - 
PRIMA OARĂ IN ROMÂNIA
Ne aflăm în preajma unui 

nou important eveniment rug- 
bystic : turneul echipei Scoției 
în țara noastră. Ținem să sub
liniem dintr-un început că 
rugbyștii scoțieni vin pentru 
prima dată în România — după 
cei galezi. englezi, irlandezi 
—, împlinind astfel prezența 
pe terenurile românești a rug- 
byștilor din toate țările bri
tanice : ei întorc vizita pe care 
„XV“-Ie nostru national le-a 
făcut-o în 1981.

Sportul cu balonul oval are 
în această tară o veche șir so
lidă structurare : se joacă ac
tualmente într-o formulă de 
7 divizii a cîte 14 echipe fie
care ! Primul meci internațio
nal al scoțienilor datează din 
anul 1871. cînd, la Edinburgh, 
s-a „produs“. în cel dinții meci

După jocul de marți seara al fotbaliștilor tricolori

„ROMÂNII, STĂPÎNI PE TERENUL DIN NANTES“
PARIS, 9 (prin telefon). A- 

cest meci amical de la Nantes, 
care a făcut — așa cum spun 
gazdele — ca primul gol în 
poarta frumosului stadion 
„Beaujoire* să fie înscris de 
un jucător român, ne oferă o 
serie de sugestii. în primul 
rind, ne atrage atenția — prin 
ambianta internațională a tri
bunei oficiale — asupra fap
tului că sintem tntr-o oarecare 
întirziere fată de ritmul celor
lalte țări participante la tur
neul final. în tribuna oficială 
se afla Jupp Derwall, lingă el 
era fostul international spa
niol Luis Suarez, venit în a-

Dinamo București, al 23-lea titlu la polo

A FOST 0 VICTORIE A ECHIPEI

Poloiștii dinamoviști — din nou campioni. In imagine, d^ la stingă la dreap
ta: antrenorul principal luliu Capșa, Șerban Popescu, Vlad Hagiu, Doru 
Spînu, Florin Ardelean, Cristian Dan, Dorel Ciobâniuc, Liviu Râducanu, 
antrenorul Dinu Popescu (in picioare); rîndu! de jos: Mihai Zaharia, Mihai 
Tudor, Vasile Ungureanu, Viore! Rus, Laurențiu Zaharia, Cătălin Moiceanu.

Foto: Dragoș NEAGU

Incâ înaintea turneului de 
la Cluj-Napoca, disputat săp- 
tămîna trecută, cele mai bune 
opt echipe de polo din țară 
își stabiliseră, practic, „desfă
șurarea" ierarhică. rămînind 
doar de văzut dacă Crișul va 
reuși o eventuală... lovitură de 
teatru, recuperind. direct sau 
indirect, distanța care o se
para de locul de onoare. Nu 
s-a întimplat însă nimic deo
sebit în ce privește ordinea de 
după fazele anterioare, ulti
mele șapte etape ale acestei frag
mentate întreceri (cu turnee 
solicitante, unele la scurt in
terval. urmate de lungi pauze), 
evidențiind citeva schimbări, 
intr-un sens sau in altul. In 
locul divizionarelor.

Laurii au revenit și de a- 
ceastă dată (pentru a 23-a 

inter-tări din marea insulă, 
echipa Angliei (scor : 6—3 pen
tru reprezentanții... ciulinului, 
emblemă a Scoției reprezen- 
tind asprimea nâmîntului de 
acasă). Peste exact 15 ani 
(1886). rugbyștii scoțieni vor 
obține primul lor mare succes 
internațional, terminînd pe lo
cul întîi în Turneul inter-bri- 
tanic. Ultimul și — poate — 
cel mai strălucit succes al lor. 
care ne stăruie tuturor în me
morie. este marea victorie din 
acest an. din ..Turneul celor 
5 națiuni" 1984. încheiat de 
scoțieni în apoteoză (a se citi 
că ei au reușit ceea ce se 
cheamă „marele slem". după

Oimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a) 

celași scop, mai erau și des
tui antrenori francezi. în frunte 
cu Georges Boulogne. Această 
atenție deosebită fată de un 
meci care și-a păstrat, final
mente, caracterul unei întîlniri 
amicale, dublată de unele 
noutăți in arena turneului fi
nal al Europei, ne obligă să 
atragem atenția că finalul 
nostru de campionat și toate 
celelalte jocuri ar putea să 
impieteze asupra creșterii de 
formă sportivă pentru săptă- 
mîna de vîrf 14—20 iunie.

Michel Hidalgo și-a anunțat 
lotul de 20. El pornește spre 
Font-Romeu pentru a-și oxl- 

oară !) formației Dinamo Bucu
rești. Antrenorii Iuiiu Capșa 
și Dinu Popescu au condus cu 
iscusință un lot omogen, care 
a evoluat la un nivel constant 
bun. Dacă în ediția precedentă 
se remarcaseră unul sau altul 
dintre jucători, acum succesul 
aparține — o spunem fără 
teama de a greși — echipei. 
O echipă caracterizată prin 
maturitate, coeziune și un a- 
preciabil evantai de posibilități 
in exprimare. O echipă ca
pabilă de o figură frumoasă 
pe plan internațional, in în
trecerea campioanelor de pe 
continent Sigur, au existat și- 
sincope. într-o partidă sau alta, 
unii poloiști au avut perioade 
de ieșire din formă, dar. în 
general, și-au adus contribuția, 
mai mare sau mai mică, toți 
componenții lotului. De la ex- 
perimentatii Spînu. Răducanu. 
Rus, Ungureanu, Ș. Popescu, 
Tudor, la mai tinerii Dan. Ha
giu, Ardelean, Moiceanu, Cio- 
băniuc, Ghiță, M. Zaharia (au 
mai tăcut parte din lot L. Za- 
baria, Dezmirean. Vamos). Se 
observă, de altfel, că în a 
doua categorie se află jucători 
cunoscuți. cu destule meciuri 
in prima reprezentativă a 
tării...

Pe locul doi este, de fapt 
și de drept. Crișul Oradea. Des
pre „șaptele" de bază folosit

Geo RAEȚCHI
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PROGRAMUL B ASCHEȚB AUȘTILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATUL EUROPEAN

La sediul F.R. Baschet a so
sit ieri programul meciurilor 
pe care le va susține repre
zentativa de seniori a Româ
niei în cadrul gruoei ..A“ a 
„Challenge Round“-ului Campio
natului european. Echipa tării 
noastre va 1uca. in localitatea 
suedeză Llnkoping. în ordine, 
cu selecționatele Turciei (7 
septembrie 1984). Norvegiei (8 
septembrie). Suediei (9 sep
tembrie). Cehoslovaciei (10 sep- 

gena echipa. în Spania, jucă
torii internaționali nu pot par
ticipa la „Cupa ligii". Infor
mații din celelalte țări con
firmă ritmul Intensificat al 
pregătirilor. In acest moment, 
orice zi cîștigată poate con
tribui la fortificarea echipei 
noastre.

Toate aceste considerente nu 
trebuie să lase impresia că 
echipa a făcut un joc slab. 
Fotbaliștii români au depășit 
prevederile noastre, practicînd

loan CHIRILA

(Continuare tn pag 2-3)

De mline. la Timișoara

UN ATRACTIV TURNED 
INTERNATIONAL 

DE HANDBAL
• Iau parte selecționatele 
masculine ale României, Bulga
riei și Greciei și divizionara 
„A" Politehnica din localitate

Ca și în alți ani. clubul spor
tiv Politehnica Timișoara este 
prezent în agenda actualității 
handbalistice prin organizarea 
unei frumoase si atractive 
competiții internaționale. Este 
vorba de tradiționalul turneu 
de handbal masculin „Cupa 
Politehnica", ce se n desfă
șura începînd de miine in sala 
Olimpia din localitate și la 
startul căruia se prezintă, în 
afara formației clubului orga
nizator, trei reprezentative na
ționale : România, Bulgaria și 
Grecia.

După cum am fost informați, 
biletele pentru cele trei zile 
de întreceri au fost vîndute în 
marea lor majoritate, organi
zatorii fiind la înălțime pe 
toate planurile. Vom semnala 
în acest sens buna pregătire 
a sălii, editarea unui variat și 
interesant program și preocu
parea pentru ca în zilele pre
mergătoare întrecerii să aibă 
loc diferite manifestări legate 
de handbal. Astfel, echipa re
prezentativă a evoluat intr-un 
meci demonstrativ în comuna 
Sînnicolaul Mare, iar antreno
rul federal Nicolae Nedef, 
precum și jucătorii Vasile 
Stingă, Nicolae Munteanu. Teo
dor Roșea și Alexandru Folkcr 
au luat parte la o conferință 
de presă.

Programul celor trei zile de 
întreceri (competiția începe 
vineri și se va încheia dumi
nică dimineața) este următo
rul : VINERI, ora 18 : Româ
nia — Politehnica Timișoara, 
ora 19,15 : Bulgaria — Grecia ț 
SÎMBÂTA. ora 18 : Bulgaria — 
Politehnica, ora 19.15 : Grecia 
— România ; DUMINICĂ, ora 
10 : Combinata Steaua-Di
namo — Politehnica (meci în
tre foști jucători din anul 
1970). ora 11,15 : Politehnica — 
Grecia, ora 12,30 : România — 
Bulgaria.

tembrie) și Belgiei (11 septem
brie). Primele patru echipe 
(alături de primele patru for
mații din seria ,.B“. de la 
Norrkoping) se vor califica 
pentru turneul final al ..Cha
llenge Round“-ului. urmind ca 
pentru Campionatul european 
propriu-zis (care va avea ioc 
anul viitor) să se califice re
prezentativele clasate pe locu
rile 1—4.



NU LIPSESC TALENTELE, DAR NICI... DEFICIENTELE
Cele mai valoaroase echipe 

ale baschetului nostru juvenil 
s-au intîlnit în Capitală pen
tru a-și disputa întîietatea în 
cadrul turneelor finale ale Di
viziei școlare și de juniori. 
Gazdă a fost sala A.S. Con
strucția, care, împreună cu 
complexul Construcția al sindi
catelor din Construcții, a ofe
rit condiții bune tinerilor par- 
ticipanțl, aceștia fiind reuniți 
pe un perimetru redus și ne- 
filnd nevoiți să parcurgă dis
tanțe mari la terminarea me
ciurilor. Din punct de vedere 
al organizării, se poate spu
ne că experimentul creat de 
turneele finale a fost pe de
plin reușit și el poate servi 
exemplu pentru viitor.

Referitor la întrecerile pro- 
priu-zise, la fete lupta pentru 
primul loc a fost aprigă. la 
ea participînd în principal pa
tru echipe (C.S.Ș. Rm. Vileea, 
C.S.Ș. 1 Constanța. C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca și C.S.Ș. 4 
București), dintre eare a dști- 
gat prima, care și-a valorificat 
experiența acumulată anul tre
cut în Divizia ..A*. La băieți, 
C.S.Ș. 4 I.C.E.D. a obținut 
victorii la scoruri categorice, 
beneficiind și ea de avantajul 
evoluției în Divizia sub
denumirea de Carpați grup 8 
Construcții București), ceea ee 
nu scade însă cu nimic (ca și 
la C.S.Ș. Rm. Vileea) din me
ritele antrenorilor lor și ale 
conducerilor unităților respec
tive, eare le-au creat condițiile 
necesare obținerii marii per
formanțe. Singurul obstacol 
mai serios al campionilor l-au 
constituit baschetbaliștii de la 
CS.Ș. Tg. Mureș (care an șl

cîștigat repriza secundă în 
meciul direct), neînvinși pină 
la partida respectivă.

Și formațiile campioane,________ _ _ ca
și’celelalte finaliste au prezen- 
tat loturi bine pregătite. din 
care nu au lipsit jucători și 
jucătoare cu certe perspective, 
al căror nume 11 întilnim de 
regulă în loturile reprezen
tative de juniori, junioare, că
deți, cadete și chiar de seniori 
și senioare (în cazul acestora 
din urmă amintim de Gabrie
la Kiss — C.S.Ș. Mediaș, Pau
la Misăilă — C.S.Ș. Rm. Vil
eea, Viarel Constantin — 
C.S.Ș. 4 București). Incontesta
bil, și la juniori și la juni
oare avem tițiva antrenori 
harnici, inimoși, cu larg ori
zont profesional, printre aceș
tia aflîndu-se Liviu Călin, 
Dan Matie, Mărțișor Hondrilă, 
Ioan Valerian, Constantin Mol
dovan. Teodor Giureulescn la 
băieți. Alexandru Moise. A- 
drian loan. Horea Pop, Gheor- 
gbe Lăzăreseu. Marieia Mad- 
ler, Tiberiu Fodor, Attila Van- 
esa și Mihai Fleșeriu la fete.

Ar fi o nedreptate să nu a- 
mintim de apreciatul antrenor 
Gbeorghe Roșu, prezent — to
tuși — în sala Construcția, dar 
nu ca antrenor al vreunei e- 
chipe calificate (deoarece 
CLS.S. Brașovia i-a luat „din 
mină* echipa din Divizia șco
lară și de junioare și i-a dat 
in grijă grupe de începă
toare), ci ca antrenor și înso
țitor al unui grup de 16 ju
nioare III și minibaschetbaliste 
de la C.S.Ș. Brașovia. A fost 
singurul antrenor de junioare 
venit voluntar la finale îm
preună cu elevele sale, care, 
slntem convinși, au avut mul-

te de învățat de la fruntașele 
(dintre junioare) acestui 
sportiv.

In sfîrșit, să amintim 
multe meciuri au oferit 
pute echilibrate, captivante și 
chiar de bun nivel tehnic, cum 
nu prea vedem nici la Divizia 
„A*. dar să nu omitem nici 
unele deficiențe, asupra elimi
nării cărora antrenorii vor tre
bui să-șl îndrepte atenția cu 
mai multă insistență, Ne re
ferim, de pildă, la faptul că 
— în general — se aruncă 
foarte puțin de la distanță, 
ceea ce ne face să ne gîndim 
cu îngrijorare la momentul 
in care va fi aplicată noua 
regulă privitoare la acordarea 
de 3 puncte pentru coșuri mar
cate de la mai mult de 6 m. 
Vor fi echipele noastre (na
ționale, desigur) handicapate ? 
Dacă nu se iau măsuri de pe 
acum, de la vîrsta junioratu
lui, ce se va petrece mai tîr
ziu ? Apoi, la băieți a sporit 
numărul celor cu talie de 2 
m, dar din păcate nu a sporit 
corespunzător și valoarea lor. 
Este drept, ne-a plăcut Rober 
Reiscnbuchier, de la C.S.Ș. 
Steaua (ca să folosim exemplul 
unui jucător mai puțin cu
noscut), dar majoritatea celor
lalți ? La fete sînt cîteva înal
te, de mare perspectivă. dar 
nici una de 1,90 m. adică cu 
talia minimă necesară pivoți- 
lor de nivel internațional. 
Ceea ce nu este bine și ne în
dreptățește să solicităm antre
norilor un plus de efort pen
tru depistarea și instruirea ti
nerelor baschetbaliste cu talie 
de excepție.

joc

câ 
dis-

Dumitru STÂNCULESCU

Este necesară o mai mare atenție in munca de
Sezonul de hochei s-a în

cheiat mai demult. Despre 
competițiile interne și despre 
activitatea lotului de seniori 
s-au spus lucruri interesante. 
Ceva mai puțin s-a vorbit des
pre activitatea juniorilor. Mai 
ales despre felul în care e- 
chipa noastră reprezentativă 
s-a comportat Ia cel mai im
portant examen internațional 
al său, grupa „B“ a campio
natului european, unde — după 
cum se știe — s-a clasat pe 
locul IV.

Este bun acest loc ? Putea 
echipa noastră să urce mai 
sus în acest eșalon secund al 
ierarhiei europene a hocheiu
lui juvenil ? A fost sau nu 
valorificată integral perioada 
de pregătire ? Iată numai cî
teva întrebări legate de acti
vitatea pe un sezon întreg a 
celor mai buni tineri hocheiști 
din tara noastră. Ar mai fi și 
altele. Dar, deocamdată, să ne 
oprim la aceste cîteva probleme 
și la unele aspecte legate de 
ele. Discutînd cu antrenorul

principal al lotului, Alexandru 
Kalantar, acesta și-a exprimat 
părerea că clasarea echipei 
noastre la C.E. pe locul IV nu 
reflectă raportul de forte exis
tent în această întrecere, că 
jucătorii români ar fi meritat 
locul 
loeul 
finala 
putată 
final :
noștri), echipa învingătoare a 
tras 16 șuturi pe poartă _ (7 
goluri !), iar juniorii români 
50, din care au marcat doar 
8 goluri ! Ce înseamnă acest 
lucru ? Întîi — cei doi portari 
ai echipei române (Tamas și 
Kiraly) au apărat foarte slab, 
apoi — ca și la seniori, și la 
juniori ineficacit ițea este o me
teahnă, parcă, incurabilă...

Dincolo de acest aspect legat 
de clasificarea hocheiului nos
tru juvenil de plan european, 
mai trebuie subliniate acum, 
la încheierea sezonului, și alte 
lucruri. Astfel, se cuvine să 
amintim că lotul de juniori a 
funcționat în unele perioade 
ca o echipă de club, pârtiei-

secund sau, cel puțin, 
III. Un argument : in 
pentru locul III, dis- 
cu echipa Austriei (scor 
7—6 pentru adversarii

selecție

PERIPEȚIILE UNUI
COVOR... NEFERMECAT
Sd au ud așteptați cumva 

cd vom încerca «d pd rea
mintim vechea fi frumoasa 
poveste • vestitului covor fer
mecat, care ne-a incinlat a- 
nii copilăriei. In rindurUe de 
față este vorba despre »» 
alt covor, unul de gimnastică, 
care, iată, a ajuns subiect 
pentru o poveste nicidecum 
fermecată.

Dacă ar avea darul vorbirii, 
covorul ți-ar tncepe povestea 
cam ața. ...Acum cițtva ani ■ 
fost dat In folosință noul se
diu al liceului de istorie fi fi
lologie din Galați, eu profil 
sportiv, prefăcut, printre al
tele, ți cu o sală de gimnas
tică. Toate bune pind aici. 
Numai că, la puțin timp du
pă ce această instituție de tn- 
vățămlnt ți-a început acttvt-

tatea, ea s-a transformat 
liceu forestier. Și de aici

foi 
________ se 

trage totul: sala de gimnasti
că a început să se degradeze, 
amprenta neglijenței făcîn- 
du-se vizibilă din plin: gea
murile sălii au devenit ținta 
pietrelor aruncate de copii, 
iar apa provenită din ploi, 
intrind pe ferestre, a produs grave - • .  ....
pentru gimnastică, la fel ca 
și altor... surate ale lui: pian, 
aparate etc. Ca să nu mai a- 
mintim de faptul că sala de 
gimnastică a ajuns locul pre
dilect al fumătorilor, care 
și-au lăsat din plin aici sem
nele pasiunii lor.

Cum, însă, niciodată un ne
caz nu vine singur, iată cd, 
zilele trecute, reprezentanți ai 
Clubului sportiv școlar nr. 1 
din Galați au mai făcut o is
prava.- au început să taie fî- 
șii din covorul de gimnastică. 
Adică cei care îl folosiseră, 
pe vremea cînd covorul cu 
pricina era utilizat de viitorii 
performeri gălățeni. Ce și-au 
zis, probabil, autorii acestei 
„opere*: „Nici tu, liceu fores
tier (unde, realmente, nu se 
mai face sport !), să nu ai 
parte de covor de gimnastică, 
dar nici noi, care te-am fo
losit cîndva...*.

Și uite-așa, DINTR-UN CO
VOR DE TOATA FRUMUSE
ȚEA, S-A AJUNS LA... MO
CHETE PENTRU VESTIARE. 
ȘI POATE NICI ATÎT ! T

De ce oare ? Cine poate (și 
trebuie) să răspundă la aceas
tă întrebare ?

Telemac SIRIOPOL

stricăciuni covorului

ÎNTRECERI de
La Turda s-au desfășurat în

trecerile tradiționalei competiții 
șahiste dotate cu „Cupa Căluțul 
de Sticlă", aflată la a ni-a edi
ție. In organizarea asociației 
sportive Sticla Arieșul din loca
litate. Au luat parte jucători șl 
jucătoare reprezentind 12 asocia
ții sportive din județul Cluj. 
Turneul principal a revenit tinâ- 
rulul Dorin Tltu (Armătura 
Cluj-Napoca), elev în clasa a

Pc narginca concursului dc selecție la tenis

COPIII „PROVINCIEI" ȘI-AU DEVANSAT
COLEGII DIN CAPITALA

se-
tenis, in vederea completării lo- 
tur£or naționale de juniori. La 
această utilă acțiune au partici
pat aproape 340 de tineri tenls- 
manl din Întreaga țară. S-a apli
cat o formulă originală, echitabi
lă. sistemul eliminatoriu prin 
„dublu k.o.“ (un jucător pără
sește competiția numai după ce 
pierde două tntUnlri). In plus, 
tatre primii opt clasați s-a orga
nizat o kitrecere după formula 
..flecare cu flecare”. Interesant 
ni se pare șl faptul că la selec
ție au fost chemați concurenți 
Inceptnd cu vîrsta de 10 ani. Pri
mii dd clasați la flecare cate
gorie de virată au fost cooptați 
ta loturile reprezentative. Intre 
cei remarcați — Răzvan Itu și 
Silviu Gudinov (cat. 15 ani), Elo- 
riana Stoica șl Gabriela Mitrică 
(cat. 11 și, respectiv, 13 ani).

Este cea de a doua mare ac
țiune de selecție (prima în 1983), 
ea dovedindu-și eficiența între 
altele șl prin aceea că a scos la 
Iveală resurse " 
meri ta centre 
nu se practica 
Reșița, Curtea 
precum șl în 
tul alb* începuse să 
rească, dar roadele apăreau tîrziu 
sau deloc: Constanța, Iași, Brăi
la, Tirgoviște, Timișoara. Sînt 
rezultatele muncii unor antrenori 
ca T. Miklo, R. Popescu, G. Băr- 
bărîe, M. Baia, G. Giurgiu, E. 
Stoica, E. Mocuța. Se poate chiar 
aprecia că, în privința muncii cu 
copiii, „provincia”, cu centrele
menționate, s-a situat înaintea
unor unități mari din Capitală.

Din dorința de a figura eu 
orice preț la acțiunea de selec
ție, unii antrenori au trimis pe 
terenul de joc copil care nu cu
noșteau nici cele mal elementare 
noțiuni despre tenis șl care abia 
reușeau să țină racheta ta mi
nă ! Este cazul copiilor prezentați 
de asociațiile sportive Constructo
rul feroviar București (la aceas
tă unitate lucrurile nu sînt In 
regulă, dc vreme ce șl la recent în
cheiatul campionat divizionar e- 
chipa feroviarilor a fost retrasă 
ta ultimul moment), C.S.Ș. 3 
București, C.S.Ș. Timișoara, U.T. 
Arad, C.S.Ș. Tg. Mureș șl Con
structorul Galați.

Dar lată cîștlgătorii: 3—18 ani: 
A. Pavel (Constanța), T. Geor
gescu (București), Ruxandra Mă- 
țăoanu, Irina Splrlea (ambele 
Dinamo Buc.); 11 ani: B. Peîa

(Reșița), T. Butaru (Curtea de 
Argeș), Eloriana Stoica (Pitești), 
CsUa Szakacs (Oradea); 12 ani: 
Cr. Lepa (Reșița), G. Preda 
(T.C.B.), Ruxandra Dragomir (Pi
tești), Angela Kerek (Timișoara); 
13 ani: C. Porumb (Cluj-Napoca), 
M. Onilă (Progresul), Gabriela 
Mitrică (lași). Claudia Peța (Di
namo Buc.): 14 ani: A. Galan
(Iași), H. Niculae (Progresul), 
Veneția Șchiopu (Dinamo Buc.), 
Mirela Luncă (Dunărea Galați); 
15 ani: R. Itu (Steaua), S. Gu- 
dinov (Brăila), Corina Taloș (Di
namo Buc.), Oana Hîncu (Iași); 
IC—u ani: M. Comănescu (Pro
gresul), C. Enache (T.C.B.).

Doina STÂNESCU

CAMPIONATELE BOXERILOR JUNIORI

IN FAZA SEMIFINALELOR
Ul- 
ale 

box 
desfă-

REȘIȚA, 9 (prin telefon), 
timele sferturi de finală 
Campionatelor naționale de 
pentru juniori, care se 
șoară la Sala sporturilor de pe 
Bîrzava, au oferit spectatorilor 
cîteva meciuri frumoase, aplau
date de asistență. Un singur re
gret: chiar în meciul de debut 
al categoriei semimuscă arbitrii 
judecători au comis o greșeală 
evidentă, acordînd decizia de în
vingător la puncte lui Cornel 
Ignat (Iași), deși el fusese de
pășit, pe toată durata celor 9 
minute de luptă, de craloveanul 
Liviu Corcodel, care 
un box curat, cu 
tehnice. Păcat 1

Atractivă a fost 
„penelor* Marian 
(Dinamo) și luliu 
Mureș). Bucureșteanul, elev

a practicat
multe calități

confruntarea 
Dumitrescu 

Toașu (Tg. 
____ _________ ", _'“T al 

lui Ion Monea, a arătat că a în
vățat multe lucruri bune de la 
maestrul său. Cînd va mai că
păta șl forță în lovituri, el va 
deveni redutabil. Adversarul său, 
combativ, a încercat să-și impu
nă punctul de vedere, dar ripos
tele lui Dumitrescu au fost prom
pte. Decizia a revenit în unani- 
mitate dinamovistului. O frumoa
să impresie a lăsat hunedorea- 
nul Mihai Leu (pană). Cu un 
box în linie, eficace, cu lovituri 
puternice șl o bună apreciere a 
distanței, Leu s-a impus clar in 
fața lui Ludovic Nagy (Sal on ta). 
Semifinala dintre Leu și Dumi
trescu se anunță extrem de In
teresantă. Dacă am avut cuvinte

jU-frumoase despre evoluțiile 
nlorilor mici, nu același lucru 11 
putem afirma despre juniorii 
mari, care în meciurile lor au 
pus totul doar pe seama com
bativității.

Alte rezultate: JUNIORI II: eat. 
semimuscă: Z. Vass (Salonta) 
b.p. M. DrăgMci (Satu Mare), 
Marian Popa (București) b.p. Gh. 
Aramă (Brăila), M. Tudorolu 
(Brăila) b.p. E. Bota (Reșița); 
cat. cocoș: V. Nistor (Fălticeni) 
b.p. G. Bonu (P. Neamț), D. 
Mâieran (Bistrița) b.p. E. Șer- 
ban (Salonta), M. Boțe (Bucu
rești) b.k.o. J I. Roșea (Brăila); 
cat. pană: M. Baroș (Buzău)
b.ab. 3 I. Caraman (Buzău), N. 
Gruev (Craiova) b.ab. 1 E. Pa- 
raschiv (Galați); JUNIORI I: cat. 
cocoș: C. Roman (Galați) b.ab. 3 
Gh. Crăciun (Cimpina), I. Tur- 
citu (Bacău) b.p. Gh. Geană 
(Slatina), L. Călin (Cluj-Napoca) 
b.p. Gr. Talpoș (Baia Mare); cat. 
ușoară: A. Crăciun (București) 
b.p. D. Slmion (Brăila), I. Lu
pan (Bacău) b.ab. 1 G. Chiru 
(Midia), M. Drașkovid (Reșița) 
b.p. B. Pataki (Satu Mare): cat. 
mijlocie: D. Beșliu (Drobeta Tr. 
Severin) b.ab. 2 V. Eremia (Cu- 
glr). Cr. Bălțățeanu (Galați) b.p. 
C. Melner (Fălticeni); cat. grea: 
A. Mariea (Brăila) b.ab. 3 M. Ae- 
lenei (Botoșani). S. Abșan (Si
gnet) b.ab. 3 D. Pomană (Ti
mișoara). I. Cămărășanu (Brăila) 
b.p. V. Bunică (Craiova).

Poul IOVAN

de viitori perfor
in care pînă acum 
prea mult tenisul: 
de Argeș, Pitești, 

orașe unde „spor- 
~ ” tamugu-

ȘAH LA TURDA
Xl-a a Liceului industrial din 
Clmpia Turzii, cu un total de 10 
puncte din 11 posibile. Au urmat 
In clasament Valentin Bumb 
(E.L.T.R.A. Turda) — elștigătorul 
primei ediții — care a obtlnut 
I p |t Ștefan David (Voința Tur
da), cu 0,5 p. In turneul secun
dar, primul loc a fort ocupat da 
Marian Ttrcu (Cimentul Turda), 
cu 10 p (din 10) I

T. DRAGOMIR. coresp.
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BASCHET • căsătorie, Intemaționa- 
Csilla Hosszu (ICEMENERG) șl-a unit 

prin căsătorie, cu voleibalistul 
(Politehnica Timișoara).

la 
destinul, .
Sorin Grădlnaru
Devenind, peste puțină vreme, absolventă 
a I.E.F.S., este foarte posibil ca apreciata 
baschetbalistă să se transfere și ca jucă
toare în orașul de pe Bega, unde a mai 
jucat, dealtfel, la divizionara „A* Univer
sitatea. • NOUTĂȚI IN LUMEA ANTRE
NORILOR. Mircea Câmpeanu este noul an
trenor secund al echipei Steaua, în care 
a evoluat ca jucător cu ani în urmă (ca 
și antrenorul principal, maestrul emerit al 
sportului Mihai Nedef). In locul Iul Câm
peanu. la cîrma echipei I.C.E.D. a trecut 
Dan Berceanu, care va fl secondat de fos
tul International Emil Niculescu.

HANDBAL rulmentul brașov a 
dștlgat duminică fără drept de apel der- 
byul Diviziei feminine „A* de handbal, 
disputat în compania Chimistului din Rm. 
VHcea. Mal mult decît scorul, trebuie re
marcat jocul acestei tinere echipe eare, 
mal ales Sn prima repriză, s-a situat la 
un înalt nivel valoric. Spectatorii, vreo 
3 MX), au aplaudat evoluția fetelor, dar au 
plecat cu un gust amar: echipa aceasta, 
care putea concura cu succes la titlul de 
campioană, se va mulțumi cu locul II.

De ce ? Pentru că tinerele și talentatele 
jucătoare, pregătite de excelentul antrenor 
Remus Drăgănescu, n-au înțeles necesita
tea unor antrenamente grele și s-au lăsat 
pe tînjeală. Abia după ce au pierdut pe 
teren propriu două meciuri au priceput. 
Pentru acest campionat este tîrziu. Pentru 
viitor. însă, nu !

POLO • DEȘI S-A FĂCUT PROPAGAN
DA — ineditul afiș realizat a fost remar
cat în oraș —, ultimul turneu al campio
natului s-a desfășurat în fața unor tribune 
aproape goale. Să nu mal placă clujenilor 
sportul cu mingea pe apă ? Sau explicația 
constă în faptul că Voința trăiește mai 
mult din amintiri ? • LA FESTIVITATEA 
de premiere de la finele campionatului, în 
afara tricourilor, medaliilor șl diplomelor, 
au mal fost înmînate cîteva cupe unor oa
meni ai poloului: antrenorului Arpad Șar- 
kadl (fost Jucător și în echipa națională), 
care și-a anunțat retragerea din activitate, 
și poloiștilor Viorel Rus, Liviu Răducanu, 
Liviu Garofeanu, Ivan Fejer — pentru ca
riera lor internațională. • UN PREMIU 
pentru... fidelitate față de polo s-ar cu
veni și unor consecvenți spectatori, care 
fac eforturi să urmărească cit mal multe 
meciuri. E vorba de părinții jucătorilor

pînd la seria 
a Diviziei „ 
contribuit in 
omogenizarea 
și a perech 
precum și la 
rienței comp, 
aproape 30 c 
în pregătire, 
acest mod de 
gătire nu a 
problemele q 
nică, foarte 1 
cătorii tineri] 
sub vîrsta li 
lui. Cu alte 
cesar ca, pe 
bine mai ari 
competiționall 
sară și ea, cu 
de care nu- 
tineri.

încă un elq 
buie să se 1 
raportul dinți 
rală a lotuld 
ori și progrJ 
plan mondial 
lucrurile așa 
acest sezon I 
rație de juni 
comparație I 
Dar, încă. ■ 
raport cu dd 
Iui juvenil I 
Deci, se iml 
mare atenție| 
lecție 
cadre 
criterii 
voluția acest 
internațional, 
sar să ne a 
și mai efi] 
valoric interi 
vîrsta fragq 
Ceea ce ar 
pentru lotul |

în 
rilor 
ambii 
și Kiraly) aJ 
fundași s-auj 
povici 
certe 
intași 
mai i
(care 
și Burada | 
dar deloc h 
lalți compq 
s-au evideq 
Svidlak, an] 
pective, mal 
încă un an

Bilanțul '■« 
parțial mull 
cit mai bid 
Dar încă ni 
cient și nici] 
ne măsura I 
rințelor. dJ 
cu grijă și I 
pentru sezol

i și j 
calităp 
K. A 

mică ] 
nu es

Bone — de la Crișul, Gi 
Geantă — toți de la Stead

RUGBY • Intre q 
FRUNTE In modelarea ti] 
află și C.S.Ș. Locomotiva 
toinicul și pasionatul ani 
Chlhaia — sprijinit de fd 
Mircea Rusu și Alexand 
și de ceilalți membri al 
ing. Victor Fotescu, direct] 
Februarie? — anunță da 
candidatură la locurile fl 
platului turneu final al I 
juniori vine de la... Cluj

TENIS • DE CE NU 1 
pioana națională de juri 
ta bucureșteană Daiana 9 
participe — ca urmare al 
obținute în meciurile- da 
un turneu în R.Dt Geij 
ore înainte de plecai, el 
fără să 1 se spună pentj 
o altă jucătoare. Practl 
după opinia noastră — I 
crederea unui copil. |

VOLEI > PENTRU PrI 
vizîa „A*, Chimia Rm^J 
biectiv ocuparea locului 1 
că a urcat pe treapta a I 
lui. Și nu a lipsit mul 
doua ! • DOINA IVANS 
campioanei țării, Dinamol 
10 titluri obținute ca jil 
ca antrenoare. Cel care I 
cătoare șl antrenoare, al 
Gb. Constantinescu, a fel 
l-a depășit performanți 
titluri) la Dinamo (șl cui 
în echipă). I

LENA MAI-LENA MlNTlLNIRII (E LITORALUL ROMÂNESC AL MÂRI1 NEORE
Gazdele ospitaliere din stațiunile MA

MAIA — EFORIE NORD — EFORIE SUD — 
JUPITER — VENUS — SATURN au luat 
toate măsurile pentru a asigura toate con
dițiile cerute de începerea sezonului.

Rețineți : luna mai este luna în care vă 
puteți alege stațiunea sau confortul dorit, 
cînd puteți opta pentru sejururi mai scurte 
decît tradiționalele serii de 12 zile.

IN LUNA MAI SE APLICA SUBSTAN
ȚIALE REDUCERI DE TARIFE : doar 71 
lei pe zi/persoană pentru o pensiune com
pletă față de 123 lei cit costă in „vîrf de

sezon*, j 
complet de 12 zile, economii 
de peste 600 lei.

Litoralul românesc, acest 
teatru* al vacanțelor dv., vă 
tîlnirea cu apele și briza mării, cu nisipu
rile plajelor.

De la oficiile județene de turism, precum 
și de la I.T.H.R. București vă puteți încă 
procura bilete de odihnă pentru luna mai, 
precum și bilete la transportul pe C.F.R., 
cu o reducere de 25%.

Aceasta înseamnă, pentru un sejur 
_______li în bugetul dv.

uriaș „amfi- 
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un frumos joc de ansamblu: 
Să mal menționăm utilizarea 
întregului lot de 17, ceea ce 
demonstrează că Mircea Lu- 
cescu și secundul său, Mircea 
Rădulescu, nu au făcut din 
meciul de la Nantes un scop 
în sine, ci un reper precis In 
cadrul unui plan de acțiune.

Ce spun cei prezenți ? " 
spune presa ?

Jupp Derwall : „Mi-am 
seama că Lucescu a făcut 
acest meci un punct de spri
jin în programul său. Am re
marcat, în mod speeial, orga
nizarea jocului și așezarea re
marcabilă ’ \ .
plăcut, in mod deosebit, Klein, 
Gabor și " * _ _
minute în care a jucat. Cămâ- 
taru s-a dovedit on virf viru
lent, capabil să spargă".

G. Boulogne, prezent la dis
cuția noastră, a fost de ace
eași părere, alăturindu-i, prin
tre: cei remarcați de antreno
rul vest-german. pe Tieleanu 
(prin vitalitate) si Hagi (fan
tezie tehnică).

Luis Suarez a subliniat reu
șitele ieșiri rapide din apărare 
și faptul că echipa română a 
controlat jocul in fata unui 
adversar care a tinut să-și 
inaugureze frumosul stadion 
printr-o victorie.

Trimisul ziarului .L'Equipe", 
Patrick Urbini, își intitulează 
articolul : „Românii. stăpini
(maitres) pe terenul din Nan
tes".

O declarație interesantă ni 
se pare cea a trimisului re
vistei „Onze". Franeis Huer
tas „Mărturisesc că echipa 
română mi-a depășit așteptă
rile. Știam din lectură eă a- 
veți o echipă eminamente de
fensivă și foarte aprigă în joc. 
Aici, Ia Nantes, am văzut o
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I In primul meci amical al selecționatelor de juniori U.E.F.A. '86

I ROMÂNI A—POLONIA 1-0 (0-0) 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CÎMPULUNG MUSCEL. 9 
(prin telefon). Cochetul stadion 
din localitate a găzduit, miercuri 
după-amiază, prima manșă a 
dublei întilniri amicale dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
’86 ale României si Poloniei. 
Start ezitant al echipei noastre, 
tracul inerent primului meci in
ternational punîndu-și ampren
ta pe evoluția elevilor antre
norului V. Gugiu. A avut de su
ferit, în primul rind, construcția, 
linia mediană fiind lentă și stîn- 
gace. Mai mult s-au văzut juni
orii polonezi, cu o bună circula
ție și rapizi pe contraatac. Imagi
nea primei reprize este contu
rată și de rarele faze de poar
tă. în min. 2. Harșani a șutat 
puternic, jos. la colt, insă por
tarul Masnik a acordat corner, 
în min. 4, Țucudean ratează vo- 
leul de la 10 m. Cea mai mare 
ocazie o au oaspeții în min. 19. 
cînd. la pătrunderea lui Szmidt. 
portarul nostru Naghi. cel mai . 
bun jucător din teren, respin
ge salvator cu picioruL

La reluare juniorii noștri in
tră mai deciși. Acțiunile au un

I ARBITRII MECIURILOR DIN ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI „A“

în Dl- 
o- 

a insă 
liumu- 

pe a 
hoarea 

celor 
atltea 

pa ju- 
pmerit 
r.ru că 
[an (9 
onescu

I
I
I

din 
(Tir-

I

F. C. OLT — POLITEHNICA 
IAȘI ; O. Staeng ; T. Bone (am
bii din Oradea) și M. Axente 
(Arad).

DUNĂREA C.S.U. GALATI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA : M. Nicu
lescu ; M. Lăzărescu (ambii 
București) șl S. Necșulescu 
goviște)

PETROMTL — STEAUA : 
Dinescu ; L Crăciunescu și 
Mițaru (toți din Rm. Vllcea).

C.S. TIRGOVIȘTE — F.C. BI
HOR : Fl. Popescu (Ploiești) : A. 
Gheorghe (P. Neamț) și I. Mo
rarii (Cimpina).

RAPID - F.C. BAIA MARE :

N. 
A.

IMINISTRATIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
riERIt 
Loto
1984

pante 25% 
t variante 
tcdrul că- 
I locuri în 
»ța ta nu- 
5% a 5.431 
te 100% a 
căreia o
R.P. ■ Bul- 
umerar și 
lei; cat. 4: 
bl; cat. 5: 

301 a 376 
fel; cat. t: r v

FAZA A H-a. Cat. A: 3 varian
te 25% a 28.034 lei; cat. B: 1 va
riantă 100% a 25.877 lei, ta ca
drul căreia o excursie de 2 locuri 
ta R.P. Bulgaria șl diferența ta 
numerar și 9 variante 25% a 
6.469 lei; cat. C: 9 variante a 
1.345 lei; cat. D: 60 a 1.402 lei; 
eat. E: 803,50 a 100 Iei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCURSIILOR 

PRONOEXPRES 
DIN 9 MAI 1984

FAZA I. EXTRAGEREA I: 19 
>> te 24 15. EXTRAGEREA A 
H-a: ia 4 37 41 33 39. 

echipă deosebit de tehnică, eu 
un joc realmente latin, un joc 
la firul ierbii, in care elemen
tul iniimplare a fost absent".

După aceste păreri, ale „neu
trilor", să facem o scurtă a- 
preciere asupra jucătorilor. Re
velația meciului a fost, după 
părerea noastră, orădeanul 
Zare, excelent ca fundaș la
teral, în prima parte, cu sprin
turi repetate și cu două șuturi 
foarte puternice la poarta lui 
Bertrand Demanes. După pauză, 
Zare a fost folosit ca libero 
Si a dat aceeași satisfacție, 
surprinzînd printr-o tehnică de 
înaintaș, el fiind aplaudat la 
un sprint cu mingea la picior 
cu treceri foarte subtile pe 
lingă trei adversari. Al doi
lea jucător care trebuie re
marcat în mod special a fost 
Gabor, a cărui tehnicitate, nc- 
ortodoxă. a pus pe picior gre
șit, deseori, apărarea franceză, 
condusă de Bossis. Gabor $i-a 
asumat si riscul a două voleuri 
din situații dificile, fiind foarte 
aproape 
lipsa lui 
cel mai 
mân.

Citeva ___ _
lalti jucători mai noi. dat fiind 
că cei din formația de bază 
sînt bine cunoscuți si au jucat 
in nota lor -generală. Dintre 
cei „noi“. dacă permiteți ex
presia. Iordache s-a dovedit 
un om de bază, manifestind o 
remarcabilă siguranță tehnică. 
Coraș, in rol de pivot, a des
chis citeva culoare frumoase 
pentru cei care au .venit" din 
urmă. Poate progresa și mai 
mult. Irimeseu, autorul Rolu
lui. începe să-și facă loc. cu 
o anume autoritate, in echipa 
națională. Șutul lui necruțător 
a tăiat respirația tribunelor. 
Mateuț, in jumătatea de oră 

în 
fost 
ro-

de concretizare. 
Cămăiaru. el a 

penetrant jucător

cuvinte despre cei-

plus de claritate, nu insă și fi
nalizarea. Dovadă — ratările lui 
Harșani (min. 48), Țucudean 
(min. 50). Sava (min. 59) și 
Dumitriu (min. 65). Portarul 
Naghi se va remarca și el. însă, 
în min. 67 la șutul lui Saidak. 
Mult așteptatul goi al victoriei, 
meritat de altfel, după plusul 
ofensiv din repriza secundă, a 
venit in penultimul minut de 
joc : șut-cenirare Sava. Masnik 
respinge defectues și HENZEL 
reia din apropiere in plasă.

Arbitrul C. Teodorcseu a con
dus bine următoarele formații: 

ROMANIA : NAGHI — SA
VA. Răducanu. Someșan. Dră- 
gilă — Popa (min. 26 Bustiuc), 
Labu (min. 55 Dumitriu). Țucu- 
dean — HENZEL. Harșani, Do- 
chia.

POLONIA : Masnik — Jusko- 
wiak. GOSZKA.
Dizewski
Soznowski (min. 53 Ciarnenski), 
Szmidt — Zentek. Drost (min. 
41 Snizol).

Partida revanșă va avea Ioc 
vineri, pe același stadion.

Adrian VASILESCU

Razanowski, 
SVIETKIKWCZ,

SAIDAK.

I. Igna ; I. Ferenczl (ambii din 
Timișoara) și V. Curt (Medgidia).

AJ.A. TG. MUREȘ — F. C. 
ARGEȘ : D. Buduman ; I. Pătau 
(ambii din Timișoara) șl M. 
Constan tin eseu (București).

JIUL — SPORTUL STUDEN
ȚESC : B. Petrescu (Brașov); V. 
Antohi (Iași) și C. Gheorghe (Su
ceava)

DINAMO — S.C. BACÂU: M. 
Neșu ; C. Pădurăriței (ambii din 
Oradea) și I. Vdea (Craiova).

CORVINUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; R. Matei (Bucu
rești) șl I. Tărcan (Reghin).

FAZA A U-a. EXTRAGEREA 
A m-a: 20 37 32.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
954.833 lei, din care 150.309 Id la 
faza a H-a și 3.160 lei report la 
categoria 1, faza I.
• Nu uitați, astăzi este ultima 

zi pentru procurarea blidelor la 
tragerea LOTO de mîine, 11 mai. 
De asemenea, nu uitați că pen- 
tra a vă putea număra șl dv. 
printre dștigătorl, trebuie să ju- 
cațl I Pentru ca șansele unul clș- 
tig valoros să sporească, parti
cipați eu cit mal multe variante I 
In caz de reușită, variantele com
binate și combinațiile „cap de 
pod" va mo* asigură o surpriză: 
cumularea de cîștlguri 1

în șarje periculoase pe 
stingă a terenului. Mai 

convingător s-a dovedit 
Lăcătuș, deși a primit 
pase foarte bune, pen-

la o zi 
contrac- 
lui Că- 

(echipa

în care a fost pe teren, a 
probat mult curaj și s-a an
gajat 
partea 
puțin 
a fi 
citeva
tru valorificarea vitezei Iui cu
noscute.

Revenind la cele spuse în 
legătură cu ritmul de pregă
tire al echipei naționale, care 
trebuie să crească de 
Ia alta, să menționăm 
turile musculare ale 
mătaru, Ungureanu 
noastră a și jucat ultimele opt 
minute în 10 oameni) și Lă- 
eătnț. Este momentul ca obo
seala acumulată în campionat 
să fie eliminată cu mijloacele 
cele mai eficace (reamintim că 
francezii au și pornit spre 
Font-Romeu în acest scop).

Două vorbe despre atmos
fera deosebit de bună în ca
drul echipei noastre. în pofida 
oboselii, a stării de suresci
tare provocate de campionatul 
comprimat, „tricolorii" s-au re
găsit ca vechi prieteni. Vom 
oferi un singur exemplu mai 
sugestiv decit orice. A venit 
vorba. Ia un moment dat, des
pre lupta pentru titlul de gol- 
geter. Coraș, egalat de Cămă
tarii, ne spunea că va primi, 
in urma unei hotăriri a birou
lui federal, cele două goluri pe 
care le-a marcat în meciul cu 
Craiova, la București, și care 
nu-i fuseseră acordate, în 
urma modificării rezultatului 
la masa verde. Ceilalți craio- 
veni l-au tachinat, spunînd că 
vîrful lor va mai marca cel 
puțin alte două goluri. în ul
tima etapă, la Hunedoara

Răspunsul lui Coraș : „Mi-ar 
părea foarte bine să fiu egalul 
lui Cămăiaru. Dacă aș deveni 
golgeter singur, as fi unul din 
numeroșii golgeteri ai campio
natului nostru. Dacă aș fi e- 
galul lui Cămătarii, asta ar 
însemna mult mai mult pen
tru mine...".

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
„U" Cluj-Napoca a egalat pe „Poli" 
Timișoara in „clasamentul adevărului"
La Cavnic, „U“ Cluj-Napoca a 

susținut unul dintre examenele 
dificile ale returului și, spre sa
tisfacția suporterilor ei, l-a tre
cut cu succes. Deși a cîștigat la 
limită (1—0, prin golul lui Do
bro tă în min. 87), victoria stu
denților in fața Minerului Cavnic 
are o mare însemnătate, deoare
ce, cu aceste două puncte câști
gate în deplasare, ei au egalat 
pe liderul seriei, Politehnica Ti
mișoara, în „clasamentul adevă
rului- (fiecare, cu cîte 13 puncte), 
ceea ce face și mai interesantă 
întrecerea pentru promovarea în 
Divizia „A-.

„U- Cluj-Napoca a realizat du
minică unul dintre cele mai bu
ne jocuri ale ei ta deplasare, 
după cum ne spunea Bemus Cîm- 
peanu, vicepreședintele clubului. 
Intr-adevăr, la Cavnic, formația 
oaspete a jucat deschis, a com
binat frumos, creind multe situa

luptăFantezia in
Meci de miză, duminică, pe co

chetul stadion Constructorul 
T.CJ. din Craiova. Echipa gazdă, 
slab plasată tn clasament, ame
nințată cu retrogradarea, nu nu
mai că nu putea concepe pier
derea vreunui punct pe teren 
propriu, dar țintește și acumulări 
la „adevăr", pentru a rămîne in 
Divizia „B*. Formația oaspete, 
Dinamo Victoria, marcată de or
goliul mereu neîmpăcat al antre
norului ei, Constantin Teașcă, o 
echipă care nu se consideră nici 
o dată bătută dinainte. După o 
luptă aspră, echilibrată, disputa
tă insă ta limitele unei perfecte 
sportivități. Constructorul T.C.I. a 
învins la limită, cu 1—0. Fru
musețea întrecerii s-a datorat și 
manierei diametral opuse de ex
primare a combatantelor.

Constructorul T.C.I.: eu nume
roși jucători experimentați, tre- 
cuți prin filtrul renumitei conci- 
tadtae Universitatea (Ciupitu, Cio- 
rolanu, Beldeanu, Călin, Păuna, 
Gîrieșteanu), un ai 7-lea, Geor
gescu, cu o tinerețe fotbalistică 
merituoasă la C.S.U. Galați, apoi 
la Gloria Bistrița. Firește, o for
mație eterogenă oa vîrstă, mai 
greu de omogenizat, jucătorii „re
trogradați", apăsînd exagerat pe 
pedala jocului individual, demon
strativ, cu virtuți tehnice. Scă- 
ptad ca prin urechile acului ta 
prima repriză, ctad bucureștenii 
Răducanu și Ursu au ratat două 
ocazii mari (min. t și 14), cra- 
lovenll, trăgînd putere din moti
vația lor atft de importantă, și-au 
accentua* dominarea după pauză,

Subiecte de actualitate

FIECARE ÎSI IA VACANTĂ 
ÎMFUNCIIE Df LOCUL DIN CLASAMENT ?

Cele mai multe dintre 
echipele noastre (dacă nu 
toate) privesc competiția la 
care participă prin „vizo
rul" atît de dăunător al 
punctelor puse în joc. Cînd 
situația unei formații este 
precară, cînd se află cu 
„cuțitul la os", resurse ne
bănuite — în teren, vor
bind — sînt angajate timp 
de 90 de minute. Se face 
risipă de energie, uneori 
angajamentul și lupta băr
bătească, atletică, depășesc 
chiar și litera regulamentu
lui. trecînd în domeniul 
brutalităților, al jocului 
dur, al indisciplinei. Cum 
nu mai sînt șanse de o 
„Cupă U.E.F.A,". cum nu 
mai există pericolul retro
gradării sau șanse de sal
vare, în mod subit jucă
torii devin... mielușei, a- 
pare apatia, apare jocul 
formal în disputarea unor 
meciuri, uitîndu-se că un 
campionat are 34 de etape, 
după care se face bilanțul 
general.

Dealtfel, în perioada de 
pregătire, după date „știin
țifice". după caiete frumos 
colorate, se au în vedere 
solicitările de pe tot par
cursul sezonului, de la eta
pa întîi la a 34-a dar, ia
tă, dintr-o MENTALITATE 
GREȘITA, care se perpe
tuează an de an. sub PRI
VIRILE mai mult sau mai 
puțin indiferente ale antre
norilor, ale conducătorilor 
de club, apar abandonuri, 
care în alt sport ar fi sanc
ționate sever, în multe ca
zuri cu penalizarea și chiar 
descalificarea celui care nu 
își apără (pînă la capăt) 
corect șansele.

Iată, văzîndu-se ferită de 
orice emoții. Jiul a făcut 
figurație in meciul de Ia

ții favorabile de a înscrie la 
poarta lui Pop; în ultimul sfert 
de oră ea a dominat cu insis
tență, Fîșlc ratînd din poziții 
dare. O prestație deosebită au 
avut-o, mai ales, mijlocașii Po- 
rațchi (el fiind un experimentat 
fundaș central), A. Stoica (înlo
cuit cu Cațaros, în min. 73) și 
Meszaros (înlocuit cu FL Pop, în 
min. 76). Adevărate „pistoane-, 
ei au susținut toate acțiunile o- 
fensive și, dnd a trebuit, au în
chis toate culoarele care duceau 
spre poarta lui Ariciu.

O pată pe frumoasa întrecere o- 
ferită minerilor din Cavnic au 
lâsat-o, însă jucătorii Steț (că
pitanul formației Minerul) și 
Boem (,,U- Cluj-Napoca), care 
s-au lovit reciproc și. firesc, au 
fost eliminați (min. 43). Bun ar
bitrajul lui M. Niculescu (Bucu
rești).

Pompiliu VINTIlA

cu rigoarea
înscriind golul victoriei prin 
Păuna (min. 62), care și-a răs
cumpărat toate driblingurile an
terioare, spectaculoase, dar ine
ficiente.

Dinamo Victoria: rigoare tacti
că, forță fizică, mobilitate, echi
pă capabilă să asigure ambele 
faze ale jocului. Ușor „robotiza
tă*, l-a lipsit un coordonator, atu 
depistat ta tabăra cealaltă in 
persoana lui Georgescu. Oricum, 
și-a argumentat poziția fruntașă 
ta clasament.

Ion CUPEN

Un „trio"
Inițial, meciul dintre o echipă, 

cea gazdă (IMASA Sf. Gheorghe), 
ajunsă la periferia clasamentu
lui, ta „zona minată", șl o for
mație (Rova Roșiori) care își ju
ca ultima carte, anunța o luptă 
echilibrată. In teren, însă, dis
puta a fost inegală, localnicii do- 
mintad clar (raportul șuturilor : 
25—9; pe poartă; 11—3; cornere: 
7—2) și cîștigînd la scor: 3—0 
(1—0). Formația antrenată de A. 
Meszaroș s-a impus net ta acest 
„derby al subsolului" din etapa 
de duminică a seriei a n-a, prin 
jocul d ofensiv șl aportul de 
excepție a trei jucători (Barbu, 
Farasehiveseu șl Siklodi), care 
au dat localnicilor Încredere și 
luciditate. In privința iul Barbu, 
fostul jucător al echipelor Stea
ua și T.C. Olt. el a pus de mul
te ori in dificultate apărarea

Baia Mare, după ce primise 
de la Dinamo o jumătate 
de duzină de goluri, punînd 
astfel, un serios semn de 
întrebare în dreptul valorii 
sale de ansamblu și al rea
lelor sale posibilități. F.C. 
Argeș, deși teoretic se afla 
încă în cursa pentru un 
loc în „Cupa U.E.F.A.", a 
evoluat în meciul cu Rapid 
într-o atmosferă de lînce- 
zeală și doar golul lui Moi- 
ceanu a salvat-o de la o 
infringers deloc onorabilă. 
Dacă meciul cu Rapid ar 
fi fost decisiv F.C. Argeș, 
lăudată aproape un sezon 
întreg pentru frumoasele 
rezultate obținute, ar fi ju
cat tot așa ? Și exemple 
de genul acesta mai sînt. 
Sîmbâtă, cînd s-a aflat că 
Dunărea C.S.U. și Petrolul 
— în lăudabila lor încer
care de a reface terenul 
pierdut, de a rămîne în Di
vizia „A“ — erau conduse 
Ia București și, respectiv. 
Iași, multe echipe. mulți 
jucători și-au pus miinile 
în șold, așteptînd fluierul 
final ca pe o scăpare de 
calvar, uitind că. de fapt, 
aveau datoria să joace fot
bal, un fotbal cit mai bun, 
așa cum ii doreau specta
torii prezenți în tribune.

Fotbaliștii noștri (mai a- 
les din echipele ferite de 
grijile locurilor cu... com
plicații) au uitat un lucru 
elementar : că un fotbal 
care e reprezentat la tur
neul final al campionatu
lui european trebuie să ai
bă și un campionat bun, 
ea valoare, și nu o între
cere disperată, uneori, pen
tru puncte și formală a- 
tunci cînd nu mai intere
sează punctele.

Constantin ALEXE

Afi auzit 
de Țone?

In ciuda avidității de puncte a 
ambelor formații pentru a se în
depărta de „nisipurile mișcătoare" 
ale clasamentului, confruntarea 
dintre Olimpia Hm. Sărat și Del
ta Tulcea (scor 4—1) a oferit un 
joc viu disputat, interesant, co
rect. Echipa Olimpia (antrenor: 
C. Negoescu), revenită după o 
absență de opt ani în eșalonul 
secund, a avut o prestație su
perioară partenerei de întrecere. 
Cu 5 jucători care au evoluat 
pe prima scenă fotbalistică a 
țării (ex-buzoienii Tânase, Toma, 
Dobre, Ivana și ex-brașoveahul 
Panache), gazdele alcătuiesc o e- 
chipă solidă; Tn plus, rîmnicenii 
au beneficiat și de forma exce
lentă a vîrfului de atac Tone, 
un înaintaș foarte percutant și 
cu un mare apetit al golului, el 
fiind, de altfel, autorul celor 4 
goluri înscrise dc gazde (min. 21, 
tând a transformat cu fentă pe- 
naltyul just acordat de arbitru 
la un fault inutil comis în ca
reu de Iusein asupra lui Cristea: 
min. 31, reluare cu capul din a- 
propiere; min. 53, reluare. tot 
cu capul, la centrarea excelentă 
a lui Ivana, și min. 72 — din 
interiorul careului mic).

Victoria echipei Olimpia este 
absolut meritată chiar Ia acest 
scor.

Delta Tulcea (antrenor: D. Ște
fan) a evoluat destul de cursiv 
în cîmp, dar ineficacitatea exas
perantă a atacanților în fazele 
de finalizare a lăsat de dorit. 
De altfel, golul de onoare al 
tulcenilor a fost înscris de Belea 
(min. 87) la o greșeală în bloc 
a defensivei gazdelor.

Aurel PĂPĂDIE

dominant
oaspete prin driblinguri derutan
te șl centrări precise, fiind autor 
sau „Implicat" în fazele tuturor 
golurilor. Ex-brașoveanul ParaS- 
chivescu a fost alt om de prim- 
plan al gazdelor. Același tehnician 
fin, virf percutant, „spin" în 
coasta apărării teleormănene. Pa- 
raschivescu ne-a reamintit și el 
de zilele sale bune, care l-au 
dus, cîndva, pînă la porțile lo
tului național. Lingă cel doi, 11- 
bero-ul Siklodi, atent în apărare, 
dar util și în faza ofensivă, el 
colaborînd la golul al doilea. în
scris de Deneș. Dar acest scor 
de forfait nu poate omite repli
ca foarte palidă a oaspeților, 
care, exceptîndu-1 pe Buraeu, au 
jucat consolați cu ideea Diviziei 
c*

Ștefan DUMITRU

r.ru


In prima etapa a „Cursei Păcii" PE PISTELE DE ATLETISM
CICLIȘTII ROMANI SOSIȚI CU PLUTONUL FRUNTAȘ

BERLIN, 9 (Agerpres). — Pri
ma etapă a competiției cicliste 
internaționale „Cursa Păcii", 
desfășurată pe traseul Berlin — 
Magdeburg, a tost cîștigată la 
sprint de rutierul Uwe Raab 
din echipa R. D. Germane, cro- 
nom drat oe distanța de 170 km 
cu timpul de 4 h 00:47. Cu pri
mul pluton, în același timp cu

Valentin Con- 
Gancea, Cos- 

Cristian Nei- 
clasamentului

KARPOV SE DISTANȚEAZĂ

învingătorul au sosit și cicliștii 
români Mircea Romașcanu (lo
cul 15 în etapă), 
stantinescu. Ionel 
tică Paraschiv, 
goe. Lider al
general, după prolog șl prima 
etapă, este Uwe Raab. Pe echi
pe conduce U.R.S.S., urmată de 
R. D. Germană ia 1 sec.. Bul
garia la 3 sec. Formația Româ
niei se află oe locul 14, Ia 1:54.

Astăzi are loc etapa a 2-a 
(cea mal lungă a cursei), Mag
deburg — Gera (194 km).

• in, cadrul concursului des
fășurat la Celje (Iugoslavia). 
Petra Felke (R.D Germană) a 
aruncat sulița la 74,72 m. al 
doilea rezultat mondial din 
toate timpurile, la 4 centi
metri de recordul mondial sta
bilit anul trecut de finlandeza 
Tiina Lillak. Pe locul secund 
s-a clasat Antje Kempe (R.D.G.) 
cu 72,16 m. Alte rezultate (toți 
cîștigătorii sint din R.D. Ger
mană) : feminin. 800 m : Wuhn 
1:57 86, Schroeder 1:58,20; 100 
mg : Riefstahl 12.55 ; greutate : 
Briesenick-Slupianek 21.32 m ; 
disc : Beyer 70,34 m; mascu
lin, 800 m : Wagenknecht 
1:45,71 ; Înălțime : Wessig 2.28 
m ; greutate : Beyer 21.76 m; 
ciocan : Rodehau 80,20 m — 
record.
• Cu prilejul unui concurs

desfășurat la Kiev. A1..-K- 
Apaișev a stabilit tin nou re
cord al U.R.S.S. la decatlon cu 
8 560 p (vechiul record : 3 538 
p al lui Grigori Degtiarev). 
Rezultatele lui Apaișev : 
m — 10,97. lungime — 7.61 
greutate — 15,91 m. în Ai..
— 1,95 m, 400 m — 48,40, 
mg — 14,11, disc — 45,08 m, 
prăjină 
68,88 m, 1 500 
Soci, Tatiana 
sărit 6,73 m 
Iuri Tarasiuk 
m la ciocan.
• La Potsdam, 

Kunze (R.D.G.) a 
m în 27:33,1. cel 
zultat mondial al anului. în- 
trecîndu-1 pe vicecampionul 
mondial Werner Schildauer 
(28:03,05).

'.00
m. 

e 
na

DE LA LONDRA
Anatoli 
poziția 
șah de 
partida 
a 10-a

Campionul mondial 
Karpov și-a consolidat 
de lider în turneul de 
la Londra, cîștigînd 
întreruptă din runda
cu englezul Mestel. în runda 
a 11-a, Karpov a întrerupt 
partida cu Torre (Filipine). 
Tot în runda a 11-a. Timman 
l-a invins pe Vagantan. tar 
partidele Mestel — Nunn. 
Speelman — Ribli. Miles — 
Polugaevski s-au încheiat re
miză. Seirawan a întrerupt cu 
Anderson. în clasament, după 
11 runde : Karpov 8 p (1), 
Chandler și Polugaevski T p, 
Timman 6 p (1), Seirawan 5,5 
p (2), Korcinoi, Ribli și Va- 
ganian 5,5 p etc.

14,11, disc
— 4,80 rn, suliță — 

m — 4:18,78. La 
Proskurialțova a 
la
a

lungime, iar 
aruncat 80.18

Hans Jorg- 
alergat 10 000 
mai bun re-

ECHIPA SCOȚIEI—PRIM A OARA IN ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

o suită neîntreruptă de 4 vic
torii : 15—9 cu Tara Galilor, 
18—6 cu Anglia, 32—9 cu Ir
landa și 21—12 cu Franța !)•

Iată, așadar, ce puternică și 
cit de aureolată este echipa 
care ne va da replica în trei 
partide, începînd de la finele 
acestei săptămini. Scoțienii vor 
deplasa — după cum au trans
mis agențiile de presă — o 
garnitură extrem de redutabilă 
(singurii jucători importanți 
care vor absenta, din motive 
de accidentări de ultim mo
ment, fiind mijlocașul la gră
madă Roy Laidlaw. înaintașul 
linia a trei» Jan Paxton $1

DINAMO BUCUREȘTI, AL 23-LEA TITLU LA POLO
(Urmare din pag. I)

de antrenorul Ion Alexan- 
drcscți se afirmă, chiar de către 
unii specialiști, că ar fi de o 
valoare cel puțin egală pri
mei garnituri dinamoviste. Un 
real cîștig este încadrarea ra
pidă în formație, alături de 
rutinații Garofeanu. Fejer, 
Gordan, Costrăș, C. Kiss si, 
mai tînărul Fr. Kiss, a ex- 
clujeanuluî Kovacs (prea puțin 
întrebuințați, ceilalți orădeni 
— mai puțin Rat — nu au a- 
vut cum se evidenția). Prin 
evoluții sobre, viguroase, ela
borate, echipa bihoreană sl-a 
demonstrat competitivitatea, ea 
puțind fi o altă demnă re
prezentantă a poloului nostru 
în competițiile internaționale 
(cum a mai șl fost 1). Atenție 
doar la asigurarea... schimbu
rilor !

A treia a fost, din nou. Ra
pid București. Antrenorul Cor
nel Rusu a procedat la o mai 
mult sau mai outin forțată 
remaniere a lotului, media de 
vîrstă coborînd cu cîtiva ani 
buni. A mai intervenit și Îm
bolnăvirea unul om de bază 
(Gh. Ilie, reapărut abia la 
Cluj-Napoca) și astfel. în cău
tarea unei noi personalități, 
formația feroviară nu a mai 
contat în lupta pentru titlu. 
Va fi alta situația în viitorul 
campionat, ni se promite. Aș
teptăm 1

Inegali în comportare, parcă 
fără suficientă dorință de pro
gres. nl s-au părut jucătorii—

Progresului. In echipa pregă
tită ue Alexandru Szabo există 
destui poloistl tuni pentru a 
pretinde sm.1 mult decît a- 
ceastă distantă de 25 de puncte 
de podium. Exemplul cel mai 
nimerit le-a fost oferit, con
cret, în întîlnirile directe, de 
adolescenții de 
avîntati. vivace, 
rința afirmării, 
campionatului, 
divizionară, pregătită de Ini
mosul antrenor Gheorghe Zam- 
firescu, a încurcat multe soco
teli. dar mai trebuie si- curgă 
apă pînă la conturarea perso
nalității. la ordonarea, maturi
zarea unui joc, altfel plin de 
aplomb, de promisiuni. $i 
C.S.U. București a adus o notă 
de tinerețe, în vreme ce In
dustria linii Timisoara a mar
cat o sensibilă creștere de 
potential tn ultimele tururi, 
mai cu seamă la Cluj-Napoca. 
lăsînd să se Întrevadă o com
petitivitate sporită tn viitor. 
Am lăsat la urmă formația clu
jeană. Mai ieri o echipă de 
podium. Voința se zbate acum 
tn anonimat, existînd, ce-1 
drept, unele circumstanțe pen
tru o asemenea situație. Se 
Impune, credem, o evaluare 
realistă a momentului actual 
al poloului (cu tradiție!) din 
Cluj-Napoca. Am fost asigu
rați, de altfel, 
face cît de curlnd. unele o- 
pinll 
ideea organizării în acest oraș 
a unui centru național pentru 
modelarea tinerelor talente.

aripa de treisferturi Roger 
Baird), cu o impresionantă li
nie întîi, ca gabarit și deosebit 
de percutantă, în frunte cu 
căpitanul echipei J. Aitken. 
Vor mai face parte din dele
gație fundașul, redutabil prin 
loviturile sale precise de 
clor. P. Dods, „uvertura" 
Rutherford, centrii liniei 
treisferturi A. Kennedy, 
Johnston, aripa J. Pollock, îna
intașii A. M. Campbell, J. Bes
tie, D. Leslie ș.a.

Primul meci va avea loc du
minică, 13 mai, în Parcul Co
pilului (ora 17), în ..fieful" 
cunoscutului nostru club de 
rugby Grivița Roșie. De aceea 
și echipa care va fi opusă sco
țienilor — sub denumirea de 
Selecționai» Bucureștiului — 
va fi alcătuită pe osatura clu
bului gazdă. în mod cert nu 
vor lipsi din formație inter
naționalii echipei, oilierii Pașcu 
și Bălan, Măcăneată, în linia 
a doua, și atît de frumoasă, ca 
alură, linie a treia, alcătuită 
din O. Moraru, D. Dincscu și 
A. Pongracz. Antrenorii Viorel 
Moraru și Radu Dcmian (vechi 
și experimentați internaționali) 
vor ști să alcătuiască — rin- 
tem siguri — o bună echipă, 
în măsură a face față presti-

pi-
J. 

de 
D.

giosului adversar si a proba 
valențele rugbyului nostru.

Meciul al doilea al sportivi
lor scoțieni va avea loc la 
Constanta, unde activează ex
celentul nostru team Farul. 
Pe fondul acestei echipe va fi 
alcătuită Selecționata Constan
tei. Antrenorul Mihai Naca va 
trimite în teren tot ce are 
mai bun (în afara jucătorilor 
reținuți pentru meciul test de 
la București), multi rugbyști 
de valoare, ca M. Holban, P. 
Motrescu, Gh. Varga, Fi. Con
stantin, S. Galan, V. Ion, N. 
Dinu etc. în perspectivă, un 
meci de mare spectacol spor
tiv pentru numeroșii iubitori 
ai rugbyului de pe Litoral.

tn fine, duminică. 20 mai, 
pe marele stadion ..23 August" 
din Capitală, va avea loc me- 
ciul-test 
nale ale 
al doilea 
(amintim __ 
loc la Edinburgh, la 26 septem
brie 1981, și a revenit gazde
lor cu scorul de 12—6).

Avem ferma încredere că stă 
în puterea tricolorilor noștri 
să realizeze nu numai o mult 
dorită revanșă, ci și o perfor
mantă cu larg ecou interna
țional.

între echipele națio- 
României și Scoției, 
între cele două țâri 
că primul a avut

IAFONIA. rrrmo jocu-
rilor sportive de :arnă aie Asiei, 
replica (se speră, cu succes 1) a 
competiției similare de vară, se 
va desfășura in 1986, la sfîrșitu! 
lunii ianuarie ți începutul lui fe
bruarie. In programul noii com
petiții figurează întreceri la șap- 
te ramuri sportive. Gazdă va fi 
orașul Sapporo, din insula Ho- 
kaido, cel care a adăpostit, in 
1972, cea de a Xl-o ediție a 
,,Olimpiadei albe*.

OLANDA. Atleții din ,,Țaro 
Ielelor" se pregătesc cu sirguințâ $ 
în vederea importantelor compe- / 
tiții ale sezonului ’84 Dintre ei, < 
aruncătorii se arată într-un avi- J 
dent progres, lată, de pildă: că J 
Erik de Bruin a înregistrat două / 
noi recorduri naționale: 19.67 m ț 
la greutate și 59,44 m <o disc- $ 
Cel mai bun rezultat a fost ob- J 
ținut însă la disc fete de către ? 
Ria Sta Iman cu 66,34 m \

FRANȚA. Campionatele de înot ‘o 
ale franței se vor desfășura, în 5 
vară, într-un bazin celebru: £ 
,,Georges Vallerey" de la Tourel- *, 
Ies, la Paris. Este bazinul care, 5 
în urmă cu... șase decenii, a fost 2 
special amenajat pentru a găzdui ? 
întrecerile de notație din cadrul J 
Jocurilor Olimpice, care, 
se știe, In 
în capitala

CANADA, 
„regională" 
s-a afiliat la forul 
a4 notației. Este vorba de „Pan 
Pacific Swimming Association", 
care reunește, pentru început, 
patru țâri: Australia, Canada, 
Japonia și Statele Unite. Prima 
ediție a campionatelor noii or
ganizații va avea loc chiar anul 
viitor, probabil la Tokio.

BULGARIA. La Russe a fost a- 
menajat cel mai modern club de 
yachting de pe Dunăre. In clă
direa clubului există fel de fel 
de încăperi, intre care săli 
speciale de pregătire 
marinărească a celor 
practice acest frumos 
bal este dotat cu 30 
cațiuni, de diferite I 
stau la dispoziția tineretului din 4 
oraș. Utilizarea acestor ambarca- j 
ții este însă condiționată de tre- / 
cerea, în prealabil, a unui exa- £ 
men serios de verificare a cu- % 
noștințelor de navigație, căci 5 
yachtingul nu este chiar un sport / 
la îndemîna oricui.

la-

precum 
1924 s-au desfășurat 

Franței.

O nouă organizație 
a fost constituită și 

internațional

i sportivo- 
doritorî să 
sport. Ciu
da ambar- 

tipuri, care

Ia Steaua — 
plini de do- 
Dînd culoare 

această nouă

că ea se va

autorizate sustinînd și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Walbrzich (Po

lonia), echipa de tineret a R.P. 
Chineze a întrecut ou 83—*1 
(44—45) reprezentativa similară a 
tării gazdă. • tn ultimul med al 
turneului întreprins ta Brazilia, 
echipa masculină a Iugoslaviei a 
tnttlnlt la Rio de Janeiro echipa 
Brazllel. Gazdele au dștigat ou 
503—74 (60—26).

nursei de patru zile de ia Dun
kerque a fost cîștlgată de engle
zul Bean Yates. 7.2 km in 8:02,69 
(medie orară <7.762 km).

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 23). Cemomo- 

ret — Levski Spartak 1—1, Sli- 
ven — Ț.S.K.A. 1—1, Belașița — 
Botev 2—0 Șumen — Etar 3—1, 
Haskovo — Trakia 4—3, Slavia — 
Beroe 2—2, Cerno More — Loko
motiv Plovdiv 3—1. Pe primele 
locuri : Levski Spartak 36 p, 
Ț.S.K.A. 35 p, Botev 25 p ; pe 
ultimele : 14—15 : Slavia si Cerno 
More cu cîte 13 p. 16. Haskovo 
1« p.

U.R.S.S. (et. •). Dlnamo Mos
cova — Kairat Alma Ata 1—1, 
Dinamo Kiev — Cemomoret O- 
desa 1—2, Șahtior Donețk — 
Dniepr 4—2, Dinamo Tbilisi — 
Metallist Harkov 1—0. Neftd 
Baku — Ararat Erevan 0—2, 
Pahtakor Tașkent — Torpedo 
Moscova 0—1, Spartak — J.S.K.A. 
(ambele din Moscova) 1—1, Di
namo Minsk — Jalghirls Vilnius 
3—0, S-K.A. Rostov — Zenit Lenin
grad 2—1. Pe primele locuri î 
Spartak Moscova 13 p (un joc 
mai puțin). Șahtior 12 p. Dniepr,

----- Carnet extern -

Dinamo 
ultimele: 
Pahtakor

Newell’s
2—4,

Rosiov. Torpedo și 
Minsk cu cite 11 p; pe 
17—18, Neftcl Baku și 
cite 4 p.

ARGENTINA (et 6).
Old Boys — Estudlantes
River Plata — Atlanta 1—1, Ar
gentines Junior — Huracan 4—1, 
Chacarita — Instituto 1—0, Tem- 
perley — Rosario 1—1, Union — 
Independlente 1—1 Talleres — 
Boca Juniors 2—9, San Lorenzo 
— Platense 4—3, Cordoba — Fer- 
roearril 2—1. Pe primele locuri : 
Estudiantes, Chacarita, 
Cordoba cu cite 6 p ; 
mele : 18—19. Platense 
Juniors cu cite 5 p.

TURCIA (et. 31) tn clasament 
conduce echipa Trabzonspor — 45 
p, urmată de Fenerbahce — 42 p 
șl Galatasaray — 41 p. Rezultate 
Înregistrate 
Denizllspor

ȘTIRI, REZULTATE
meci amical, la Udlne, 
a dispus de C.F. Barce- 
4—1 (2—0), prin punctele 
de Zico, Virdis (2) și

Huracan, 
pe ulti- 
șl Boca

»

• ta etapa a 31-a
— Fenerbahce 0—0

7 — Boiuspor 2—2
- Trabzonspor 1—0
— Ankaragucu 1-0

Saryer
Besiktas
Adanaspor — Orduspor 1—9.

BOX • Portoricanul Osvaldo 
Ocasio șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial Ia categoria grea- 
ușoară, lnvtogîndu-1 pe ugande- 
zu! Johnny Odhlambo prin aban
don dictat de arbitru tn repriza 
a 15-a.

TENIS • Organizatorii Marelui 
Premiu FILT l-au desemnat pe 
suedezul Hendrik Sundstroem, 
dștlgător al turneelor de la Mon
te Carlo șl Bari, jucătorul lunii 
aprilie. • Tn clasamentul circui
tului feminin conduce Chris E- 
vert-LIoyd cu 700 p, urmată de 
Hanna Mandlikova 560 p, Mar
tina Navratilova 500 p Zina Gar
rison <10 p. Kathy Iordan 230 p 
etc.

CICLISM • Etapa prolog a Tu
rului Romandlei a fost oîștlgatf 
de francezul Laurent Fignott. 
6.250 km In 5:02.51 (medie orara 
46,630 km), urmat de Stephen 
Roche (Irlanda) la 1,84 sen șl 
Gerrie Knetemann (Olanda) la 
6.00 seo. • Prima etapă a Ta
rului columbiei (open), Dultama 
— Tunja, 107,5 km a fost otaU- 
sată de columbianul Manuel Got
ti erez tn 2h39:02, urmat ta ace
lași timp de compatriotul său 
Luis Herrera. • Etapa prolog a

TENIS DE MASA • In finala 
de simplu masculin a concursu
lui de la Charlevllle-Mezlăres 
(Franța), englezul Desmond Dou
glas l-a învins cu 2—0 
n—17 pe Iugoslavul
Burbek.

(21-17,
Dragutta

VOLEI • La Olsztyn, 
masculină a Poloniei a 
ou 3—0 (7. 0, 10) formația Bra
ziliei. • tn turneu în Japonia, 
reprezentativa feminină a 
U.R.S.S. a Întrecut, la Tokio, e- 
chlpa Japoniei cu 3—1.

echipa 
Întrecut

HULIGANISMUL Șl VIOLENȚA IN SPORT
Valul de violentă si actele 

de huliganism care insoteso 
multe dintre manifestările 
sportive. în special meciurile 
de fotbal, din diferite târî 
occidentale, constituie o pro
blemă foarte serioasă, care dă 
multă bătaie de cap nu doar 
diriguitorilor activității spor
tive. ai si oamenilor învestit! 
cu funcții de răspundere po
litico-socială. Iată că zilele 
trecute, la Strasbourg, ta 
Franța. „Consiliul european" 
a luat din nou ta discuție a- 
ceastă problemă și multitudi
nea aspectelor el șl a hotărft 
să decidă sancțiuni cu mult 
mai severe decît oele de pînă 
acum împotriva actelor de hu
liganism, în paralel cu Întări
rea supravegherii polițienești 
din jurul stadioanelor, pentru 
reprimarea violenței.

In acest context se propune 
o cooperare și mal sțrînsă In
tre autoritățile sportive si 
puterea publică, oe scară na
țională șl internațională, un 
control minuțios al... vînzării 
biletelor, separarea 
rivale de suporteri 
vtazărli ‘ ” ___
șl utilizarea pentru acestea 
a unor butelii... neperlculoase. 
din plastic sau carton cerat

grupelor 
limitarea 

băuturilor alcoolice

etc. Aceste măsuri urmează 
să fie adoptate la reuniunea 
care va avea loc peste puțin 
timp In Malta. Atunci va fi a- 
doptată șl o „chartă europea
nă împotriva dopajului in 
sport", cu măsuri toarte dras
tice pentru eradicarea acestui 
adevărat flagel...

★
Apropo de actele de huliga

nism (tot mai multe In ulti
mii ani) : tntr-o tară apusea
nă trebuia să se desfășoare 
un med Internațional, dar fe
derația de fotbal respectivă a 
fost refuzată de organele 
sportive locale din nrașul în 
care stabilise să albă loc în- 
tîlnlrea. Spre surpriza gene
rală. s-a oferit atunci un 
oraș mal mic. Fiind întrebat 
de ce a făcut aceasta prima
rul orașului In cauză a spus 
ztmbind : „La stadionul nos
tru avem o tribună pe care 
ar trebui s-o demolăm. " 
vor ajuta, cu siguranță, su
porterii echipei vizitatoare!"... 
Gluma, cane de fapt nu este 
o glumă (!). are In ea ceva 
foarte amar, căci asemenea 
manifestări n-au nimic de-a 
face cu sportul adevărat...

Romeo VILARA

• In 
Udinese 
lona cu 
marcate 
Agostini, respectiv Schuster (din 
11 m). Spaniolii au jucat fără 
Maradona.
• Au 

C.E. de 
Anglia, 
mai, la 
mai. in 
nu a confirmat data 
fixată de U.E.F.A.. 
această perioadă unele echipe de 
club sînt foarte solicitate (acelea 
care au jucători in echipa de ti
neret a Angliei, ca Tottenham șl 
Watford).
• Duminică, la Buenos Aires, 

va avea loe un joc original. între 
foștii internaționali argentinieni 
(încă în activitate în echipele de 
club) șl echipa Braziliei, care a 
cîștlgat campionatul mondial din 
1970. Din echipa gazdelor fao 
parte, printre alții. Perfumo, 
Luque, Alas, Yazalde si Larosa. 
Formația Braziliei : Felix — Car
los Alberto, Brito. Piazza, Marco 
Antonio-Clodoaldo, Gerson, Rive- 
lino-Jairzinho, Pele, Edu. Rezer
ve : Dirceu Lopez Djaima San
tos. Ze Maria si Ademir da Guia.
• In semifinalele „Cupei Elve

ției" : Aarau — Servette 0—0 (se 
va rejuca la 22 mai) si Lausanne 
— St. Gall 1—0. Finala va avea 
loc la 2 iunie, la Berna.
• In semifinalele campionatului 

brazilian, formația Fluminense va 
tntîlni echipa Corintians. tar 
Vasco da Gama va juca cu 
Gremio.

fost fixate datele finalei 
tineret dintre Spania si 
Meciul tur are loc la 19 
Sevilla, iar returul la 24 
Anglia. Federația engîeză 

returului 
deoarece în

La închiderea edifici

Ne

Aseară, la Bruxelles, s-a des
fășurat prima manșă a finalei 
„Cupei U.E.F.A." dintre deți
nătoarea trofeului. S.C. Ander- 
lecht, și formația Tottenham 
Hotspur. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 1—1 (0—0). 
Oaspeții au deschis scorul 
Roberts (min. 58), gazdele 
lînd prin Olsen (min 85).

Reamintim că returul 
programat la Londra, la 23 
Alte amănunte în ziarul 
mîine

prin 
ega-

este 
mai.

de
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